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Передмова

_^1к і чимало конструктивних і плідних ідей, задум здійснити це ви
дання розпочався майже випадково. Точніше, з нашої випадкової зустрічі 
у 1997 р. у Брауншвейзі. Саме тоді невелика делегація українських істо
риків у рамках міжнародної конференції з проблеми ставлення до кому
ністичного минулого в сучасних підручниках з історії побувала в Браун
швейзькому Інституті імені Георга Еккерта, який займається міжнарод
ними дослідженнями навчальних посібників. Ця перша зустріч відбулась 
завдяки зусиллям окремих людей та фахівців, зокрема професора Івана 
Кураса, професора Валерія Смолія, та їхнім намаганням проторувати шлях 
авторам українських підручників до міжнародного обміну з колегами- 
фахівцями. Обидва відомих учених та політичні діячі використовували 
численні нагоди, щоб підкреслити зацікавленість української сторони у 
міжнародній співпраці в галузі створення навчальної літератури в тій істо
ричній ситуації, за якої вперше в історії України з’явилась можливість 
систематично готувати до видання власні підручники і запроваджувати 
їх під свою цілковиту відповідальність.

Українські пропозиції щодо співпраці були переадресовані німець
кою стороною Інституту імені Георга Еккерта з міжнародних досліджень 
підручників. Інститут імені Георга Еккерта -  це громадська науково-до- 
слідна установа, заснована в 1975 р. Ландтагом (парламентом) федераль
ної землі Нижня Саксонія, що продовжує справу, розпочату професором 
історії з Брауншвейга Георгом Еккертом. Після закінчення Другої світо
вої війни та з огляду на власний гіркий досвід він віддав усі сили «зне
шкодженню отрути» в навчальних посібниках шляхом створення міжна
родних комісій з аналізу шкільних підручників по всьому світу.

Фінансування діяльності Інституту здійснюється майже всіма феде
ральними землями, а також Міністерством закордонних справ Федера
тивної Республіки Німеччини. Завдяки тісній співпраці з міжнародними 
організаціями, зокрема Радою Європи та ЮНЕСКО, а також постійному

З



розширенню та поглибленню міжнародних наукових зв’язків, постійно 
зростав міжнародний авторитет цієї установи, що надає підтримку вче
ним та авторам шкільних підручників своєю міжнародною мережею кон
тактів, запрошеннями до участі в конференціях та науковими консульта
ціями. Крім цього, Інститут пропонує колегам-фахівцям з усього світу 
свою унікальну матеріальну базу: в його бібліотеці представлені підруч
ники понад 100 країн світу з таких предметів, як історія, соціологія, гео
графія, німецька мова як іноземна та читання.

Коли перша українська делегація відвідала Інститут імені Георга Ек
керта, колекція підручників з України в унікальній бібліотеці цього зак
ладу була чи не найменшою порівняно з колекціями підручників з інших 
країн. Ми почали з’ясовувати, чому склалася така ситуація. Уже через рік 
«українську частину» бібліотеки вдалося значно поповнити, але виникло 
чимало нових питань, тепер вже не кількісного, а насамперед змістовно
го характеру. Чому українськими авторами було підготовлено саме такі, 
а не інші підручники? Наскільки їх зміст продиктовано особливостями 
трансформаційного періоду в Україні? І наскільки він відповідає новітнім 
досягненням історичної науки та суспільствознавства в об’єктивному 
переосмисленні минулого та розумінні сучасних проблем суспільства? 
Чи слугують сучасні підручники справі виховання незалежного мислен
ня учнів і відмові від будь-якої (комуністичної чи націоналістичної) індок- 
тринації учнів? Як можна оцінити дидактичний рівень українських підруч
ників, порівнявши їх з підручниками Німеччини та інших країн? Якою 
є ситуація з підручниками України на посткомуністичному просторі СНД, 
суттєвою ознакою якого є світоглядна амбівалентність?

Саме для того, щоб віднайти відповіді на ці та багато інших запитань, 
ми почали активно шукати фахівців, які могли б допомогти сформулюва
ти точні відповіді. За сприяння Фонду Фольксваген Інститутом імені 
Георга Еккерта було започатковано проект «Підручники з історії та соціо
логії в країнах СНД у полі напруги між національним самоутвердженням 
та міжнародною орієнтацією». Основними цілями проекту стали:

підтримка ініціатив щодо запровадження в науковий обіг в країнах 
СНД та, в першу чергу, в Україні сучасної історичної дидактики;

залучення авторів шкільних підручників у країнах СНД до міжнарод
ної наукової дискусії;

науковий аналіз змісту підручників у країнах СНД;
обмін творчими ідеями шляхом критичного аналізу підручників;
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витіснення або усунення «образів ворога» та стереотипів зі шкільних 
підручників;

запровадження культури критичного аналізу підручників із залучен
ням громадськості, що дало б змогу країнам СНД на двосторонньому рівні 
критично осмислити непросту історію зв’язків між ними.

У рамках проекту відбулися численні конференції та наукові поїздки 
до Німеччини (див. статтю М.Телус у цій книзі). Численні розмови про 
практичні та теоретичні аспекти вдосконалення підручників дали змогу 
колегам по діалогу із Заходу та Сходу взаємно ознайомитися з існуючи
ми науковими традиціями. Так розпочалося формування авторського ко
лективу книжки, що ви її тримаєте в руках.

Книжка грунтується на матеріалах чи не першої українсько-німець- 
кої конференції по підручниках на тему «Особистість та суспільство як 
проблема нової й новітньої історії. Спірні питання та їх відображення в 
підручниках з історії та соціології», що проходила в Києві у грудні 1998 р. 
Автори, які пропонують увазі читача свої наукові дослідження і точки 
зору щодо різних аспектів теми конференції, різні за своїми інтересами 
і уподобаннями люди. Це цікаві та неповторні особистості. Однак є те, 
що, на нашу думку, їх об’єднує. Вони не шукають легких відповідей на 
важкі запитання, прагнуть віднайти істину, а не робити вигляд, що воло
діють нею. А це -  ознака справжнього професіоналізму.

Книга складається з шести розділів. У першому розділі під назвою 
«Українські підручники: зміна цінностей і міжнародний діалог» йдеться 
про рамкові умови, в яких сьогодні створюються підручники в Україні та 
Німеччині. На прикладі ставлення до комуністичного минулого в сучас
них українських підручниках з ’ясовується, що підручники -  особливо в 
період бурхливого процесу зміни цінностей, який мав місце в Україні (та 
й у Німеччині) після раптових політичних та суспільних зрушень 90-х pp.
-  стають ареною для спроб різноманітних соціальних сил «погодити» між 
собою нові суспільні правила, способи бачення та оцінки, тлумачення та 
визначення. У цьому ж розділі досліджується питання про те, яких змін 
зазнає діяльність по створенню підручників та історико-наукові концепції, 
якщо процес такого погодження не обмежується національними рамка
ми, а вплітається в міжнародний діалог.
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Другий розділ присвячений темі «Українська історична дидактика 
сьогодні: її роль у процесі націотворення». Він засвідчує, що українські 
історики усвідомлюють процес націотворення в Україні як своє важливе 
завдання. Більшість українських авторів погоджується з тим, що вивчен
ню історії притаманна функція націотворення, а з огляду на потреби 
української держави, розвиток якої більша частина населення сприймає 
сьогодні як справу найбільшої суспільної ваги, ця функція є необхідною. 
На противагу цьому впадає у вічі стриманість і обережність роздумів за
хідних авторів про національні проблеми. У часи, коли основна енергія 
громадськості у Європі спрямовується на побудову спільного європейсь
кого дому, не виключена недооцінка інтегруючої, емансипаційної ролі 
національної думки в посткомуністичних державах. З іншого боку, зрозу
міло, що саме з огляду на німецький досвід, розмежовуючий та ненавис
ницький потенціал концепції національного, виникають сумніви в ціло
му щодо її придатності в якості інструмента соціального структурування.

У третьому розділі книги висвітлюється питання про те, наскільки 
історіографію, що допускає, зрештою, якусь одну-єдину перспективу, 
національну чи ідеологічну, можна вважати «настановчим дискурсом». 
Під «настановчим дискурсом» слід розуміти комунікативний згусток, який 
забезпечує принцип обміну думками та діалог на користь певних заданих 
наперед орієнтирів, істин та аксіом. «Настановчому дискурсу» самому по 
собі притаманний певний потенціал у сенсі постулювання згаданих вище 
орієнтирів, істин чи аксіом, так звана «влада» дефініцій, що формулю
ються певною інстанцією-автором дискурсу. Створені цією інстанцією 
дефініції, себто зображення соціальної дійсності, якою вона «є» і якою 
вона «повинна бути», виконують функцію забезпечення влади. Історіо
графія, яка займається виключно національними (або класово-специфіч
ними) аспектами, сприяє формуванню у реципієнта певного сприйняття 
минулого. За такого сприйняття поза полем зору опиняються, наприклад, 
конфлікти, специфічні для відносин між представниками різної статі чи 
поколінь, бо головна увага скеровується на національне (чи класово-спе
цифічне). Таке звуження перспективи в підручниках та у вивченні історії, 
особливо якщо воно ще й підсилюється за рахунок міфотворчості (з точ
ки зору авторів цього розділу), таїть в собі небезпеку прищеплення 
учням цілей, співзвучність яких власним інтересам школярів не може бути 
усвідомленою. Тому статті цього розділу певною мірою контрастують 
з тими розвідками, в яких постулюється сильна національна орієнтація 
навчального процесу з історії України.
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Розділ «Нове з доробку авторів шкільних підручників з історії» дає уяв
лення про те, як відомі українські автори шкільних підручників викорис
товують у своїй практичній діяльності надбання української історичної 
науки та результати дискусії, що відбувається нині в українському 
суспільстві. При цьому чітко дається взнаки одна «новина»: домінуюча в 
радянських підручниках з історії парадигма «однієї правди» та авторсь
кого монологу обережно, але однозначно піддається сумніву. В українсь
ку історичну дидактику входять багатовимірність і мотивація до само
стійної роботи з джерелами.

П’ятий розділ під назвою «Досвід інших країн» дає можливість по
рівняти тенденції в розвитку української історіографії та тієї ж галузі на
уки в Молдові, Німеччині та Швейцарії. З’ясовується, що підручники, 
а серед них саме підручники з історії, становлять неабиякий інтерес для 
всіх держав як засіб не лише впливу, а й соціальної консолідації, згурту
вання соціальних дій. Незважаючи на спільне для всіх визнання багато- 
вимірності та критичного ставлення до історичних джерел, кидається 
у вічі, що «переможці» історії опиняються в центрі уваги дискурсивних 
потоків у текстовому викладі шкільних підручників, їм надається перева
га, наприклад за обсягом, детальністю зображення тощо.

Звідси виростає перспектива подальшої роботи колег-учасників про
екту. У шостому розділі автори шкільних підручників із Азербайджану 
та Німеччини розповідають про семінар, який відбувся в квітні 1999 р. 
в Брауншвейзі і став продовженням київської конференції в рамках цього 
проекту. Автори підручників з Азербайджану, Білорусі, Німеччини, Грузії, 
Литви, Молдови та України мали змогу порівняти написані власноруч 
аналогічні розділи про період після Першої світової війни, для якого ха
рактерною була посилена увага з боку більшості європейських країн до 
національного. Доповіді на семінарі засвідчують не лише розбіжності в 
підходах до висвітлення теми, а й розходження у способах сприйняття 
дискусії, що була продовжена в Брауншвейзі.

Наскільки нам відомо, це видання для країн СНД на сьогодні є уні
кальним за своєю спробою охопити наявний досвід створення підруч
ників в Україні та в інших країнах СНД. Ми віримо, що практику підго
товки досліджень такого роду буде.продовжено. І знов-таки в тому ключі, 
який ми пропонуємо читачеві -  у реалістичному. Скажімо, немає жодних 
підстав ідеалізувати проблему підготовки підручників, як і проблему наси
ченості шкіл навчальною літературою в Україні. За словами нинішнього



міністра освіти Василя Кременя (який, до речі, в якості експерта брав 
участь у організованій нами київській конференції у грудні 1998 p.), у 5 -  
10-х класах її забезпечено на 59% від потреби, а в 11-х -  лише на 34%1. 
Однак знання таких цифр зовсім не повинне породжувати почуття без
порадності. Навпаки, лише правдиве розуміння підручникової проблеми 
в Україні може привести до її успішного розв’язання на якісно новому 
рівні.

Висловлюємо подяку всім, хто допомагав нам у підготовці цього 
видання, а особливо керівництву Інституту імені Георга Еккерта та Інсти
туту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії 
наук України, без розуміння та підтримки яких наша співпраця й поява 
цієї книжки були б неможливі.

Будемо вдячні всім, хто зацікавиться виданням і висловить свої мірку
вання, критичні побажання, думки. Вони допоможуть нам у подальшій 
роботі.

Магдалена ТЕЛУС Юрій ШАПОВАЛ

Київ-Брауншвейг, 
червень 2000 р.

' День. -  2000. -  17 березня.



Частина перша —_______

УКРАЇНСЬКІ ПІДРУЧНИКИ: 
ЗМІНА ЦІННОСТЕЙ

І МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ



Богдан Осадчук

На перехрестях часів

Н а ш а  муза Кліо -  вередлива дама. Її міфічна постать дає адептам 
професії описування епох, людей і подій можливість різноманітних 
підходів та інтерпретацій. Але творчий індивідуалізм не завжди і не всю
ди міг розвиватися свобідно.

Від початків нашої професії виникали проблеми обмеження свобід- 
ного погляду на минуле, диктовані пануючими династіями, диктатурами, 
тоталітарними ідеологіями. У результаті створювалися відповідні кон’
юнктурні теорії й доктрини, поширювалися обов’язкові однобічні інтер
претації, через що ламалися характери, відбувалися людські трагедії. У 
тих частинах світу, де існувала свобода думки і слова, виникали нові течії, 
школи. На тому тлі відбувалися конфлікти, дискусії та полеміки, що були 
імпульсом для нових ідей і пошуків.

Імперіалістичні та колоніальні війни примушували істориків понево
лених народів до рецепції поглядів завойовників. Революції були причи
ною ревізії старих концепцій і формування течій. Розпад мультинаціональ
них імперій і постання на їх руїнах нових національних держав приводили 
до підпорядкування історичних наук політичним завданням. Часто історія 
ставала «інструментом» в етнічних і територіальних міжусобицях.

Державотворення у Центрально-Східній і Південно-Східній Європі 
після Першої світової війни загострило це питання, зокрема у тих держа
вах, що вважали себе жертвами так званих Паризьких угод, укладених у 
1918 р. у Версалі й Тріаноні. До них насамперед належали Німеччина й 
Угорщина, а також нації, що не вибороли своїх національних держав: біло
руси, українці, курди, кримські татари, лужичани. Інструменталізація 
історії як засобу в міждержавній та міжетнічній боротьбі додатково уск
ладнювалася народженням першої в історії Європи держави, побудова
ної на ідеологічному фундаменті, -  Радянського Союзу, а у зв’язку з тим
-  поділом континенту на два ворожі табори і консеквенцією наукової ізо
ляції СРСР від зовнішнього світу.

Політизація історичних наук посилила виникнення тоталітарних сис
тем у Західній Європі, передусім фашизму в Італії, а згодом -  націонал- 
соціалізму в Німеччині. Ситуація погіршилася у середині тридцятих років 
унаслідок перемоги семи тоталітарних режимів у Балканських і Прибал
тійських країнах та в Іспанії й Португалії. Свобода різних течій і поглядів 
в історичних дисциплінах панувала напередодні Другої світової війни в 
Європі лише у Великій Британії, Франції, ЧехоСловаччині, Швейцарії, 
у Скандинавських державах, а і поза Європейським континентом -  
у Сполучених Штатах Америки і в Канаді.
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Заходи з боку світових конгресів істориків для злагоди і деполітизації 
науки, крім шляхетних намірів, не мали конкретних результатів. У 
більшості європейських держав в історіографії, а особливо у навчанні, 
поширювалися старі й нові націоналістичні або ідеологічні стереотипи 
ворожості, що ставали духовним підґрунтям воєнних конфліктів, масо
вих репресій, злочинів. Історична наука у воєнні роки переважно слугу
вала оперативним цілям пропаганди воюючих сторін, тобто фальсифі
кації фактів, очорнювання й демонізації противників, глоріфікації голов
них осіб у воєнній грі: Сталіна, Гітлера, Муссоліні або колабораціоністів: 
Петена й Лява у Франції, Антонеску -  у Румунії,^Павеліча -  у Хорватії, 
Квіслінга -  у Норвегії, або Ванди Василевської чи Йосипа Броз Тіто. Лише 
в кількох нейтральних державах, як наприклад Швеції та Швейцарії, могли 
розвиватися об’єктивні студії. Але й там бували прикрі несподіванки. Коли, 
наприклад, український публіцист Богдан Кентржинський у 1943 р. видав 
у Стокгольмі книжку «Правда про Україну», в якій осудив злочини 
Сталіна й Гітлера, посольства Німеччини і Радянського Союзу таємно 
порозумілися й викупили весь наклад.

Після перемоги антигітлерівської коаліції спочатку настав період прав
ди або напівправди, а саме: осудження нацизму й фашизму, але не сталі
нізму. Однак у тій площині не все було гаразд. Під впливом кремлівських 
ідеологів, які не хотіли чути про німецький «націонал-соціалізм», ство
рено антинаукове поняття «фашизм», і до цього загального мішка вкину
то також націонал-соціалізм. Цей монстр пережив хрущовську «відлигу» 
і горбачовську «перебудову», він «живе» надалі також у книгах України.

Проте у більшості західних країн вдалося при затятому протистоянні 
лівих кіл досягти згоди і довести необхідність чіткого розмежування іта
лійського фашизму і німецького нацизму. В Італії та Німеччині також 
відбулося (не без спротиву з боку скомпроментованих колабораціоніз
мом істориків) самоочищення від фальсифікацій й перекручень історії. 
У Німеччині, де, крім імперіалістичної доктрини, були поширені теорії 
про «вищу германську расу» і антиєврейський геноцид, ревізія історич
них наук проходила під гаслом розправи з минулим.

Інтенсивність тих процесів у всіх царинах -  від шкільних підручників, 
публіцистики й до нових монографій про недавню історію Німеччини -  була 
більше радикальна, ніж у постфашистській Італії. Але не забуваймо, що іта
лійський фашизм був трохи «м’якшим» за гітлеризм і не містив у своїй про
грамі та практиці расизму та антисемітизму. Крім цього, Німеччина була 
окупована, і у зв’язку з цим вимоги та тиск, особливо з боку єврейських орга
нізацій у Сполучених Штатах, були дуже сильні. Підсумовуючи, можна ска
зати, що Німеччині й Італії, а згодом Іспанії та Португалії вдалося «очисти
ти» історичну науку з тоталітарного чи напівтоталітарнош чаду та створити 
нормальну атмосферу демократичних інтерпретацій недавнього минулого.

Складніше відбувалися процеси поширення критичної оцінки радянсь
кого тоталітаризму. Труднощі були подвійного характеру. Вони виникали 
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унаслідок «вдячності» західних союзників СРСР за внесок у перемогу 
над Гітлером. Але не тільки. Ліві інтелектуалісти, особливо у Франції, не 
ставили знак рівняння між фашизмом і нацизмом з одного і сталінізмом
-  з другого боку. Початок «холодної війни» (1949-1950 pp.) створив мож
ливості для «ідеологічного» наступу на сталінізм і водночас ускладнив 
проблему: позбавив істориків умов ведення діалогу. На світових конгре
сах історичних наук у Римі, Стокгольмі, Відні, Сан-Франциско, Бухаресті 
та Штуттґарті було більше полеміки, особливо у наших радянських ко
лег, ніж готовності до запропонованої нами ділової дискусії.

Але вже тоді з ’явилися тріщини у комуністичному «моноліті». 
Польські, тоді ще «югославські», угорські колеги ігнорували накази з Мос
кви. Найбільш слухняними були українські делегації, очолювані Ю. Кон- 
дуфором, але і тут бували винятки. А.Шлєпаков у Сан-Франциско і 
К. Дубина у Відні відкрито дискутували, звичайно не публічно, на фору
мах конгресів з Іваном Лисяком-Рудницьким і автором цих слів. Ті зру
шення в історичній науці «сателітних країн» відіграли колосальну роль у 
процесі занепаду комунізму радянського типу.

Я сказав на початку, що Кліо дуже вередлива муза. То вона зумовила 
«заколот» у системі диктатури пролетаріату.

З часткового послаблення московського контролю над «сателітни- 
ми» країнами найперше скористалася Польща. Польські історики підтри
мали ініціативу німецьких колег з Інституту імені Георга Еккерта. То була 
піонерська ідея, і вона дала несподівані результати. Здавалося, що погля
ди поляків і німців на історію настільки протилежні, що дійти порозумін
ня буде неможливо. Не пригадую скільки років тривали дискусії у спільній 
комісії, мабуть, двадцять, але наслідки тих зусиль -  надзвичайні. З підруч
ника усунуто старі стереотипи ворожнечі або недовіри. Приклад Браунш
вейзького Інституту наслідував Східноєвропейський Інститут у Любліні 
під проводом Єжи Клочовського, який поширює українські історичні праці 
у польських перекладах і організує конференції з питань історії нашого 
спільного. Подібну до Брауншвейзького Інституту роботу здійснює 
польсько-українська комісія для ревізії та узгодження змісту підручників 
на чолі з Владиславом Сєрчиком і Станіславом Кульчицьким.

Конференція «Особистість та суспільство» є важливою подією у відно
синах між Німеччиною та Україною. Навчання історії від школи до універси
тетських студій є фундаментом для наукового й культурного обміну, німець
ко-українського діалогу. Наші взаємини мають специфічний характер. У них 
немає такої гостроти, як у німецько-польських або російсько-українських 
відносинах. Але залишається багато проблем. В історії України і Німеччи
ни є чимало подібних моментів: тривалий період територіального роздріб
нення, відносно пізнє об’єднання в одну державу, конфесійний поділ: у 
німців на євангелістів і католиків, у нас -  на православних і греко-католиків.

Тут закінчуються схожості й починаються якщо не протилежності, то 
щонайменше -  проблеми. До них належать у німців русофільство, а у
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нас, хоча тепер менш поширене,- германофільство. Причини і наслідки 
цих явищ відомі лише вузькому колу експертів, але серед громадянства 
обох націй майже незнані. У XX ст. Україну німці двічі окуповували. Ба
гато з тодішніх подій і досі не досліджено істориками. Особливо недо
статньо в історіографії обох країн представлено період Другої світової 
війни: окупаційний режим, масштаби репресій, набір «остарбайтерів», 
роль рейхскомісара Еріха Коха. Мало відомо про зв’язки між радянською 
Україною і Веймарською республікою, а вони були, з огляду на низку 
причин, дуже міцні. Білими плямами є питання про діяльність українсь
ких науковців і художників у Німеччині, співпрацю України і НДР, а та
кож про українців, що служили в Радянській Армії у Східній Німеччині.

Наші колеги, особливо ті, які займаються новітньою історією, можуть 
використовувати досвід німецьких фахівців у подвійному значенні. По- 
перше -  з проблематики німецької трансформації від нацизму до демо
кратії, а по-друге -  з проблематики «декомунізації» історичних наук на 
території колишньої НДР. Центром і, може, спонсором таких зустрічей 
міг би і повинен бути Інститут імені Георга Еккерта у Брауншвейзі.

Не менш важливими були б зустрічі з колегами із колишніх «сателіт- 
них» держав і з Німеччини.

На порядку дня постають питання, що виникають з таких процесів, як 
вплив нових технологій, наприклад Інтернету, на історичні науки та на інтер
національну співпрацю. До цієї сфери питань належить також процес глоба
лізації, який так чи інакше матиме значення для науки. Незважаючи на те, 
що українська наука має багато нерозв’язаних проблем суто національного 
порядку, вона не може і не повинна себе ізолювати від зазначених змін.

Bohdan Osadtchuk 

ON THE CROSS-ROADS OF A TIMES

The essay deals with the following subjects: political and border changes after the 
First World War resulted in great problems for students of historical science. This was 
brought about by the nationalism and chauvinism of the newly established states, who 
treated the past as instruments for their political aims and ambitions. Further limitations 
were produced by the first ideologically orientated state in Europe, namely the USSR. 
Before the outbreak of the Second World War, historical studies were only independent 
and free in Great Britain, France, the Scandinavian countries, Switzerland, 
Czechoslovakia and apart from Europe in the United States and Canada. After the 
Second World War, the situation changed radically, but the freedom of research, science 
and also of uncensored schoolbooks was not guaranteed everywhere. The collapse of 
communism in Eastern Europe presented new problems. Ukrainian historians can benefit 
from the «Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung» in Bra
unschweig. This institute plays a unigue role in Europe, as it is involved actively in 
various countries revising and improving schoolbooks, particularly for history lessons. 
The author propoyses a closer cooperation between Ukrainian and German scientists.



Магдалена Телус*

Проект Інституту Георга Еккерта: 
наука та діалог

З г ід н о  з завданнями, покладеними на нього законом, Інститут імені 
Георга Еккерта є одним з основних рецензентів шкільних підручників. 
Така спеціалізація зумовлює нормативний характер діяльності інституту, 
за якого аналіз підручників полягає не лише в констатації наявного стану, 
а й у конструктивних пропозиціях щодо бажаних змін цього стану.

За такої постановки завдань інститут опиняється на перехресті дискур
су між наукою, освітою та політикою. Ця обставина, з одного боку, сприяє 
втіленню міжнародних здобутків у роботі над шкільною літературою в 
практику написання власних підручників та навчання, проте, з іншого боку, 
ставить запитання щодо наукової цінності цих здобутків. Навіть з огляду 
на те, що сказане вище поширюється як на виховання прагнення до миру 
при створенні підручників міжнародною спільнотою, так і на педагогічні 
зусилля усіх часів, нелегко вирішити, чи в центрі цієї діяльності має пере
бувати такий об’єкт дослідження, як «підручник», чи уявлення про «більш 
досконалий світ», до якого слід прагнути і в якому всі соціальні конфлікти 
вирішуються демократичним шляхом. Лише в першому випадку йдеться 
про власне наукову діяльність, тоді як у другому маємо справу швидше з 
ідеологічним, у кращому разі філософським осмисленням проблем. З ура
хуванням цього факту інколи можна зустріти твердження, що в Браунш
вейзі займаються не аналізом, а інтерпретацією шкільних підручників1.

У даній статті не пропонується якесь принципове вирішення дилеми 
наука-ідеологія. Але вона є спробою привернути увагу до такого аспекту 
наукового потенціалу діяльності інституту, як його діалогічність, що досі 
рідко ставав предметом дискусії, причому зробити це на прикладі про
екту інституту, у межах якої відбувалася конференція «Особистість і 
суспільство», результати якої представлено в цьому виданні.

З серпня 1997 р. коштом Фундації VW здійснюється фінансування 
проекту «Підручники з історії та соціології в країнах СНД у полі напруги 
між національним самоутвердженням та міжнародною орієнтацією -  на

Magda Tclus. Zur wissenschaftlichen Attraktivität der internationalen Schulbucharbcit/ Ursula A. J.Becher, 
Rainer Riemenschneider (Hg.)// Internationale Verständigung.- Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 
2000,- S. 274-287; [Магда Телус. Про наукову атракційність міжнародної співпраці з підручника
ми// Міжнародне порозуміння/ За ред. Урсула А.Й. Бехер, Райнер Рімсншнейдер. -  Ганновер: Ганшс 
Бухгандлунг, 2000. -  С. 274—287].

1 Richard Bamberger. Methoden und Ergebnisse der internationalen Schulbuchforschung im Überblick // 
Richard Olecjowski (Hg.) // Schulbuchforschung. -  Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang, 1995. S. 46-78, 
hier S. 58 [Ріхард Бамбергер. Оглядовий аналіз методів та підсумків міжнародних наукових дос
ліджень шкільних підручників 11 Дослідження шкільних підручників. /З а  ред.: Ріхарда Олецйовско- 
го та ін. -  Франкфурт-на-Майні: Петер Ланг, 1995. -  С. 46-78, тут С. 58].
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уковий діалог та співпраця в галузі створення шкільних підручників». 
Він був зумовлений великою кількістю пропозицій по співпраці, що над
ходили до Інституту Георга Еккерта з країн СНД, які виникли після роз
паду Радянського Союзу.

Зокрема, метою проекту є підтримка ініціатив задля втілення досяг
нень сучасної дидактики історії в практику наукових досліджень на 
терені країн СНД, а також наукова систематизація тематики шкільних 
підручників у країнах СНД, спонукання до творчого пошуку шляхом кри
тичного аналізу підручників, подолання стереотипів, поширення форм 
роботи, що розвивають самостійність мислення учнів, запровадження 
культури критичного переосмислення здобутків у галузі створення 
шкільних підручників.

ЗВИЧНИЙ СТАН РЕЧЕЙ

З огляду на ситуацію в країнах СНД, у яких ще тільки належить до
сягти єдності суспільної думки щодо перших проектів нових шкільних 
підручників та налагодити забезпечення ними, найдоцільніше адресува
ти пропозиції в рамках проекту, яким передбачено участь у конференці
ях, публікації та наукові поїздки до міста Брауншвейг, насамперед самим 
авторам шкільних підручників. Ідея полягає в тому, щоб таким чином 
досягти безпосереднього включення спільного доробку в підручники, які 
щойно створюються.

Чотири заходи в рамках проекту заклали підвалини наукового обміну:
1. Зустріч експертів: «Дидактика, створення шкільних програм та 

ситуація з підручниками з дисциплін «історія» та «соціологія» (березень, 
1998, Брауншвейг)2;

2. Німецько-українська конференція по шкільних підручниках: «Осо
бистість та суспільство як проблема нової й новітньої історії. Спірні пи

! Пор.: Magda Telus. GUS-Staaten: Didaktik, Curriculumentwicklung und Schulbuchsituation in den 
Fächern Geschichte und Sozialkunde // Informationen -  34 (Juni 1998): 13; Magda Telus. Didaktik, 
Curriculum entw icklung und Schulbuchsituation in Fächern Geschichte und Sozialkunde in 
nichtrussischen GUS-Staaten II Internationale Schulbuchforschung. -  2 (1998): 222-225; 6; [Магда 
Телус. Країни СНД: дидактика, створення шкільних програм та ситуація з підручниками з дис
циплін «історія» та «соціологія» // Повідомлення. -  № 34 (червень 1998). -  С. 13; Магда Телус. 
Країни СНД: дидактика, створення шкільних програм та ситуація з підручниками з дисциплін 
«історія» та «соціологія» в неросійських країнах СНД. Міжнародні дослідження підручників. -  
№ 2. -  1998. -  С. 222-225]; Юрій Кузнецов. Українські підручники вивчають у Німеччині // Осві
та України. -  № 24 від 10.06.1998. -  С. 6.
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тання та їх висвітлення в підручниках з історії та соціології» (грудень, 
1998, Київ)3, матеріали якої опубліковано у цій книзі;

3. Науково-практичний авторський семінар: «Підйом національних та 
національно-державницьких ідей після Першої світової війни. Висвітлен
ня в сучасних українських, молдовських, білоруських, грузинських, 
литовських та німецьких підручниках» (квітень, 1999, Брауншвейг)4.

4. Міжнародна конференція по підручниках: «Історія повсякденності 
та права людини. Як можуть шкільні підручники з історії та соціології 
допомогти учням у розпізнанні власних інтересів? (грудень, 1999, 
Мінськ)5.

Робота цих конференцій була зорієнтована на тексти підручників: за 
тематичним принципом здійснювалися порівняння й критичний аналіз 
структури підручників, концептуальної побудови окремих розділів, 
роботи з ілюстраціями та джерелами, авторським текстом, використання 
підручників у навчанні та, зрештою, методів досягнення самоусвідомлення 
з огляду на відповідні навчальні цілі. При цьому дедалі очевиднішою ста
вала та обставина, що окремі елементи шкільного підручника відобража
ють різні способи світобачення, глибокі корені яких слід шукати у різних 
культурах та наукових традиціях, з їх специфічними аксіомами, пріори
тетами, соціальними розбіжностями та співвідношеннями між концепту
альними полями центру і периферії.

Інтенсивний обмін шкільними підручниками, з одного боку, сприяв 
створенню чималого фонду шкільних підручників з неросійських країн 
СНД, якими можуть скористатись фахівці через бібліотеку шкільних

3 Пор.: Wilfried Jilge u. Magda Telus. Individuum und Gesellschaft als Problem der neueren und neuesten
Geschichte: Kontroverse Fragen und ihre Darstellung in den Geschichts- und Sozialkundebüchem -  
eine deutsch-ukrainische Schulbuchkonferenz in Kiew // Internationale Schulbuchforschung. -3 (1999): 
300-307; gekürzt in: Informationen. -  37 (Juni, 1999): 13-15; [Вілфрід їлге та Магда Телус. Осо
бистість і суспільство як проблема нової та новітньої історії: Дискусійні питання та їх висвітлен
ня в підручниках з історії та соціології (німецько-українська конференція по підручниках у Києві) 
// Міжнародні дослідження підручників. -  № 3. -  1999. -  С. 300-307; скорочений варіант див.: 
Повідомлення. -  № 37 (червень, 1999). -  C. 13-15; 2]; Magda Telus. Individuum und Gesellschaft als 
Probleme der neueren und der neuesten Geschichte // Informationen 38 (Dezember 1999); [Магда Те
лус. Особистість і суспільство як проблема нової та новітньої історії II Повідомлення. -  Ns 38 
(грудень 1999). -  С. 20 і далі]; Василь Смолянець. Шкільний вчитель і шкільний підручник: про
блеми взаємодії // Освіта України. - №  50 (122) від 9.12.1998. -  С. 4; Марина Навальна. Міжнародна 
наукова конференція завершила свою роботу в Переяславі I/Вісник Переяславщини. -  № 193-194 
від 12.12.1998. -  С. 1; Алла Приходько. Сучасність потребує інших поглядів на історію Н Папі
р у с .-Н і  51(154) від 17.12.1998. -  С. 2.

4 Magda Telus. Workshop für Schulbuchautorinnen und -autoren aus der GUS, Deutschland, Litauen // 
Informationen. -  № 38 (Dezember, 1999). -  S. 13 [ Пор. доповіді Г.Гошгарли у книзі: Магда Телус. 
Науково-практичний семінар авторів підручників з країн СНД, Німеччини, Литви // Повідомлен
ня. -  № 38 (грудень 1999). -  С. 13].

5 Пор.: Святлана Субохіна. Мапєнькі чалавєк на фонє гисторії. -  Настайніческая газета від 23.12.1999.
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підручників Інституту імені Георга Еккерта. З іншого ж боку, партнери 
по проекту отримали змогу проникнути в глибини історичних культур 
країн -  учасниць проекту. З ’ясувалось, що контури різних культур не 
співпадають між собою. Продемонструємо це положення на прикладі 
деяких комунікативних ситуацій з проекту та деяких понять, що з точки 
зору західних фахівців відіграють ключову роль.

КОЛИ РОЗМОВА «ПРОБУКСОВУЄ»...

Протягом багатьох зустрічей та дискусій в рамках проекту, постійно 
траплялись ситуації, коли спроби розпочати обговорення певних тем 
в існуючому дискурсивному полі зазнавали невдачі. Причиною цього була 
цілковита або часткова відсутність понятійної еквівалентності на фахо
вому, а то й на науковому мета-рівні. Такі поняття західної історичної 
науки, як «історія жіноцтва» чи «історична конструкція», хоча й піддава
лись перекладу російською мовою, проте практично не вживались парт
нерами по діалогу. Поняття «підгрунтя ідентичності», «засвоєння історії» 
чи «культура пам’яті» виявились взагалі недоступними для перекладу 
і довелось вдаватись до їх пояснення.

Поява поняття без відповідника веде до того, що тематично окресле
на цим поняттям пропозиція не сприймається партнерами по діалогу і не 
викликає в них інтересу. У Києві один з учасників від Німеччини торк
нувся теми «історія жіноцтва», яка, щоправда, була підхоплена в епізо
дичному виступі однієї з українських учасниць, проте тут же інший україн
ський дискутант «відмахнувся» від неї посиланням на те, що жінок доне
давна в історії взагалі не було. На практичному семінарі фонду Сороса 
в Баку, де йшлось про розвиток шкільних підручників з античності та 
середньовіччя, питання, поставлене ведучою, про потрактування історії 
жіноцтва в цих підручниках було відкинуте посиланням на брак джерел і 
до нього більше не звертались.

На практичному семінарі авторів у Брауншвейзі під час заключної дис
кусії теж зазнала невдачі спроба спільно поміркувати над тим, як одно
часно можна активізувати в тексті шкільного підручника різні підвалини 
ідентичності, щоб запобігти засвоєнню учнями лише якоїсь однієї соці
альної перспективи. Це мабуть виявилось настільки незвичним, що жо
ден співрозмовник із країн СНД не відгукнувся на запропоновану тему, 
більше того, не було навіть поставлене питання про визначення поняття 
«підгрунтя ідентичності»*.

Подібний результат мав місце й під час спроби перекласти колезі 
з Азербайджану зміст німецького посібника для читання з методики ви

* Йдеться про те, що в підручнику слід «оповідати історію з точки зору різних соціальних перспек
тив, не лише нації, а й статі, генерації соціальних верств, професійних груп, людей здорових і 
хворих та ін.
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кладання історії. З ’ясувалось, що дуже важко пояснити, чому однією 
з найважливіших навчальних цілей викладання історії, на думку автора, 
має бути формування колективної пам’яті як історичного процесу, позна
ченого протиріччями та нелінеарністю6.

На Заході (станом на сьогодні), на базі певного філософського підгрун
тя досягнуто консенсусу щодо того, що історія є не просто минулим, а 
й певною структуризацією цього минулого, пам’яттю про нього, яка за
лежить від різноманітних, постійно плинних факторів та співвідношень 
між ними, зокрема від інтересів задіяних соціальних груп, переважних 
схем розподілу влади, втілення колективних задумів тощо. Як наслідок, 
уявлення про те, що історія складається з конструкцій, що вона твориться 
людьми не лише шляхом їхньої участі в соціальних актах взаємодії, а й 
у процесі осмислення цих актів, є настільки природним, що воно, з одно
го боку, через підручники увійшло в загальноосвітній багаж7, проте, 
з іншого боку, з'являються перші симптоми інтелектуальної девальвації 
цього понятійного стандарту®.

Розвиток парадигми конструктивізму з моменту появи американсько
го прагматизму наприкінці XIX ст. проходив під знаком таких імен, як 
Вітгенштейн, а пізніше Фуко та Дерріда, твори яких у комуністичних краї
нах зовсім невідомі або ж відомі лише певному колу людей, але зрештою 
сприймались через призму інших ціннісних ієрархій. І хоча конструктивізм 
певною мірою можна тлумачити як «продовження» марксизму, його не 
пускали на загальний ринок ідей, мабуть, з огляду на емансипаційний 
потенціал, яким відтепер могли скористатись не лише соціальні класи, а 
й усі соціальні групи, а отже й індивідууми.

Видрук німецькою мовою підсумків зустрічі експертів у місті Браун
швейг у четвертому номері журналу Internationale Schulbuchforschung 
[«Міжнародні дослідження в галузі шкільних підручників»] за 1998 р. 
виявив низку розбіжностей іншого гатунку. Це такі розбіжності, за яких 
існують еквівалентні поняття, однак при більш ретельному розгляді з ’я
совується, що між ними наявні семантичні зміщення.

Так, наприклад, в одній із статей говориться, що національне може 
набувати форми глибоко вкорінених етнічних характеристик. Слову «ха-

6 Bodo von Borries, (Hg.). Geschichtslemen und Geschichtsbewußtsein am Beispiel «Mittelalter». 
Arbeitsmaterialien zur Einführung in die Geschichtsdidaktik (Probefassung). -  Hamburg, 1999; [Вив
чення історії та історична свідомість на прикладі «середньовіччя»: Робочий матеріал до вступу в 
дидактику історії (робочий варіант) / За ред. Бодо фон Борріза. -  Гамбург, 1999].

7 Пор. програмну назву підручника: Wir machen Geschichte. -  Bd. 1-4 / Ernst Hinrichs und Jutta 
Stehling. -  Frankfurt a.M.: Diesterweg, 1996 ff; [Ми творимо історію. -  T. 1-4 /За ред. Ернста 
Гінріхса та Юти Штелінг. -  Франкфурт-на-Майні: Дістервег, 1996].

8 Прикладом відходу від радикального конструктивізму в історичній науці є стаття Ганса-Юргена
Панделя у цій книзі. Слово «зловживання», що з ’являється у заголовку і пов’язується з міфами, 
саме по собі засвідчує принципову установку Панделя, згідно з якою ліоди здатні розрізняти «істин
не» та «фальшиве».
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ракгеристика», що вжите в перекладі, в російському тексті-оригіналі відпо
відає слово черты, яке з таким же успіхом або ж хоча б з міркувань мак
симально наближеного відтворення лексичного значення можна було б 
перекласти німецьким словом Eigenschaften [властивості].

Німецьке слово Eigenschaften [властивості] щодо груп людей стало не
від’ємною складовою частиною понятійного апарату наукових досліджень 
про стереотипи поведінки. Як еквівалент англійського терміна traits воно 
з’являється у відповідних роботах, наприклад, при описанні так званого ме
тоду складання списків властивостей, що використовується для виявлення 
стереотипів поведінки в емпіричних розвідках 30-х років.

Після декількох десятиріч наукових досліджень на Заході про стерео
типи поведінки в тутешніх соціальних науках вважається неприпусти
мим говорити про групові властивості, тобто властивості, які притаманні 
особистості і зумовлені її приналежністю до певної групи. Наявність 
таких «властивостей» вважається феноменом сприйняття. Певна влас
тивість досліджуваної групи не є іманентно притаманною їй, а припи
сується цій групі в процесі сприйняття. Таким чином, соціальні науки 
відмовляються від групової характеристики, яку можна звести до харак
теристики індивідуального члена поза його включеністю у соціальне 
плетиво взаємодій та комунікаційних процесів.

У Радянському Союзі вільне сприйняття західних наукових досліджень 
про стереотипи поведінки було неможливим, перекладів відповідних 
праць не існувало. У соціальних науках склалось власне поняття стерео
типу, згідно з яким він подібний до загальноприйнятої картини чи схе
ми9 . А тому російському слову черта щодо груп людей бракує прагма
тичного контексту, який міг би поставити під сумнів вживання цього сло
ва у значенні «певній нації притаманна властивістьр». Отже, в російській 
мові можна сказати, що національне має форму «глибоко вкорінених ет
нічних «властивостей», не наражаючись на небезпеку звинувачень в есен- 
ціалізмі. Однак у німецькій мові це практично неможливо.

Той факт, що недопущення певних концепцій чи теорем у комуністич
них країнах зумовлювалося чинниками, які з внутрішньої точки зору 
наукового дискурсу слід віднести до зовнішніх, часто наштовхує захід
них дослідників на думку, що брак інтересу східноєвропейських парт
нерів до деяких релевантних для Заходу понять є «результатом штучної

* Пор.: А.П. Прохоров. Школьная история и стереотипы // Преподавание истории в школе. -  № 4 . -  
1999. -  С. З і далі. Таке «розширене» розуміння стереотипу зустрічається і в роботах західних 
учених, як правило, в галузі іміджології: пор. критику понять у передмові до книги: Jürgen Link u. 
Wulf Wülfing, Hg. Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts-Stuttgart, 
1991 (= Sprache und Geschichte 16), hier 10. [Національні міфи і символи другої половини 19-го 
сторіччя / За ред. Юргена Лінка та Вульфа Вюльфінга. -  Штуттгарт, 1991. -  Серія: Мова та історія 
16. Тут-1 0 ].
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ізоляції [Східної Європи. -  Прим, автора] від соціально-політичного дис- 
курсу сучасних суспільств»10. Те, що такі вислови є результатом асимет
ричності ціннісних розподілів, попри інтернаціональний за своєю 
природою характер наукового повсякдення, часто залишається поза ува
гою їх авторів.

Інституціональна сутність міжнародних досліджень шкільних підруч
ників, навпаки, сприяє виявленню таких асиметрій, спонукає до їх кри
тичного аналізу. Усе, чого вдається досягти в рамках міжнародної співпраці 
по створенню підручників, досягається шляхом діалогу, причому так, що 
цей багаж партнери «можуть взяти додому».

Остання обставина випливає з нормативного характеру міжнародних 
наукових досліджень у галузі шкільних підручників, з того факту, що ця 
робота фінансується кожним окремо взятим суспільством, для того щоб 
напрацьовувати певні тематичні масиви для включення їх у шкільні підруч
ники. Таким чином, претензії на нормативність з боку міжнародних нау
кових досліджень стають важливим прагматичним фактором наукової ко
мунікації у цій сфері і каталізатором критичного осмислення власної на
укової диспозиції.

Дуга напруги між необхідністю унормування, з одного боку, та різни
ми культурними передумовами розвитку окремих норм, з іншого боку, 
дає й певний інтелектуальний виграш, що полягає в усвідомленні власно
го дискурсивного підгрунтя з усіма його обмеженнями. Дискурс, зокрема 
й науковий, має проекційний вимір, бо породжує та плекає набір аксіом, 
що консервують розвиток відповідних груп. Якщо збагнути цю істину, то 
важко знайти аргументи, щоб пояснити, чому ізоляція Східної Європи 
була «штучною» і чому ознака «сучасний» повинна мати західноєвропейсь
ку «прописку».

Пробиваються паростки усвідомлення того факту, що чинник «зво
ротного зв’язку» діє в обидва боки попри те, що відсутність «власних» 
понять у партнера значно легше сприймається, тоді як про невідоме, 
а саме про відсутність понять співбесідника у власному запасі, можна 
лише здогадуватись. З ’ясовується, що існує небезпека дихтомії сприй
няття у розумінні її Бауманом, коли одна сторона, себто західна, постійно 
постає в кращому світлі, більш відомою, з більш багатим науковим

10 Eckhard J. Dittrich und Frank-Olaf Radtke. Einleitung: Der Beitrag der Wissenschaften zur Konstruktion 
ethnischer Minderheiten // Ethnizität, Wissenschaften und Minderheiten. -  Opladen, 1990, 11-40, hier 
35. [Екгард Й. Діттріх та Франк-Олаф Радтке. Вступ: Внесок наук у творення етнічних меншин // 
Етнічність, науки та меншини / За ред. тих же авторів. -  Опладен, 1990. -  С. 11-40, тут -  С. 35].
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доробком11 і т.д. І тоді, можливо, хтось і наважиться на захоплюючу при
году: зміну спрямованості погляду -  в науці, підручнику, сприйнятті 
повсякденного життя.

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЄВРОПЕЙЦІВ: 
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ БАЧЕННЯ

Ми прагнемо вирушити в таку пригоду і розглянемо освітній проект 
під назвою «Історія Європи». І хоча це не підручник, однак нині в бага
тьох країнах Європи він за статусом досить близький до нього.

Книга, що побачила світ за ініціативи французького видавця Фреде- 
ріка Делуша як колективна праця, 12, а під час другого видання -  14 істо
риків з біагатьох європейських країн у видавництві Гашетт у Парижі і за 
час, що минув, перекладена багатьма мовами, має своєю відкрито задек
ларованою метою політичну освіту й «звертається до якомога ширшого 
кола європейців», зокрема «громадських діячів, політиків, журналістів, 
підприємців, науковців, а також батьків, учителів, учнів та до державних 
освітніх закладів»12. Чимало видань німецькою мовою в рамках проекту 
надійшло в дар до України, Республіки Молдова та Грузії. Аж поки один 
з українських колег із подивом не констатував відсутність в книзі України.

Насправді Європа в цій книзі значною мірою ототожнюється з Захід
ною Європою, що засвідчується хоча б добором авторів. У підготовці пер

11 Філософ Зигмунт Бауманн вказує на те, що такі конститутивні для сучасного суспільства опозиції, як 
тут і там, чоловік та жінка, ми і вони, створюють оманливе враження симетричності, тоді як 
лише факт їх виникнення засвідчує співвіднесеність з існуючими інтересами та визначальним впли
вом однієї зі сторін, що творять ці опозиції, пор.: Zygmunt Baumann. Modernity and Ambivalence, 
1991; Dt. M oderne und Am bivalenz. Das Ende der E indeutigke it.- Frankfurt a.M .: Fischer 
Taschenbuchverlag, 1995. [Зигмунт Бауманн. Сучасність і амбівалентність. Кінець однозначності. -  
Франкфурт-на-Майні: Фішер Ташенферлаг, 1995].

u  Das europäische Geschichtsbuch: Von den Anfängen bis heute /  Eine europäische Initiative von Frćdćric 
Delouche.- 2. Aufl /  Red. M. Jan Kiniewicz, Stuttgart; Klett-Cotta, 1998. -  S. 6.; [Історія Європи: Від 
витоків до сучасності / За європейської ініціативи Фредеріка Делуша. -  2-е видання / За ред. М. 
Яна Кєнєвіча. -  Штуттгарт: Клетт-Котта, 1998. -  С. 6.] Сторінки, що наводяться у тексті, стосу
ються цього видання. Перший тираж вийшов друком з 1992 р. в різних видавництвах датською, 
німецькою, англійською, французькою, італійською, голландською, польською, португальською, 
російською, словацькою, чеською, японською та корейською мовами. Другий тираж видрукувано 
поки що німецькою та французькою мовами; готуються до друку чеський та словацький варіанти. 
Обидва видання відрізняються обкладинкою, а також дедалі помітнішими розбіжностями в ди
зайні. У другому виданні більше уваги звертається на комуністичну Східну Європу. На противагу 
цьому автори першого видання з історією комуністичних країн розібрались досить швидко. Заго
ловок до передостанньої карти в цьому виданні звучить так: «Заборгованість країн східного блоку 
в 1989 р.» (С. 379, карти немає в другому виданні книги).
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шого тиражу взяв участь єдиний автор від Східної Європи (чех), до нього 
при підготовці другого видання приєднались двоє польських істориків. При 
ознайомленні зі списками географічних назв та імен теж не виникає жод
них сумнівів щодо «західного характеру» Європи. Під літерою А наведено 
58 назв, з них лише 2 стосуються Східної Європи, під літерою Б це співвідно
шення становить 6 до 91, під літерою С -  3 до 86.13

Далі вміщено великі карти Європи, де зафіксовані сліди минулого, 
які можна відшукати ще й сьогодні: замки й палаци, архітектурні пам’ят
ники і музеї, а потім і концентраційні табори та меморіальні комплекси. 
Ці карти задумані як «запрошення до подорожі у минуле». «Урізана» 
Східна Європа без Кавказу, Каспійської западини, Поволзької низовини, 
що обривається відразу ж за Кримом, обрана авторами книги як та тери
торія, що найбільше відповідає розміщенню пояснень. Москва опиняєть
ся в тіні таблиці з поясненнями навіть тоді, коли мова заходить про зру
шення 80-90-х років, перебудову й гласність. Незалежно від того, про що 
йдеться: церковні споруди середньовіччя чи адміністративні будинки кінця 
XX ст. -  скрізь через систему червоних, зелених та блакитних позначок 
Східна Європа постає як «чистий аркуш». Єдиний виняток -  концент
раційні табори та табори масового знищення: більшість із них відносить
ся до Сходу.

І це при тому, що розмаїття варіантів європейських карт свідчить про 
можливість цілком іншого підходу. «Кордони Європи -  це динамічні гео- 
політичні, а не географічні кордони»14, і те, що можна знайти в межах цих 
кордонів, залежить від інтересів шукача. Європа Карла Великого вигля
дала по-іншому порівняно з Європою Наполеона. Християнська Європа 
виглядатиме по-іншому, якщо брати до уваги лише Захід (як це має місце 
в «Історії Європи» на стор. 156 і далі; заголовок «Християнська Європа 
доби середньовіччя» в німецькомовному виданні виокремлює претензію 
на одноосібне представництво, яке розділяється лише з Візантією), і не 
вмістити зображень православних храмів у Лагоді, Новгороді, Ярославі, 
Твері, Ростові, Суздалі, Смоленську, Києві, Переяславі та ін.15

13 Можливо й 2,5, тому що Марія Кюрі не є представником Східної Європи у чистому вигляді. Урив
ки з тексту засвідчують цю неоднозначність, бо на стор. 299 говориться про «польсько-французь- 
ке подружжя вчених П ’ера та Марію Кюрі», на стор. 3 13 говориться про «вченого-фізика Марію 
Кюрі», а на стор. 320 йдеться про «польсько-французького вченого-хіміка і фізика Марію Кюрі».

14 Uta Weinbrenner. Europas Grenzen. Anregungen zu ihrer Darstellung in Schulbüchern für Geographie. -  
// Internationale Schulbuchforschung 18 (1996) 1, 65-79, hier 66; [Ута Вайнбреннер. Кордони 
Європи: Міркування стосовно їх подачі в підручниках з географії // Міжнародні дослідження 
підручників. -  № 18. — 1996. -  С. 65—79, тут с. 66].

15 Пор. Charles-Olivier Carbonell u.a. Une histoire europćnne de l’Europe. Bd. 1. -  Mythes et fondements 
(des origines au XV. siede); Bd. 2: D ’une Renaissance a l ’autre? (XV-XX. siecle). Toulouse: Privat, 
1999, hier Bd. 1. -  S. 114; [ Пор.: Шарль-Олів’є Карбонел та ін. Європейська історія Європи: Міфи 
та засади (від витоків до 15-го сторіччя). -  Т. 2: Від одного Ренесансу до іншого? (15-е -  20-е 
сторіччя). -  Тулуза: Privat, 1999. -  Тут Т. 1. -  С. 114].
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Для порожнього правого боку карти Європи в німецькому виданні 
є напоготові й відповідна формула найменування: на його сторінках зу
стрічаємо «die unendlichen Weiten Osteuropas» [«безкрайні простори 
Східної Європи»] (С. 26), які на противагу «der osteuropäischen Weiten» 
[«східноєвропейським просторам»](С. 113) автори називають ще «die 
russiche Steppe» [«російським степом»] (С. 27), у той час як у французько
му та англійському виданні сухо говориться про «d’ immenses territoires» 
[«величезні території»] чи «а vast area»16 [«обширну територію»]. Мар
ними виявляються спроби перекласти в російському виданні тягар заг
розливої безмежності на свого азіатського сусіда при зображенні загрози 
татаро-монгольської навали, що нависла над Київською Руссю, і насува
лась на неї «з безкрайніх степів Зауралля»17. При погляді на карикатуру з 
нідерландського підручника про комуністичну загрозу (С. 360) стає ясно, 
що Росія -  це Азія і що вона небезпечна18. «Для голандців Радянський 
Союз був уособленням російського ведмедя зі степів Центральної Азії»,- 
так прокоментовано малюнок, на якому ведмідь, перевдягнений в бабу
сю, витріщився на східнонімецький Червоний Капелюшок.

Слов’яни, які переважно мешкають на безкрайніх просторах Східної 
Європи, взагалі не з ’являються на європейській історичній сцені: вони 
фігурують лише як об’єкт дії третіх сил. «Sie wurden christianisiert» [«їх 
християнізували»], «ließen sich bekehren» [«дали себе навернути до віри»], 
«wurden von frankisch-germanischen Mönchen getauft» [«їх охрестили фран- 
ко-германські ченці»], вони «wurden zeitweise unter den mongolischen 
Einfluss gebracht» [«на якийсь час потрапили під татаро-монгольський 
вплив»] (С. 26 і далі).

16 Histoire de l’Europe /  Une initiative europeenne de Frederic Delouche.-2. Aufl., Paris: Hachette. -  1991,
-  26; Illustrated History of Europe: A Unique Guide to Europe’s Common Heritage General Editor: 
Fredferic Delouche. -  London: Weidenfeld and Nicolson, 1993. -  26. [Історія Європи /За європейської 
ініціативи Фредсріка Делуша. 2-е видання. -  Париж: Гашетт, 1991. -  С. 26; Історія Європи: Уні
кальний путівник по європейській спадщині / За заг. ред. Фредеріка Делуша. -  Лондон: Вайдсн- 
фельд і Ніколсон, 1993. -  С. 26].

17 История Европы / По европейской инициативе Фредерика Делуша. -  Минск: Вишейша школа; 
Москва: Просвещение, 1996. В оригіналі: «Однако несчастье обрушивается из бескрайних зау
ральских степей». -  С. 27.

18 Тут автори з огляду на досить розповсюджені побоювання перед азіатською навалою, «жовтою
загрозою» «сподіваються» на цю [європейську. -  M.T.] єдність» -  говориться у німецькому ко
ментарі до малюнку, на якому зображено ангела з мечем, спрямованим у напрямку на Схід 
(С. 322). Зрештою лише лапки перед висловом «жовта загроза» чи сповнене пафосу дієслово «спо
діваються» дають авторам можливість дещо відмежуватись від першоджерела. Німецьке видання 
тут суттєво відрізняється від інших видань, в яких під тим же заголовком страх Європи розкри
вається як її реакція на визвольні рухи в колоніях.
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При порівнянні російського та польського видань з ’ясувалось, що про 
це можна розповісти зовсім інакше. Німецькому реченню: «Die Slawen wurden 
hauptsächlich von Byzanz aus christianisiert» [«християнізація слов’ян здійсню
валась головним чином з Візантії»] (там само), у перекладі польською мо
вою відповідає фраза: «Prozes integracji Słowian ze światem chrześcijańskim 
rozpoczął się w znacznej mierze za sprawą Bizancjum»19 [«Процес інтеграції 
слов’ян до християнського світу значною мірою розпочався під впливом 
Візантії»]. Ще випуклішою є різниця в наступному абзаці. Німецькому «Im 
9. Jahrhundert ließen sich die Ostslawen I... .1 zum orthodoxen Christentum bekehren» 
[«В IX ct . східних слов’ян |...| навернули до православної християнської віри»] 
(С. 26) в польській мові відповідає: «W IX і X wieku Słowianie wschodni I....I 
woleli przyjąć wiarą chrzećcijanskąz rąk Bizancjum, niż Rzymu» [«В IX й X ст. 
східні слов’яни I_І» віддали перевагу рішенню про те, щоб прийняти хрис
тиянську віру з рук Візантії, а не Риму»].

Російські перекладачі елегантно впорались з проблемою варягів. Західні 
видання не допускають з цього питання, що традиційно є джерелом супе
речок між Сходом та Заходом, жодних сумнівів: заснування першої східно
слов’янської імперії є справою народу мореплавців з Півночі. Німецькою 
мовою це звучить так: «Das erste ostslawische Reich -  Russland -  verdankt
seine Entstehung Kriegern und Kaufleuten aus dem heutigen Schweden |_|»
[«перша східнослов’янська імперія -  Росія -  завдячує своїм заснуванням 
воїнам та купцям сьогоднішньої Швеції |....|» (там само)]. У російській версії 
той же уривок тексту має наступний вигляд: «Образование первого восточ
нославянского государства -  Руси -  связано со скандинавскими воинами и 
купцами I_І [«Утворення першої східнослов’янської держави -  Русі -  по
в’язане зі скандинавськими воїнами та купцями|....| »].

Відхилення у змісті окремих видань, зумовлені їх перекладом, ще раз 
ставлять питання про те, яким має бути мовне порозуміння в європейсь
кому домі за умов збереження того концептуального поля, що народжене 
історією й прописане в кожній окремо взятій мові. «Внутрішньозахідне» 
порівняння англо-, нідерландо- та німецькомовного видання з французь- 
комовним, котре вважається оригіналом, теж свідчить про чимало відхи
лень, зумовлених або своєрідністю семантичних систем, або прагненням 
покращити власний національний образ20.

19 Historija Europy / Inicjator dzieła Frederic Delouche. -  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 
-1994.- S. 26; [Історія Європи /За ініціативи Фредеріка Делуша. -  Варшава: Видавництво шкільне 
й педагогічне. -  1994 -  С. 26].

20 Joke van der Leeuw-Roord. A Textbook for Europe: Could the «History o f Europe» Avoid the Traditional 
European Mirror o f Pride and Pain? // In: Internationale Schulbuchforschung. -  S. 18 (1996) 1. -  S. 85- 
95: «This small research project illustrates how difficult it is to avoid subjective history, even when a 
publication is meant to be absolutely identical in the different translations». Ebd.: 95. [Ван дер Лееув- 
Роорд. Підручник для Європи: Чи зможе «Історія Європи» уникнути традиційного для Європи 
гордовитого й водночас болісного самоспоглядання? // Міжнародні дослідження підручників. -
18 (1996) 1. -С . 85-95: «Цей невеликий науковий проект засвідчує, як непросто уникнути суб’єкти
візму в історії, навіть якщо відповідна публікація вважається абсолютно ідентичною за змістом в 
різних перекладах». -  Там само. -  С. 95].
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Однак подібні розбіжності аж ніяк не змінюють загального образу 
Європи в цьому популярно-науковому виданні для європейців. Західна 
Європа постає в ньому як потужний визначальний центр -  як провідник 
цивілізації («Східній Європі, напевне, не так скоро вдасться надолужити 
своє відставання від Заходу |....|» С. 409) і як джерело гідних наслідуван
ня взірців та ідеалів («Він [Петро Великий. -  М.Т.] брав приклад з розви
нутих європейських країн |....|» (С. 261); «Його нова столиця Санкт-Пе
тербург, що була побудована за західноєвропейським взірцем |....|» (С. 262); 
«З початку восьмидесятих років цивільне населення Східної Європи праг
нуло до укладу життя, подібного до життя у Західній Європі |....| (С. 386); 
«Перебудова започаткувала свободу культурного волевиявлення в Радянсь
кому Союзі, яка часто набувала форми імітації західноєвропейського сти
лю життя» (С. 387).

Східна Європа, в особі Росії та Радянського Союзу, за ліченими ви
нятками, (наприклад, Шопен як громадянин Європи, (С. 17); шлюбна 
політика Ярослава Мудрого, (С. 27): правозахисник Сахаров та прагнен
ня східноєвропейських народів до свободи (С. 386 і далі) виявилась здат- 
ною лише до малоприємних та гнітючих речей, таких як «бідність» 
(С. 404), «дитяча смертність», «низька тривалість життя» та «криза» 
(С. 406). Правда, Росія «з 1689 року робила спроби приєднатись до Захо
ду» (С. 261), проте тема колишньої Радянської імперії залишається «й 
надалі проблематичною для Європи» (С. 404). У формі такого підсумку 
«Європейська історія» однозначно відмовляє читачеві в подорожі в ми
нуле Східної Європи.

Думка про те, що лише Західна Європа є Європою, не нова. Можливо 
її можна навіть пояснити як реакцію на драматичний крах мрій Наполео
на про євразійську Велику Європу. Географ Евальд Банзе (1883-1953) на 
початку XX ст. висунув постулат про нове визначення географічних кор
донів за ознакою «соціуму» як суміші фізичних, культурних, цивілізацій- 
них та расових компонентів. Якщо вважати Росію разом із «Великим 
Сибіром» окремим соціумом і відділяти її від Європи, «то випукло про
ступають всі ознаки Європи, на яких ставиться наголос протягом трива
лого часу». Малі розміри, «важливий фактор культурного розвитку, кот
рий далеко не всіма усвідомлюється», а також той факт, що Європа без 
Росії «була б єдиним континентом, майже без степів і особливо без пус
тель» є найважливішими характеристиками Європи за Банзе. А тому ви
лучення степів забезпечило б Європі в такому її розумінні «культурні пе
реваги порівняно з іншими» континентами. У союзі з Росією цих переваг 
не існуватиме.11 Вражає понятійний ізоморфізм між образом Європи

21 Ewald Banse. Geographie // Petermanns Geographische Mitteilungen. -  Januar 1912. -  S. 1-131; 
[Евальд Банзе. Географія // Географічний вісник Петермана. -  Січень 1912. -  С. 1-131, тут -  с. 2 
і далі]. За пораду скористатись цим матеріалом висловлюю вдячність Гсоргу Штеберу.
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в «Історії Європи» та подібними концепціями Європи навіть попри те, 
що в цій статті не можливо дати історичне тлумачення цього явища22.

ДОЛАТИ ІМАНЕНТНІ СТРУКТУРИ ДОМІНУЮЧОГО 
ДИСКУРСУ ШЛЯХОМ ДІАЛОГУ

Не будемо тішити себе: освітня література відноситься до дискурсу 
між «більш і менш сильним». Економічно могутня Західна Європа відкри
то окреслює для себе решту Європи (і решту світу, що має ще більш фа
тальні наслідки), що твориться виключно у відповідності до власних захід
ноєвропейських бачень. Навколо нього, як стрижневого елемента, вибу
довується «решта», якій відводиться другорядна роль. «Панування» про
являє себе в тому, що таке світобачення поширюється й там, де воно роз
миває самосвідомість. Великий формат, яскрава обкладинка, якісні реп
родукції малюнків та джерел без сумніву є надзвичайно виграшними у 
порівнянні з більшістю історичних книг, що використовуються в країнах 
СНД, і можуть спонукати вчителів у Росії та Білорусі до використання 
цієї книги у навчанні.

Відношення домінування маємо в прихованому вигляді й тоді, коли 
з посиланням на теорію модернізації як на латентну структуру (hidden 
structure) наукового мислення здійснюється поділ національних та ре
гіональних наукових традицій на «прогресивні» та «відсталі», коли під 
приводом допомоги країнам, що розвиваються, вдаються до експорту 
понять та сфокусованих у них теорій, коли здійснюється непрозорий од
нобокий трансферт концепцій. Це підхід, за якого наш «Європейський 
дім» виявляється переповненим комплексами та гіперреакціями, устале
ностями та асиметріями.

Опитування, проведене Люблінським університетом імені Марії Скло- 
довської-Кюрі на початку 90-х років у багатьох європейських країнах, 
засвідчує, що саме східноєвропейські респонденти пов’язують зі словом 
«європеєць» позитивний стандартний зміст. До характеристик європей
ця, на думку українських респондентів, відносяться такі ознаки, як «сво
бода», «освіта», «виховання», «пріоритет духовного над матеріальним», 
«цивілізованість», «інтернаціональність», «відсутність комплексів». Водно
час 26% українських учасників опитування не відносять себе до європейців 
з огляду на брак згаданих ознак. Варто замислитись і над відповідями

22 Пор.: Ulrich Zückert. Europa oznacza także Europę Wschodnią: Nowe drogi w nauczaniu historji: 
Współczesna dydaktyka niemiecka. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999:301— 
322; Ульріх Цюкерт. Європа означає й Східну Європу // Нові шляхи у вивченні історії: Сучасна 
німецька дидактика / За ред. Єжи Центковскі та ін. -  Жешув: Вища педагогічна школа, 1999. -  
С. 301-322].
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білоруських респондентів на кшталт: «рівень нашої культури дуже дале
кий від європейського рівня»; «Європа -  центр культури. А тому євро
пеєць -  це культурна, цивілізована людина. Нам бракує культури».23

Лихо трапляється непомітно. Наукова притягальність міжнародної 
співпраці по створенню підручників полягає в тому, що саме тут не
обхідність, з одного боку, орієнтованого на підручник, а тому прийнятно
го для всіх унормування, з іншого боку, діалогічного методу, в процесі 
якого виявляються розбіжності, примушує дослідника «спотикатись» об 
дорогі його душі істини. І якщо після цього він «підводиться», то з твер
дим переконанням в необхідності піддавати всі дидактичні та науково- 
дефініторні рішення критичному аналізу.

Magda Telus

A PROJECT OF THE GEORG ECKERT INSTITUTE: 
SCIENCE AND DIALOG UE

The article is devoted to the communicational aspects of international textbook 
research and revision. The latter is characterised by the situation of the dialogue between 
representatives of different societies and scientific traditions. On the other hand, it 
should serve to develop solutions that can be implemented in the textbooks of the 
relevant countries. A tension is thus generated with the persons involved between the 
necessity to consider the view of «the other» and the necessity to represent the values 
and standards of one’s own society and tradition. Working on this tension can help to 
identify one’s own being embedded in such discourse structures as power, perspectivity, 
social distances, attractiveness, core-periphery relations, etc.

23 Świetlana M. Prochorowa. Stereotyp językowy Europejczyka w kontekście opozycji «swój -  obcy» // 
Jeżyk i Kultura. -  Bd. 12:. -  Stereotypy jako przedmiot lingwistyky: Teoria, metodologia, analizy 
empiryczne. -  1998. -  238-244; [Світлана М. Прохорова. Мовний стереотип європейця в контексті 
опозиції «свій -  чужий» // Мова і культура. -  Т. 12. -  Стереотипи як предмет лінгвістики: Теорія, 
методологія, емпіричний аналіз. -  1998. -  С. 238-244].



Юрій Шаповал

Комуністичний тоталітаризм 
та його образ 

у сучасних підручниках в Україні

і^ іл ь т  попередніх зауважень. Для аналізу було відібрано кілька най- 
популярніших у  сучасній Україні видань підручників, але, зрозуміло, не
можливо було охопити увесь спектр видань цього жанру. Готуючи публі
кацію, я прагнув залишатись оптимістом і відшукати ті зрушення в 
осмисленні тоталітарного минулого, що вкрай потрібні для інтелектуа
льного просування вперед, ліквідації тієї історичної амнезії, яку дехто із 
скептиків вважає однією із сутнісних рис українців.

У ПОШ УКАХ ІСТОРІЇ

Побутує така думка, що посткомуністична Україна, як і інші країни -  
екс-республіки колишнього «нерушимого» СРСР, усе ще являє собою 
маргінальне утворення. У матеріальному й духовному аспектах перед нею 
все ще залишається завдання: позбавитись вторинності, меншовартості 
чи, як висловлюється дехто, колоніальної ментальності. І ось, мовляв, у 
пошуках стратегії виживання й розвитку політики, інтелектуали і навіть 
представники тих, кого раніше іменували «трудящиеся», а тепер прийня
то називати «електоратом», доволі часто апелюють до минулого. Нібито 
саме там, у минулому, вони прагнуть знайти підтвердження або спросту
вання для своїх біжучих (а відтак здебільшого кон’юнктурних) оцінок, 
поглядів, позицій.

Можливо, почасти це й справді так. Однак ті, хто реалістично дивить
ся на сьогоднішнє життя в Україні, помічають й інше. За відсутності у 
суспільстві певного консенсусу щодо інтерпретації подій власної історії 
обговорення будь-якого серйозного, принципово важливого історичного 
питання перетворюється на черговий тур внутрішньої «холодної війни» з 
чисто маніхейським трактуванням минулого. За таких умов історія воро
гуючими таборами розподіляється на «добро» і «зло», тобто на «своїх» 
героїв і на «ворогів». У трактуванні якихось подій втрачаються нюанси, 
сповідується примітивний, але «надійний» для умов протистояння «чор
но-білий» принцип.

Особливо це відчутно, коли йдеться про події XX ст. Саме у цьому 
столітті Україна отримала можливість перетворити свою державність із 
віртуальної у реальну, виникли умови для випробовування тези про те,
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що українська нація -  це не політична фантасмагорія. Саме це століття 
надало Україні шанси (свідками одного з яких ми, власне, нині є) змінити 
імідж традиційної східновекторної Малоросії й постати державним ут
воренням із власного історико-політичною традицією і культурою, праг
ненням утвердити себе у різноманітному світі.

До незалежності Україна йшла через тривалі випробування, одним 
з яких (чи не найжорстокішим) стало випробування комуністичним тоталі
таризмом, що панував понад 70 років. Колапс Радянського Союзу у 1991 р. 
не ознаменував краху комунізму у тому вигляді, як це зображував дехто 
з аналітиків у нас і за кордоном. Навіть президентські вибори в Україні 
у листопаді 1999 p., що, на думку багатьох оптимістичних коментаторів, 
означали кінець доби комунізму в Україні, на моє глибоке переконання, 
так і не ознаменувались прощанням з важким тоталітарним минулим.

Існує така думка, що пострадянський період, тобто період проголо
шеної української незалежності, нерозривно пов’язаний із періодом ко
муністичним. А якщо так, то слід констатувати, що тоталітарний режим 
проіснував в Україні фактично протягом усього XX ст., тобто кілька по
колінь українців (не весь народ, але більшу частину) примушували брати 
участь (переважно у якості «емпіричного матеріалу») у грандіозному со
ціальному експерименті, що його очолив спочатку «кремлевский мечта
тель», а згодом його наступники.

Не підлягає сумніву, що цей експеримент мав для України не просто 
значні, а фатальні наслідки. Вони відчутні сьогодні і ще тривалий час дава
тимуться взнаки. Наприклад, пригадаймо, який значний відсоток виборців 
у 1999 р. голосував за кандидата у Президенти України від комуністів.

Та справа, зрозуміло, не лише в цьому. Не хочу і не буду повторювати 
тут літанії на тему історичних українських неприємностей, породжених 
комунізмом. Я не прихильник тези про «переваги» неприємностей ук
раїнців у добу комуністичного панування перед неприємностями інших 
народів. Однак у даному разі мене цікавить саме Україна й якщо говори
ти об’єктивно, слід однозначно визнати, що донині все ще легковажно 
недооцінюється те, що завдав Україні тоталітаризм. Наслідком стали не 
тільки мільйони жертв репресій, голоду, депортацій, а й глибока мораль
на (вона ж аморальна) травма суспільства, його всебічна деградація. «За
лізна завіса» від зовнішнього світу, що її упродовж усього свого пануван
ня майстерно тримали і плекали комуністи, мала абсолютно прагматичне 
значення й успішно виконувала свою функцію виховання «советского 
человека». Саме вона давала можливість оголосити макабричний експе
римент актом найвищої справедливості, а аморальні in corpore класові 
цінності найсправедливішою мораллю. Саме вона виховувала покоління 
«советских людей» на засадах псевдосамодостатності та духовної автаркії.

Втім не на цьому доцільно акцентувати увагу, а на тому, що з фор
мальним падінням комунізму в Україні ця моральна травма все ще не 
подолана й «важка історія» залишається одним із впливових факторів 
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сьогодення. З підтвердженням цього суспільство стикається фактично 
щоденно.

Відтак -  відтворити історію України у XX ст., зрозуміти її історичні 
стежки і меандри фактично означає не тільки зазирнути у минуле, а ще 
раз (вкотре вже!) поставити «кляте» (воно ж кардинальне) питання про 
життєздатність сучасного українського державного проекту. І хто б і як 
не іронізував, кому б це подобалось або не подобалось, але саме історія 
України була і залишається важливою формою легітимації української 
нації, подолання синдрому вторинності. Ось чому так важливо, викорис
товуючи слова Мішеля Фуко, вирвати цю історію «з дурної нескінчен
ності віднайдення та втрати витоків, де вона занемагала довгий час»1.

На жаль, процес розуміння цих істин в Україні після проголошення у 
серпні 1991 р. її незалежності виявився складним. Навіть більше, за час, 
що минув, часто лунають заклики повернутись назад, певними силами 
висувається теза, що у комуністичному минулому все було «не так пога
но». Саме на цьому твердженні, власне, будують свою політичну пропа
ганду ліві сили в Україні. Ось чому процес переосмислення тоталітарно
го досвіду має не лише наукове значення.

Зайве пояснювати, наскільки важлива роль у цьому процесі належить 
саме шкільним підручникам з історії. Не забуваймо про те, що у недале
кому минулому саме підручники відігравали так само важливу роль у 
процесі комуністичної індоктринації багатьох поколінь дітей і молоді в 
СРСР і УРСР.

ПОСТУЛАТИ МИНУЛОГО

Говорячи про образ тоталітарного минулого у шкільних підручниках, 
необхідно згадати, яким був цей образ у тоталітарну добу, яке самозобра- 
ження видавалось тодішньому режиму найбільш доцільним. Та перед 
тим, як сказати про це, одна суттєва деталь: фактично до середини 30-х 
років у Радянському Союзі історія як навчальна дисципліна була відсут
ня у середній школі. І лише після відомих зауважень Й. Сталіна, С. Кіро
ва і А. Жданова щодо проекту підручника з історії СРСР почалася широ
комасштабна та централізована підготовка підручників2. Зрозуміло, що 
йшлося про підготовку санкціонованих владою книжок, що повинні були 
містити дозовану певним чином історичну інформацію та монолітну ор
тодоксальну концепцію. Такі підручники було підготовлено.

Наступні покоління школярів -  фактично до 80-х pp. -  продовжували 
вчитися або за підручниками 30-40-х pp., або за їх «модифікаціями», що 
по суті у своїй основі мали попередні схеми з певними кон’юнктурними

1 Цит. за: Критика. -  1998. -  Грудень. -  С. 23.
! Див.: Наше Отечество. Опыт политической истории. -  Том. 2. -  Москва: Teppa-Terra, 1991. -  

С. 612-613).
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(залежно від політичної ситуації) змінами. У цих схемах, як засвідчує 
аналіз, домінував основний постулат: увесь радянський час зображував
ся, як неухильний рух уперед, поступ, що пов’язувався лише з парадиг
мою соціалізму. Увага акцентувалася насамперед на тому, що тільки 
більшовики могли врятувати країну після падіння царату й вивести її з 
кризи. В одному з найбільш популярних і тиражованих раніше навчаль
них посібників «История СССР. Эпоха социализма» за редакцією М. Кіма 
підкреслювалось: «Казалось невероятным, что Россия вырвется из отста
лости. Но свершилось «русское чудо» -  за короткий исторический срок 
наша Родина сделала гигантский скачок от вековой отсталости к прогрессу, 
к социализму.

Социализм восторжествовал в СССР потому, что стал делом созна
тельного творчества широчайших народных масс, вдохновляемых и на
правляемых Коммунистической партией»3.

Інший фундаментальний постулат у підручниках минулого часу по
лягав у винятково позитивному зображенні й підкресленні провідної ролі 
Комуністичної партії у здійсненні громадсько-політичних і соціально- 
економічних перетворень. Стверджувалось, що перевага партії насампе
ред у тому, що вона мала на озброєнні передову теорію, а також конкрет
ний план побудови соціалізму й комунізму. Наприклад, у навчальній книзі 
з історії СРСР для 4-го класу у розділі «Комуністична партія веде нас до 
комунізму» дітям пояснювалось, що про комунізм, щастя, справедливість 
мріяли найкращі люди на землі та що комунізм будується в СРСР під 
керівництвом Комуністичної партії, що об’єднує найкращих і найпере- 
довіших людей країни. А далі підкреслювалось: «Наша партия всегда дей
ствовала и действует целенаправленно. Все самые главные задачи, сто
ящие перед страной, отражены в Программе партии... Программа наметила 
общие задачи на много лет вперед. Ступенями выполнения программы 
построения коммунизма являются пятилетние планы, их основные на
правления определяются на партийных съездах»4.

Разом з тим можна прослідкувати ще одну надзвичайно важливу тен
денцію, що, гадаємо, цілком може бути предметом окремого і спеціаль
ного дослідження. Йдеться про спробу якось пояснити учням, потракту- 
вати той факт, що в історії все не може бути ідеальним. Звісно, були 
недоліки, а тому слід розуміти їх причини. Для такого трактування було 
винайдено дуже зручний і універсальний прийом. Так, визнавали автори 
підручників, на шляху радянських людей до комунізму траплялись ок
ремі недоліки, однак вони не мали глобального характеру, а провину за 
них несуть «вороги народу» або ворожі сили, які шкодили, заважали пе

3 Берхин И.Б., Беленький М.И., Ким М.П. История СССР. Эпоха социализма: Учебное пособие для 
средней школы / Под ред. чл.-кор. АН СССР М П. Кима. -  Москва: Просвещение, 1969. -  С. 4.

4 Голубева T.C., Геллерштсйн Л.С. Рассказы по истории СССР для 4 класса: Учебная книга / Под 
ред. Н.П. Кузина. -  Изд. 12-е. -  Москва: Просвещение, 1982. -  С. 248.
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реможній ході вперед. У зв’язку з цим звернімося до деяких прикладів у 
шкільних підручниках доби комуністичного панування.

Для початку -  приклад сталінського часу. У підручнику для 4-го кла
су «История СССР. Краткий курс» (1951), який було схвалено тодішньою 
Всесоюзною урядовою комісією, дітям, зокрема, прищеплювали таку 
думку: «Были уничтожены остатки класса паразитов -  капиталистов и 
кулаков. В Советской стране они никогда не вырастут вновь.

Партия выполнила великий завет Ленина. Под ее руководством народ 
создал новый социалистический строй. Народ укрепил свою любимую 
родину-мать.

Только в стране социализма могли появиться такие отважные люди, 
которые, любя свою родину, не жалеют для нее жизни.

Но СССР окружен странами, где господствуют капиталисты, и пото
му шпионы и вредители не перестанут стараться проникнуть в нашу стра
ну и наносить нам вред.

Зорче должен быть глаз рабочего и крестьянина.
Зорче должны охранять границы все жители Страны Советов, все от 

мала до велика»5.
Тепер подібний приклад, але з іншого часу: у 5-му виданні посібника 

для 9-10 класів (Київ, 1972 р.) знаходимо таке твердження: «Строитель
ство фундамента социализма осуществлялось в обстановке острой меж
дународной борьбы. Стремясь выйти из кризиса, который потряс капита
листический мир, империалисты создавали разные конфликты, чтобы 
втянуть нашу страну в войну, засылали шпионов, активизировали дея
тельность вредительских и контрреволюционных организаций. На Укра
ине были разоблачены и разгромлены буржуазно-националистические 
организации -  «Союз освобождения Украины», «Украинский нацио
нальный центр», «Украинская военная организация». Они стремились 
подготовить военную интервенцию, чтобы реставрировать в стране бур
жуазный строй.

Советское государство сорвало коварные намерения врагов»6.
Принагідно зауважу, що всі перелічені організації юридично визнані 

такими, що не існували реально, а особи, засуджені у цих справах, офі
ційно реабілітовані.

За заведеною традицією увесь радянський період історії у підручни
ках поділявся на такі основні періоди:

1) перехідний період від капіталізму до соціалізму (1917-1937 pp.);
2) період завершення соціалістичного будівництва, створення розви

нутого соціалістичного суспільства (1938-1958 pp.);

5 История СССР. Краткий курс: Учебник для 4-го класса / Под ред. профессора А. В. Шестакова,- 
Одобрен Всесоюзной правительственной комиссией. -  Москва: Государственное учебно-педаго
гическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1951. -  С. 259-260.

4 Лось Ф., Спицкий В. История Украинской ССР: Пособие для 9-10 классов. -  Изд. 5-е. -  Киев: 
Радянська школа, 1972. -  С. 114.
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3) період розгорнутого будівництва комунізму (з 1959 p.). На зміну 
останньому згодом, після неможливості виконати програмну обіцянку по
будови комунізму за 20 років, прийшов евфемізм — «період подальшого 
розвитку соціалістичного суспільства та переростання його у комунізм»7.

Цю схему було створено тими московськими авторами, які вважалися 
найбільш авторитетними, і автори підручників у тодішніх «союзних рес
публіках» просто використовували і відповідно адаптували її при підго
товці праць на місцевому матеріалі. Не будемо (бодай формально) пору
шувати цю схему і використаємо її для розгляду деяких принципово 
важливих аспектів досліджуваної теми.

ПЕРЕОЦІНКИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Розпочнемо з періоду 1917 -  середина 30-х pp. З високою часткою 
вірогідності можна стверджувати, що у його інтерпретації відбулося най
більше зрушень в останні роки, саме на цьому відтинку часу найбільш 
помітними є спроби ревізії усіх перелічених вище постулатів.

Яскравим підтвердженням цього є пробний підручник до початково
го курсу з історії України для 5-го класу середньої школи, підготовлений 
у 1993 р. Олександром Кучеруком. Кваліфікуючи захоплення влади 
більшовиками у Петрограді як переворот і позитивно оцінюючи діяльність 
Української Центральної Ради і Директорії, автор пише про дії більшо
вицької Росії проти України як про фактичну агресію.

Торкаючись подій кінця 1920 р. і укладення угоди про господарський 
воєнний союз Росії та України, він зазначає, що остання опинилась під 
цілковитим політичним контролем першої:

«Насправді це була не влада Рад, а влада російської комуністичної 
партії. Прикриваючись гаслами про інтереси трудящих -  робітників і се
лян, більшовики встановлювали в Україні свою владу. Скрізь створюва
лись партійні комітети й осередки, партійні комісії. Надзвичайні комісії, 
суди, до яких також входили комуністи, дістали право виносити смертні 
вироки ворогам радянської влади»8.

Таким чином, натомість цілком оптимістичних схем, що містилися у 
колишніх підкомуністичних підручниках, діти знаходять із самого почат
ку негативну схему висвітлення подій. Говорячи про перетворення, такі, 
наприклад, як індустріалізація, автор концентрує увагу на тому, яку ціну 
було заплачено за ці перетворення, на тому, що режим використовував

1 Див., зокрема: История СССР: Учебник для десятого класса средней школы / Под ред. академика 
АН СССР М.П. Кима. -  Изд. 12-е. -  Москва: Просвещение, 1983. -  С. 255. 

я Кучсрук О. Оповідання з історії України: Пробний підручник до початкового курсу з історії Украї
ни для 5-го класу середньої школи. -  Допущено Міністерством освіти України. -  2-е видання, 
доповнене. -  Київ: Освіта, 1993. -  С. 176.
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працю ув’язнених. Наприкінці фрагмента, присвяченого індустріалізації, 
з-поміж інших є таке запитання до дітей: «Як ви думаєте, чи можна ціною 
здоров’я, життя людей будувати щасливе майбутнє?»9.

Назви, що передують подальшому матеріалу, говорять самі за себе: 
«Насильствена колективізація на селі», «Голодомор 1932-1933 років», 
«Репресії в Україні», «Розстріляне відродження».

Говорячи про західноукраїнські землі, О. Кучерук згадує про діяльність 
Організації українських націоналістів (ОУН) і про діяльність Компартії 
Західної України (КПЗУ), зазначаючи ключову відмінність між ними: 
перша виборювала незалежність України, друга лише прагнула приєдна
ти Західну Україну до СРСР10.

Ця схема, викладена коротко і популярно у підручнику для 5-го класу, 
фактично стала домінуючою у підручниках для старших класів, хоча, зро
зуміло, з певними корективами. Отже, на запитання, що саме переживала 
Україна після захоплення влади більшовиками у жовтні 1 9 17р .- прогрес 
чи регрес, піднесення чи трагедію -  автори підручників нині схиляються 
до негативної відповіді.

Не менш важливою є відповідь на запитання, що ж зрештою було по
будовано за цей період -  «фундамент соціалізму» чи щось інше? Якщо 
раніше у підручниках йшлося про перетворення України на передову інду
стріально-колгоспну державу, піднесення життєвого рівня трудящих, 
зміну класової структури суспільства і про здобутки демократії11, то те
пер спостерігаємо зміну оцінок. Визнаючи, що комуністичний режим до
бився кардинальних економічних змін, що переважно аграрний характер 
економіки України відійшов у минуле і вона стала індустріальною краї
ною, що колективізація змінила українське село, а письменність стала 
масовою, автори підкреслюють насильственний характер і велику 
кількість жертв процесу модернізації.

Так пише, зокрема, Ф. Турченко у підручнику «Новітня історія Украї
ни» для 10-го класу: «Замість безкласового соціалістичного суспільства з 
високоефективною економікою, ідеальним політичним ладом -  «радян
ською демократією», гармонією в міжнаціональних відносинах, народи 
СРСР одержали небачений раніше вид тиранії, новий виток тотальної 
русифікації, деформовану економіку.

У своїх віковічних прагненнях до незалежного політичного життя й 
справедливого суспільного ладу український народ був відкинутий на 
багато десятиріч назад»12.

9 Кучерук О. Оповідання з історії України... -  С. 183.
111 Там само. -  С. 196.
11 Див., наприклад: Лось Ф., Спицкий В. История Украинской ССР: Пособие для 9-10 классов. -  

Изд. 6-е. -  Киев: Радянська школа, 1973. -  С. 120-122.
1! Турченко Ф.Г. Новітня історія України. -  Частина перша. 1917-1945 pp.: Підручник для 10-го 

класу середньої школи. -  Київ: Гснеза, 1994. -  С. 255.
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Зрозуміло, останню глобальну оцінку слід вважати найразючішою 
зміною у переосмисленні тоталітарного минулого. Хоча при цьому не 
можна не зазначити про амбівалентність цього процесу. Читаючи сучасні 
підручники, дуже легко можна помітити прагнення декого з авторів до
сягти певного компромісу, «поєднати», «урівноважити», доповнити за
надто оптимістичні судження про цей період із комуністичних підруч
ників дозволеним тепер «негативом» (насильствена колективізація, голод, 
репресії тощо). Тобто тим, про що неможливо було навіть побіжно згаду
вати раніше.

Така сама тенденція притаманна й підходам до наступного історич
ного відтинку -  середина 30-х-50-ті pp. Щодо нього існує кілька специ
фічних і важливих моментів в оцінці дій тоталітарного режиму. Пере
дусім йдеться про події передвоєнного часу й про входження західно
українських земель до складу СРСР. Якщо раніше школярам вступ Чер
воної Армії 17 вересня 1939 р. у Західну Україну пояснювався падінням 
Польщі та небезпекою того, що трудящі Західної України і Західної Біло
русії могли потрапити у рабство до гітлерівської Німеччини, то нині авто
ри підручників й іншої шкільної літератури в Україні в першу чергу кон
центрують увагу на тому, що ці дії стали можливі внаслідок «пакту 
Ріббентропа-Молотова» і на процесі «радянізації» інкорпорованих земель.

Порівняємо два фрагменти із підручників різних років.
Перший:
«На территории Западной Украины создавались органы революцион

ной власти -  временные управления, ставшие центрами политической, 
хозяйственной и культурной жизни освобожденного народа. Тогда же 
возникли крестьянские комитеты -  органы революционной власти в де
ревне. С первых дней прихода Красной Армии в Западной Украине уста
новился 8-часовой рабочий день, вводилась охрана труда, открывались 
украинские школы, театры, кино, клубы и читальни.

Трудящиеся получили возможность решить вопрос о государствен
ной власти и осуществить мечту о воссоединении в едином Украинском 
Советском государстве»13.

Другий:
«У надзвичайно складній обстановці, що склалася наприкінці 30-х -  

початку 40-х pp., відбулося звершення історичної ваги -  реальне вход
ження українських земель в єдине державне утворення. Хоча приєднання 
західної частини українських земель до Великої України в рамках Радян
ського Союзу було здійснено в умовах протистояння двох тоталітарних си
стем і насильницькими методами, ця подія об’єктивно мала вирішальне 
значення у формуванні соборної України. Це був чи не унікальний шанс

13 Лось Ф., Спицкий В. История Украинской ССР: Пособие для 9-10 классов. -  Изд. 6-е... -  С. 132— 
133.
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найлегшим і майже безкровним шляхом здійснити справу найбільших 
національних масштабів, яка хоч і давно визрівала, та не могла бути роз
в’язана через відсутність історичних умов.

«Соціалістичні перетворення» на приєднаних територіях здійснюва
лись подібно до того, як це було в УРСР, -  примусово-насильницьки, зі 
зневажанням національної гідності, застосуванням масових репресій»14.

Характерно, що дотепер існують певні розходження у трактуванні 
подій, пов’язаних з інкорпорацією Західної України, Західної Білорусії 
та Прибалтики, у підручниках, виданих у Росії та в Україні. Наприклад, у 
навчальній книзі для старших класів «История Отечества (1900-1940)», 
підготовленій JI. Жаровою та І. Мішиною (до речі, авторками з України, 
які пишуть підручники переважно для російських шкіл), школярам про
понується таке запитання: «Правомерно ли рассматривать вопрос о рас
ширении границ СССР накануне вторжения гитлеровских войск только 
через призму сталинской политики диктата и насилия? Докажите»15.

На наш погляд, тут взагалі не може поставати питання, коли йдеться 
про порушення норм міжнародного права, відверту інвазію. Немає двох 
думок, що це, зокрема, не може бути виправдано зауваженнями про реа
лізацію «споконвічної мрії» українського народу про возз’єднання.

Це все нагадує той подвійний стандарт, що його все ще часом знахо
димо в українських підручниках, коли називаються, скажімо, підсумки 
«побудови основ соціалізму», складовою частиною чого було оголошено 
здійснення «культурної революції». Свого часу вона подавалася як неза
перечне досягнення, якщо навіть і визнати інші недоліки більшовицько
го експерименту. Однак цілком зрозуміло, що, як і все чого насправді до
сягай комуністи під час свого панування, несе в собі дихотомію, є 
еклектичним. Так, мільйони людей стали письменними, були «підняті» з 
найнижчого рівня цивілізації. Але режим при цьому душив інтелектуаль
ну свободу. Можна сказати, що за радянських часів інтелект і освіченість 
підвищилися у ширину за рахунок глибини.

Принципово важливим є питання про образ тоталітарної системи під 
час Другої світової війни і нацистсько-радянської війни. Незважаючи на 
дискусії минулих років, коли ставилось питання про неприйнятність вжи
вання у науковій літературі і підручниках поняття «Велика Вітчизняна 
війна» (оскільки Україна фактично опинилась між жорнами двох дикта
тур і перемога над нацизмом принесла їй не свободу у повному розумінні 
слова, а продовження панування комуністичної диктатури), офіційні осо
би (у тому числі Президент України) все ще вживають це поняття у пуб
лічних заявах і виступах.

14 Кульчицький С.В., Коваль М.В., Лебедева Ю.Г. Історія України: Підручник для 10-го класу серед
ньої школи. -  Допущено Міністерством освіти України. -  Київ: Освіта, 1998. -  С. 216-217.

ls Жарова Л.Н., Мишина И.А. История Отечества (1900-1940). -  Утверждено Министерством обще
го и профессионального образования Российской Федерации. -  СПб: СМИО Пресс, 1998 -  
С. 386-387.
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На відміну від політиків, автори деяких підручників цього не роб
лять, наприклад Олександр Бойко у посібнику «Історія України. Тести. 
Запитання. Завдання», рекомендованому для використання Міністерством 
освіти України. У цьому виданні йдеться про Україну під час Другої світо
вої війни, другий етап якої почався після нападу нацистів на Радянський 
Союз16.

Не вживає поняття «Велика Вітчизняна війна» і Федір Турченко у 
підручнику «Новітня історія України. Частина перша. 1917-1945 pp.». Він 
акцентує увагу на внеску українців у перемогу над нацистами, пише про 
дві течії у партизанському русі (радянську і національно-самостійниць
ку). При цьому, ніби прагнучи пояснити свою позицію, Ф. Турченко 
підкреслює: «Існування в антинацистському русі Опору течій з різною 
політичною орієнтацією -  звичайне явище для європейських країн. На 
території Польщі -  одного з найближчих сусідів України -  проти оку
пантів боролись Армія Крайова й Армія Людова. Першу підтримував лон
донський еміграційний уряд, другу -  Радянський Союз. У підручниках 
розглядаються обидві ці течії»17.

На мою думку, це важливе для фахівців зауваження, особливо тих, 
хто ще прагне писати історію по-старому, не помічаючи в ній саме того, 
чого не хоче помічати. Повторюю, зауваження слушне, але абсолютно 
непотрібне саме в тексті підручника. Радше, його можна було вживати 
під час якоїсь дискусії між авторами підручників.

Взагалі у підручниках останніх років помітною є тенденція не тільки 
не замовчувати факту, що українці під час Другої світової війни опиняли
ся у протилежних військових і політичних таборах, а й спробувати по- 
трактувати це явище. Нагадаю, що автори «комуністичних» підручників 
пояснювали його дуже просто; всі, хто був не в Червоній Армії або не в 
червоних партизанах, оголошувались «запроданцями» або колаборантами. 
Не секрет, що і донині чимало дослідників не лише з України, а й із Заходу 
схильні безпосередньо чи опосередковано підтримувати таку точку зору.

Ярослав Грицак у своєму підручнику «Нарис історії України. Форму
вання модерної української нації ХІХ-ХХ століття» торкається ще одно
го аспекту, прагне вести полеміку з деякими західними дослідниками, які 
пишуть про долі українців під час Другої світової та радянсько-нацист
ської війни. Так, він, зокрема, зазначає: «Хоча деякі західні історики вва
жають, що українські солдати поступалися російським у стійкості, прості 
узагальнення тут неможливі. Очевидно, що ставлення українських сол
датів до своєї «Російської батьківщини» різнилося залежно від їхнього 
соціального статусу та місця походження. Нове покоління українців, яке

“  Бойко О.Д. Історія України. Тести. Запитання. Завдання. Київ: Видавничий центр «Академія» 
1998.- С .  117-139.

17 Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1917-1945 pp... -  С. 328.

38



виросло у зрусифікованих містах уже після розгрому українізації, підпа
ло під впливи радянської ідеології й тому демонструвало щирий «радянсь
кий патріотизм». Меншою мірою це стосувалося національно свідомішо
го селянства, особливо з тих регіонів, населення яких стало жертвою 
голодомору 1933 р. Найменшу лояльність виявляли солдати, мобілізовані 
із Західної України. І, звичайно, багато українців просто захищали від 
жорстокого ворога свою рідну землю, яка для них уособлювалася у своїй

. . . .  V  ЇЙсім і, домі, рідних, друзях і знаиомих» .
І знов-таки підкреслю: на мою думку, не є доречною безпосередня 

полеміка з іншими дослідниками у тексті підручника (що, як відомо, не є 
класичною науковою розвідкою). Однак саме питання, позначене Я. Гри
цаком, заслуговує на увагу і переосмислення.

У трактуваннях повоєнного періоду сучасні автори підручників спов
ідують більш-менш однаковий підхід, замінюючи «відбудовчий пафос» 
старих комуністичних підручників вказівками на здатності тоталітарно
го ладу зосередити в разі потреби людські і матеріальні ресурси на пев
ному напрямку. Підручники і тут містять вказівки на те, про що раніше 
згадувати було заборонено. Зокрема, на те, що у Західній Україні було 
розгорнуто по суті «війну після війни» (тобто брутальними методами 
здійснювалась «радяйізація» й жорстока боротьба проти ОУН і УПА, 
Української Греко-Католицької Церкви тощо), на те, що виник голод 1946- 
1947 pp., на жорсткі ідеологічні кампанії, покликані утримувати інтелі
генцію у певних рамках (боротьба проти «українського націоналізму» та 
«безрідного космополітизму», партійні ухвали з ідеологічних питань). Так, 
у оповіданнях з історії України для 5-го класу В. Мисана читаємо: «У 
післявоєнний час вівся широкий наступ на українську інтелігенцію. При
скорено здійснювалася русифікація шкіл, вузів. Прищеплювалася думка 
про непрестижність української мови. Наголошувалося на виключній ролі 
російської мови, яку мав знати кожний.

Репресіям піддавали тих, хто ставав на захист української мови, наро
ду. У післявоєнні роки далеко не всі розуміли, що Україні потрібно побу
дувати власну самостійну державу»19.

По-новому трактується й зовнішня політика, зокрема вказується на 
те, що «Радянський Союз зробив значний внесок у розпалювання вогни
ща «холодної війни»20.

Усі автори підручників висловлюють думку, що після смерті Сталіна 
розпочався новий період у розвитку тоталітарної системи.

Грицак Я.Й. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття: 
Навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студентів історичних факультетів 
вузів, вчителів. -  Київ: Генеза, 1996. -  С. 219-220.

19 Мисан В.О. Оповідання з історії України: Підручник для 5-го класу середньої школи. -  Затвердже
но Міністерством освіти України. -  Видання 2-ге, виправлене та доповнене. -  Київ: Генеза, 1997.
-  С. 189-190.

"  Давлетов О.Р., Космина В.Г., Мороко В.М. Всесвітня історія, 1945-1997 pp. -  11 клас. -  Рекомен
довано Міністерством освіти України. -  Запоріжжя: Просвіта, 1997. -  С. 141.
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ВІД СМЕРТІ ТИРАНА 
ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

На відміну від видань попередніх років і на відміну від сучасних росій
ських видань, у деяких підручниках знаходимо спроби окреслити особ
ливості десталінізації в Україні. Так, Ф. Турченко, П. Панченко, С. Тим
ченко стверджують: «В Україні демократичні процеси виявилися 
обмеженішими, ніж у центрі, імперська влада повністю виключила з них 
елемент національного відродження. Російська мова, культура, як і рані
ше, вважалися провідними, домінуючими. Одним з основних завдань у 
сфері національної політики, що його ставив перед собою режим, була 
русифікація України... Саме національна проблема надавала процесу де
сталінізації в Україні відмінних від аналогічних процесів у Росії рис і 
надзвичайно обмежених масштабів...

Як наслідок політики десталінізації, виникає яскравий феномен ук
раїнського «шістдесятництва».

«Шістдесятники» прагнули до поєднання, синтезу суспільно-політич
ної й естетичної думки, започаткували новітнє національне відродження, 
реальним виявом якого було зародження дисидентського руху»21. Відпо
відно школярам пропонується відповісти на запитання: «У чому вбачаєте 
головну відмінність десталінізації, скажімо, в Росії та в Україні?»22.

Розлядаючи появу дисидентів в Україні як наслідок «відлиги», автори 
підручників приділяють значну увагу дисидентському рухові. Якщо у 1993 р. 
у підручнику «Історія України» для 10-11-х класів С. Кульчицький, 
Ю. Курносов, М. Коваль відводили цьому питанню 11 сторінок23, то Я. Гри
цак у своєму підручнику відводить чимало місця саме цій проблемі24.

Саме у розповідях і згадках про дисидентів можна знайти яскравий 
приклад персоніфікації історичних процесів, коли історія тоталітаризму 
не зводиться до згадки про «вождів», а містить дані про тих, хто і чому 
протистояв «вождям», хто і чому кидав виклик системі. Цілком слушно 
Я. Грицак підкреслює: «Ні українському дисидентському, ні робітничому 
рухові не вдалося змобілізувати під свої прапори значну кількість насе
лення. За умов жорсткого тиску державного апарату ці рухи репрезенту
вали активність нечисленної групи людей, які не змогли протиставити 
режиму нічого, крім своїх ідей та власної мужності. їм не вдалося повто

21 Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко C.М. Новітня історія України. Частина друга. 1945-1998 pp.: 
Підручник для 11-го класу середньої школи. -  Рекомендовано Міністерством освіти України. 
Видання третє, доопрацьоване, доповнене. -  Київ: Гснеза, 1998. -  С. 86-87.

22 Там само. -  С. 87.
13 Див.: Кульчицький С., Курносов Ю., Коваль М. Історія України: Пробний підручник для 10-11 -х 

класів середньої школи. Частина II. -  Допущено Міністерством освіти. -  Київ: Освіта, 1993 
С. 22-25.

24 Див.: Грицак Я.Й. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX-XX сто
ліття. -  С. 282-297.
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рити досвід польської «Солідарності», що об’єднала навколо антикому
ністичної й національної ідеї як робітників, так й інтелектуалів. Але їхня 
діяльність послужила добрим засівом під ті важливі політичні зміни, які 
пережила Україна у 1985-1991 pp.»2s.

Останній період існування тоталітарного ладу в Україні зазвичай по
дається в підручниках у «кризовому» контексті. Так, Ф. Турченко, П. Пан
ченко, С. Тимченко розділ, що охоплює події 1965-1985 pp., називають 
«Україна і загострення кризи радянської системи», а розділ про події 1985— 
1991 pp. -  «Розпад Радянського Союзу й відродження незалежної Украї
ни». Автори пишуть: «...Криза охопила всі сфери життя суспільства. Термін 
«застій» не вичерпує всіх її проявів. Крім «топтання на місці» в економіці, 
широко проявлялися регресивно-реакційні тенденції, прагнення поверну
тися до сталінської моделі управління державою, моральний розклад прав
лячої верхівки. Усе це свідчить, що в 70-х -  на початку 80-х pp. суспільство 
перебувало у стані загальної, всеохоплючої системної кризи»26.

Щоб підкреслити глибину такої кризи, автори цього підручника, зок
рема, ввели до підручника унікальний підрозділ під назвою «Побут но
менклатури». Залишається лише шкодувати, що він є надто невеликим, 
оскільки принципово важливий для формування у школярів усебічного 
розуміння феномена тоталітаризму.

До цієї теми звертається також В. Мисан: «...Омріяних благ народ не 
побачив. Комунізм настав хіба що для окремих осіб -  партійних і держав
них керівників. Це вони безкоштовно користувалися всіма видами транс
порту, мали у своєму розпорядженні державні автомобілі, дачі. Коли сотні 
радянських сімей тулилися в повоєнних бараках і вистоювали десяти
річчями в черзі на отримання квартири, вони жили у розкішних, умеб
льованих за державний кошт будинках з усіма вигодами. Разом із своїми 
сім’ями відпочивали у санаторіях, на курортах у той час, коли зростала 
дитяча смертність, коли сотні тисяч людей потребували доброго лікуван
ня. А їх обслуговували персональні лікарі -  фахівці високого класу, спе
ціальні поліклініки й лікарні, обладнані найновішою медапаратурою.

Страшною сторінкою історії для нас у ті дні став Афганістан. Пар
тійне керівництво СРСР без згоди власного народу відправило на війну в 
сусідню державу тисячі радянських солдатів. Що і коли забули ми на чужій 
території? Кого визволяли і кому допомагали? Непрошеними гостями 
виявилися наші воїни на афганській землі. І як наслідок -  тисячі вбитих, 
скалічених.

Жити так далі народ не хотів. 1985 року в країні розпочалася перебу
дова»27.

25 Грицак Я.Й. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. -  
С. 297.

26 Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченю С.М. Новітня історія України. Частина друга. 1945—1998 pp. -

27 Мисан В.О. Оповідання з історії України... -  С. 193.
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О. Бойко виокремлює кілька етапів на останньому історичному відтин
ку до краху комуністичного тоталітаризму. Перший (квітень 1985 -  січень 
1987 р.) позначений визріванням політичного курсу на перебудову як на 
«революцію згори». При цьому він підкреслює: «Своєрідним каталізато
ром переосмислення існуючих порядків, особливо в Україні, стала катас
трофа на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 р.»28.

Другий етап (січень 1987 -  літо 1988 pp.) характерний тим, що влада 
сформулювала основні постулати перебудови (нове політичне мислення, 
радикальна економічна реформа тощо), а народ почав діяти, опонувати 
режиму, створюючи, зокрема, неформальні організації, дедалі активніше 
вимагаючи прав і свобод.

Третій етап (літо 1988 -  травень 1989 pp.) -  період виникнення бага
топартійності, втрати КПРС і Компартією України впливу на загальний 
розвиток подій. На четвертому етапі (травень 1989 -  лютий 1990 pp.) відбу
лося посилення політичного плюралізму, виник Народний рух України, 
набирає сили робітничий рух. П’ятий етап (лютий-грудень 1990 р.) озна
менувався зміщенням позицій комуністичного партійно-державного ке
рівництва вправо і радикалізацією виступів народу. У цей час загострилася 
економічна ситуація, у новоствореному українському парламенті ведуть 
боротьбу прокомуністична більшість (група 239) і опозиція (125 осіб), 
16 липня 1990 р. ухвалюється Декларація про державний суверенітет Ук
раїни, Україну охоплює страйкова хвиля.

Нарешті, шостий етап (грудень 1990 -  серпень 1991 pp.) був часом 
кінця перебудови. Події 19-21 серпня 1991 p., коли консервативні сили 
намагалися повернутись до тоталітарних методів керівництва, пришвид
шили агонію режиму, що, зокрема, виявилось у проголошенні 24 серпня 
1991 року незалежності України. «Системна криза, -  зауважує О. Бойко,
-  посилена невдалим реформуванням, і призвела до розбіжності в інтере
сах республік і центру, посилення відцентрових тенденцій, а після невда
лої спроби консервативного табору у серпні 1991 р. перехилити шальку 
терезів на свій бік -  до краху перебудови і розпаду СРСР»29.

Підкреслення закономірного характеру краху тоталітарної системи в 
СРСР та в Україні, використання фактичного матеріалу для підтверджен
ня або ілюстрації такої закономірності, гадаю, повинно супроводжува
тись роз’ясненням учням, а що, власне, являє собою тоталітаризм. Не 
думаю, що багато учнів вільно оперує цим поняттям, що важко вимови
ти. Його роз’яснення можна віднайти у деяких підручниках. Так у «Слов
нику термінів і понять», що його містить підручник Ф. Турченка, П. Пан- 
ченка, С. Тимченка, читаємо: «Тоталітарний режим -  політичний лад, 
за якого влада зосереджується в руках певної групи (найчастіше політич

21 Бойко О.Д. Історія України. Тести. Запитання. Завдання... -  С. 193.
29 Там само. -  С. 195.
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ної партії), яка знищує демократичні свободи, повністю підпорядковує 
всі сфери життя своїм інтересам і утримує контроль над суспільством 
шляхом терору, політичного та духовного закабалення»30.

В. Мисан не використовує поняття «тоталітаризм». Натомість у його 
підручнику в «Словнику» знаходимо поняття ще складніше для розумін
ня і запам’ятовування учнями 5-го класу, -  «геноцид»31.

Напевно, у зв’язку з цим корисним може бути приклад вже згадувано
го підручника JI. Жарової та І. Мішиної «История Отечества ( 1900-1940)». 
Після розділу 7, що його присвячено темі згортання нової економічної 
політики, іде розділ 8 -  «Тоталитаризм. Культ личности». Тут знаходимо 
такі параграфи: «Укрепление тоталитаризма; Диктаторский режим», «Фе
номен 30-х гг. Природа культа личности», «Международное положение и 
внешняя политика СССР накануне войны», «Культура 20-30-х гг.», «Рос
сийская эмиграция»32. 1 хоча вже сама назва цього розділу дещо тавтоло
гічна (тоталітаризм передбачає створення культу вождя), а викладенню 
матеріалу притаманна амбівалентність (авторки не утримуються від ба
нальних міркувань про щирий ентузіазм 30-х pp., що, мовляв, існував по
ряд з насильством), цей досвід можна було б взяти на озброєння іншим 
авторам, оскільки учням слід пояснити вихідні підходи до тоталітарної 
доби, зрозуміло, включно із самим поняттям «тоталітарний режим».

Таким чином, спираючись на аналіз залучених для написання цього 
матеріалу підручників, можна зробити висновок про те, що нині відбу
вається деконструкція ключових напрацьованих у роки комуністичної 
диктатури прийомів і методів самозображення режиму. Відбувається і 
поступова інституалізація нового, україноцентричного погляду на істо
рію України доби тоталітаризму. Ці процеси тривають за складних умов. 
Насамперед не можна ігнорувати того, що чимало авторів сучасних підруч
ників працювали в цьому жанрі і до проголошення незалежності Украї
ни. Причому йдеться не про істориків партії (на яких так полюбляють 
нарікати), а й просто про істориків (передусім з Інституту історії України 
НАН України та з інших академічних та неакадемічних закладів). Неда
ремно американська дослідниця Кетрін Ваннер, авторка книжки «Тягар 
мрій: Історія та ідентичність у постсовєтській Україні», що вийшла дру
ком у 1998 p., точно зауважує: «З чотирьох авторів останнього совєтсько- 
го підручника «Історія України» для 11 класу троє є також авторами ново
го підручника, вже нібито постсовєтського»33.

Ці кадрові проблеми мають наслідком проблеми концептуального ха
рактеру, сприяють створенню часом гротескної суміші старих і нових схем.

30 Турченно Ф.Г., Панченко П.П., Тимченю С.М. Новітня історія України. Частина друга. 1945-1998 pp... -  
С. 297-298.

31 Мисан В.О. Оповідання з історії України... -  С. 179.
32 Жарова Л.Н., Мишина И.А. История Отечества (1900-1940)... -  C. 358-411.
33 Цит. за: Критика. -  1999. -  Квітень.
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Конкретний приклад. Наприклад, у підручнику для 10-го класу знаходи
мо таке твердження: «У складі Радянського Союзу Україна здійснила ши
року модернізацію промисловості, домоглася істотних успіхів у розвитку 
науки і культури, возз’єднала у своїх кордонах основну частину етнічних 
або колонізованих земель»34.

Цю оцінку, під якою підписалося б не одне покоління авторів підруч
ників в УРСР, цитовані автори «урівноважують» так: «Проте компартій- 
но-радянська олігархія з великою підозрою ставилася до найбільшої в 
СРСР національної республіки. Надаючи перевагу репресивним, а в роки 
сталінщини -  терористичним методам управління, вона особливо актив
но застосовувала їх саме в Україні, у результаті чого загинули мільйони 
українських громадян, було істотно підірвано інтелектуальний потенціал 
нації»35.

Отже, виходить цілком щедринський симбіоз -  «з одного боку, але з 
іншого...». Гадаю, це не лише абсолютно безперспективна, а й шкідлива 
метода написання підручників, що має компромісний характер, не сприяє 
розумінню феномена тоталітаризму.

При цьому варто взяти до уваги ще одну слушну думку Кетрін Ван- 
нер: «1992 року уряд видав указ, який зобов’язував усі школи прибрати зі 
своїх стін совєтську пропаганду -  портрети Леніна, комуністичні гасла 
тощо. Проте виконання цього указу виявилося спорадичним і неефектив
ним. Ледь не в усіх школах інтер’єри і далі прикрашені кічуватими соц- 
реалістичними розписами й мозаїками, на яких піонери сумлінно тру
дяться, а Ленін веде школярів уперед до комунізму»36.

За таких умов залишається одне -  бути оптимістом і шукати паростки 
нових підходів у висвітленні тяжкого минулого в сучасних українських 
підручниках, що, власне, я й прагнув зробити, готуючи цю публікацію.

Jurij Shapoval

THE COMMUNIST TOTALITARIANISM AND ITS REFLECTION 
IN MODERN TEXTBOOKS IN UKRAINE

Nowadays there is a tendency to change key Soviet methods of describing the 
communist regime in schools textbooks and to strengthen the Ukrainian-centrist view 
on the history of the totalitarian period in Ukraine. Such approach is characteristic of 
the books by F. Turchenko, P. Panchenko, S. Timchenko, O. Kucheruk and others. 
However, one can notice some authors’ willingness «to balance» the former positive 
evaluations of this period with present-day allowed «negative» ones.

This hopeless and harmful compromising method does not have contributed to the 
pupils’ understanding of totalitarianism as a «phenomenon».

34 Кульчицький С.В., Коваль М.В., Лебедева Ю.Г. Історія України... -  С. 3.
35 Там само.
36 Цит. за: Критика. -  1999. -  квітень.
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Ігор Гирич

Чи суперечить національний міф 
історичній правді?

Ч асто-густо в українській історіографії та публіцистиці поняття міф 
вживається й розуміється в негативному сенсі. Міф сприймається як щось 
неправдиве, непевне, відмінне від істинного буття. Я, говорячи про на
ціональний міф, розумітиму ту головну ідею, що лежить в ідейній основі 
суспільно-державного розвитку України, вироблену сучасною національ
ною елітою й закладену в ідеологічну основу підручника. Вважаю націо
нальний міф річчю не лише корисною, а й необхідною, особливо, для 
нашого сучасного суспільно-політичного життя.

У виступах наших німецьких колег пунктирною лінією проходить 
думка про негативні наслідки міфотворчості у процесі націотворення в 
середині XIX -  на початку XX ст. Як приклад наводяться знакові символи 
німецького національного міфу. Підкреслюються передусім реван
шистські, експансіоністські, шовіністичні моменти історико-ідеологічних 
фантомів, що формулюють політичні завдання національної провідної 
верстви в другій половині XIX ст. При такому специфічному куті зору 
легко вимальовується така лінеарна тріада: міф (уявлення тогочасної лю
дини про внутрішні рушійні мотиви подієвої історії) -  націоналізм (праг
нення однієї нації винищити іншу) -  нацизм (прагнення примусового па
нування однієї нації над іншою). Вочевидь, такий погляд має безперечну 
слушність і вартий на увагу. Проте з поля зору зникають інші побіжні 
ефекти історичного міфологізування, вирішення тогочасною елітою з 
допомогою міфу першочергових завдань і, зокрема, вироблення ідеоло
гічних засад для формування національних держав модерного типу. І в 
цьому зв’язку слід визнати, що національний (історико-романтичний) міф 
виконав свою основну місію та відігравав свою до певної міри позитивну 
провідну роль в інтелектуальному житті Європи протягом усього XIX ст.

Національний етап в історії європейських народів і держав прийшов 
на зміну попередньому, володарському (феодальному), періоду. У трива
лий середньовічний час, коли етнічне походження не мало принципового 
значення, вирішальними були постать власника землі -  сюзерена та релі
гія, християнська віра. Після Великої французької революції на порядок 
денний історії постало питання віднайдення іншого консолідуючого на
род чинника. Ним і став принцип національної побудови держав Європи 
(кожній нації -  свою державу). І якщо в старих центральних державах -  
Англії, Франції, Іспанії все було ясно, і цей принцип переміг, то на схід 
від Рейну ситуація виявилася зовсім невідповідною цій вимозі часу.

Німеччині, як власне й Італії, потрібно було ідеологічно побороти ве
лику кількість дрібних феодальних утворень, для того, зокрема, прислу
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жилася й легенда про Фрідріха Барбароссу -  монарха, під скіпетром яко
го у добу раннього середньовіччя були зібрані усі німецькі землі. У літе
ратурній царині це була доба романтизму, зацікавлення історичним ми
нулим свого народу. Засоби романтизму були найпридатніші для впливу 
на широкий загал людності, бо філософи, історики і літератори звертали
ся до емоційних струн душі людини. Для тодішньої епохи панування ліне
арного, поступального, позитивістичного сприйняття процесу історичного 
розвитку суспільства було річчю звичайною і єдино можливою.

Експансіонізм національного міфу, ясна річ, спрямовувався і на суміжні 
нації. Зокрема, міф про Фрідріха Барбароссу й Германа мали цілком оче
видне протифранцузьке спрямування. Або норманська теорія, впрова
джена німецькими істориками Шльоцером і Міллером у російську історіо
графію, мала засвідчити неспроможність слов’ян до творення інститутів 
державної влади1.

Проте історик не мусить по-снобістськи з імперативами відірваного 
від реалій часу гуманізму, чеснот ХХ-ХХІ ст., підходити до оцінок подій 
більше ніж сторічної давнини, коли, на превеликий жаль людини сього
дення, право сильного схиляло шальки терезів на користь того чи іншого 
народу.

Так, чехи на противагу пангерманізму, який став особливо відчутним 
у Європі у перші десятиріччя XX ст., висунули ідею панславізму, в ре

' Цікава в багатьох моментах доповідь В. Ілгс (див. статтю в цьому збірнику) ставить на карб сучас
ним українським підручникам якраз їх ангинорманізм і обстоювання тези автохтонності украї
нського етно-державного розвитку. Чомусь лише українській історіографії (М. Грушсвському) він 
приписує відкрито протинорманську позицію, хоч насправді ще наприкінці XVIII ст. М. Ломоно
сов, а сто років пізніше Д. Іловайськин, Грум-Гржимайло та багато інших російських істориків 
були речниками автохтонної теорії.
Викликає у цьому зв’язку подив і дефініція щодо М. Грушевського як «етно-популістського» істо
рика. Якщо автор мав на увазі політичну кон’юнктуру кінця XIX ст. і зацікавленість тодішніх 
українських політиків у саме такій трактовці минулого України, то в такому разі чому Карамзі- 
нсько-Соловйовський погляд не є популізмом по-російському, або, скажімо, етно-популізмом можна 
охарактеризувати півдснноруський образ історії, поданий в Іпатіївському літописі. Тим більше 
саме праця М. Грушевського про Київську Русь була перекладена лейпцизьким видавництвом 
німецькою мовою (перший іншомовний переклад) і високо оцінена деякими німецькими істори
ками з точки зору науковості.
Взагалі в позиції п. В. Ілгс не можна не побачити деяких елементів того ж таки міфологізованого 
погляду на історію України, який виробила німецька історіографія протягом останніх ста років. 
Бо ж як, скажімо, пояснити заперечення автора визнавати Середню Наддніпрянщину прабатьків
щиною східних слов’ян і зокрема українців, коли існує величезна бібліографія праць слов’янсь
ких і англомовних дослідників, які на археологічному та історико-лінгвістичному рівнях назива
ють саме цю територію. Натомість п. В. їлге посилається на думку одного Герке, знехтувавши 
літературою, котра не поділяє його погляду на початки держави в східнослов’янських землях. 
Між тим норманським і автохтонним поглядами не обмежується теоретична база проблеми похо
дження Руси-України. 1 поза увагою п. В. їлге залишилася не менш популярна у XX ст. хозарська 
(східна або азійська) теорія, згідно з якою Русь постала завдяки торговельній діяльності хозарсь
ких дружин (А. Кримський, О. Пріцак, В. Пархоменко) і про яку, очевидно, так само варто було б 
згадати у підручниках. Питання лише в тому, чи можна вимагати від шкільного підручника пере
раховувати усі основні існуючі теорії, коли в 5-7-х класах ми маємо справу з дітьми 11-13 років, 
тобто у віці, в якому збагнути суто теоретичні проблеми, а тим більше зробити свідомий вибір 
просто неможливо. Хіба якщо йдеться про школи з поглибленим вивченням історії.
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зультаті чеська нація стала форпостом у боротьбі з німецьким національ
ним пануванням. А один із лідерів чеського національного відродження 
вчений-славіст В. Ганка навіть вдався до зумисного наукового фальсифі
кату -  написав так званий «Краледворський рукопис», в якому в часи, що 
майже хронологічно збігалися з життям Фрідріха Барбаросси йшлося про 
перших чеських князів, які, закликаючи народ до національного патріо
тизму, стримували німецьке просування на Схід, у слов’янські землі.

Слов’янофільству державних націй поляків і росіян були притаманні 
такі ж риси експансіонізму і нетерпимості, як і пангерманізму Пруссії. 
Натомість чеська, словацька, хорватська, українська, білоруська ідеї як 
варіації слов’янофільства мали риси толеранції, виваженого ставлення 
до інших націй, що жили на їхній території. Германський етнос в Австро- 
Угорщині змушений також був відмовитися від крайнощів пангермансь
кої ідеології, враховуючи внутріімперську ситуацію, коли австрійці ста
новили лише 1/7 частину від переважно слов’янського населення держави.

Отже, кожна національна варіація міфу, що лягла в основу відповід
ної національної ідеї, мала свої певні відмінності й особливості і не зав
жди набувала войовничих рис.

Провідники нації для здійснення основної мети суспільно-політич
ного життя XIX ст. -  побудови національної держави -  виробляли націо
нальну ідею, складовими частинами якої ставали деякі з історичних осіб. 
Так, скажімо, Карл Великий уособлювався як будівничий німецької дер
жави, німецьке просування на Схід Європи як велика культрегерська місія 
для слов’янських народів та ін.

Науковим виразом національної ідеї ставали національні історіографії, 
що мали слугувати меті виховання місцевого народу в дусі національної 
ідеї. Українська національна ідея, вперше висловлена лідерами Кирило- 
Мефодіївського товариства Т. Шевченком, М. Костомаровим і П. Кулішем 
у 40-х pp. XIX ст., так само включала низку національних міфів, висловле
них ще у відомій анонімній «Історії Русів». В основі її були історичні аргу
менти, які давали наукові підстави для політичного протиставлення двом 
головним претендентам на опанування українською територією: польській 
і російській державним потугам. Польська ідея твердила про існування 
«Історичної Польщі», про соціальний мир між українцями й поляками у 
минулому, цивілізаторську місію польської шляхти; а російська ідея спи
ралася на думку про єдиний «русский народ» від Карпат і до Камчатки; 
про єдину тисячолітню історію українців і росіян, єдину спільну мову, лише 
зіпсовану у XIV-XVII ст. за польського панування. Сутністю української 
ідеї було заперечення цих постулатів, підкреслення самобутності та окре- 
мішності культури, мови, історії народу. Сама назва «Україна» мала засві
дчувати етнічну відмінність від росіян, хоч історично українці у IX-XVIII ст. 
самоназивалися русичами, русинами, руськими.

Думка про самодостатність і самобутність підхоплюється інтеліген
цією, яка своєю культурною працею втілює в життя твердження, що на
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момент їх проголошення для широкого загалу, котрий перебуває у зарод
ковій стадії національної самоідентифікації. Так, скажімо, ця теза підштов
хнула до вироблення нової сучасної літературної української мови, а вив
чення історії народу, який мав колись власну державу або її елементи 
(гетьманську державу, козацьке військо) спонукало молоде покоління кінця 
90-х pp. XIX ст. до творення новітніх політичних партій, які висували 
вимоги політичної окремішності України уже в модерну добу її історії. 
Не випадково у першому документі українського ірредентизму -  «Са
мостійній Україні» М. Міхновськош -  вимога незалежності обгрунтову
валась паритетними засадами Переяславської угоди 1654 p., тобто аргу
ментом для сучасного моменту ставала подія 250-річної давнини. Не 
бралося до уваги те, що вона являла собою угоду не просто між Моско- 
вією та Україною, а Московією в особі московського царя і Військом За
порізьким -  становою організацією українського етносу XVII ст. -  в особі 
його гетьмана.

Українські інтелектуалісти 100-150 років тому вважали українським 
народом передусім простий народ, не включаючи до нього представників 
вищих прошарків. Відбувалося це з тієї причини, що тодішня еліта у 
більшості працювала на користь польської та російської національних 
ідей. Це міфологізоване уявлення увійшло в історіографічні аннали у 
відомій тезі В. Антоновича про те, що полякам притаманний вроджений 
аристократичний, росіянам -  автократичний, а українцям -  демократич
ний дух. Гіперболізм узагальнень є характерною рисою національного 
міфу, без чого неможливий його дійовий вплив на широкий загал, який 
не сприймає широкого спектра нюансів проблеми.

Нормальний розвиток нації, який можливий при вільному функціо
нуванні міфу у всіх сферах суспільного, передусім духовного, життя, дає 
поштовх до нормального розвитку відповідної нації як частки європей
ської та світової цивілізації. Прикладом є та ж Чехія або Польща.

Україна ж лише на західній (підавстрійській) території мала мож
ливість нетривало розвиватись як самодостатня державно-правна струк
тура. Населення 5/6 її території протягом майже усього XX ст. виховува
лося за підручниками, які калькували російські історичні міфи, а це 
роздвоювало свідомість звичайного українця, гальмувало його пристосу
вання до життя у нових обставинах. Підсвідомо закладалися такі фанто
ми свідомості, що призводили до таких ментальнісних збочень, як: 1) не- 
сприйняття себе частиною європейської спільноти (результат переважання 
євразійських трактовок історичних подій; 2) втрата навичок індивідуалі
стичного господарювання (синдром пропагування колективізму); 3) від
сутність ініціативності, активної життєвої позиції; 4) ставлення до себе, 
як до мешновартісної, другорядної нації та ін.

Здобуття Україною незалежності на початку 90-х pp. не ліквідувало 
основної проблеми. Після 1991 р. в Україні склалася надзвичайно нелег
ка ситуація. Усі існуючі підрадянські підручники з історії виявилися не- 
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придатними для використання в школі. Історія як наука суспільна, як жодна 
інша шкільна дисципліна, виконувала, виконує та виконуватиме функ
цію ідеологічного виховання підростаючого покоління, вона дає йому по
зитивні й негативні орієнтири, ставлення до минулого проектується з ура
хуванням ставлення держави до свого майбутнього. І цього не уникнути, 
як би ми не хотіли бути об’єктивними й безсторонніми в оцінці подій 
минулого.

За часів Радянського Союзу виховувався радянський громадянин. «Ра
дянське» партійними ідеологами розумілося як пристосування у нових 
умовах старої російської ідеї, російського національного міфу. Для влас
не українського бачення історичного процесу у тодішніх школі, вузі, на
уці не було місця. Усе, що не вписувалося у контекст нової спільноти -  
радянського народу, було «буржуазним націоналізмом» і жорстоко пере
слідувалося.

З проголошенням незалежної Української держави постала потреба у 
новій ідеології, що її необхідно було впроваджувати у середній школі че
рез нову генерацію підручників від молодших до старших класів. При 
цьому особлива складність полягала у написанні підручників з україн
ської історії. Ті підручники, що наша школа їх мала від попередніх часів, 
абсолютно не задовольняли освітнє відомство, оскільки в них українська 
історія розглядалася доважком до історії СРСР, власне до російської історії. 
Події в Україні розглядалися крізь призму російського погляду та ро
сійського інтересу. Відтак була спотворена вся національна історія від 
докнязівських часів і до доби визвольних змагань й сучасної історії XX ст. 
Усі ключові проблеми висвітлювалися й оцінювалися з діаметрально про
тилежних точок зору. Образно кажучи, там, де слід було ставити знак 
плюс, ставився знак мінус.

Приміром, Київська Русь розглядалася як «колиска трьох братніх на
родів»2, польсько-литовська доба -  як суспільний негативний стан поне
волення й загарбання чужинцями; козацький період на сторінках під
ручників виглядав як лише протипольський антифеодальний виступ; 
Переяславська Рада 1654 р. -  як добровільне возз’єднання України з Ро
сією3; українська революція 1917-1921 pp. -  як повстання купки «украї
нських буржуазних націоналістів» тощо. Абсолютно спотворено писало

2 «Київська Русь -  колиска, а давньоруська народність -  єдиний корінь братніх російського, україн
ського і білоруського народів...» (Сарбей В.Г., Сергієнко Г.Я., Смолій В.А. Історія Української 
РСР. Навчальний посібник для 8-9 класів. -  K.: Радянська школа, 1990. -  С. 33). Цікаво, що 
український народ названо у другу чергу, хоч якщо це «спільна колиска» і всі мають на неї однако
ве право, то чому тоді українські автори не поставили в українському підручнику українців на 
перше місце?

3 «Возз’єднання України з Росією стало закономірним результатом попередньої історії двох братніх 
слов’янських народів -  російського і українського, відповідало їхнім найзаповітнішим надіям і 
сподіванням». (Там само. -  С. 124). Облудність цієї тези в тому, що в єдиній державі Україна і 
Росія ніколи не перебували, бо навіть якщо погодиться з тезою єдиної «давньоруської» народ
ності, то Київська Русь була тоді не російська і не українська.
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ся про національну еліту. Школяра привчали до думки, що українці не 
мали гідних провідників, громадсько-культурних діячів, учених. Бо такі 
особистості, як Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Пантелей
мон Куліш, Микола Костомаров, Володимир Антонович, Михайло Гру- 
шевський, Симон Петлюра, Євген Коновалець та інші, однозначно пред
ставлялися з негативного боку або про них просто не згадувалося.

У перших нових підручниках, що з’явилися у видавництві «Генеза» 
після 1991 р. (зокрема В. Мисана, Р. Ляха, Г. Швидько, В. Сарбея, Ф. Тур- 
ченка)4 ці фундаментальні провали були усунені. То були перші підруч
ники, написані з позиції національної схеми історіографії. Зазначу, що 
тоді навіть наука не наважувалася зробити рішучий крок у цей бік, зали
шаючись ще однією ногою в межах радянської історіографії.

У контексті теми нашої конференції нас цікавить одне важливе пи
тання -  як вихований у пострадянській історіографії народ сприймав такі 
суттєві зміщення світоглядних орієнтирів. Не секрет, що для пересічного 
українця зі сходу держави поняття «мазепинець» і «бандерівець» -  стійкий 
негативний побутовий стереотип. За ментальністю половина населення 
України не готова була відразу сприйняти нове бачення української історії.

Однак минулі п’ять років засвідчили правильність обраного шляху, 
виправданість відмови від ідеї написання регіональних підручників: ок
ремо для Західної України з одними акцентами, окремо для Східної -  з 
іншими. Той самий підручник, виданий двома мовами -  українською й 
російською, -  мусив слугувати подоланню історично закладених шаблонів 
світоглядного мислення українця. Досвід показує, що навіть у російсь
ких школах Південної та Східної України учні в цілому позитивно сприй
мають матеріал, а на шкільних олімпіадах з історії учні деяких шкіл До
нецька, Запоріжжя, Дніпропетровська постійно здобувають призові місця. 
Безумовно, проблеми є, але не з дітьми, а насамперед з дорослими -  вчи
телями і батьками, вихованими за підручниками радянських часів.

На першому етапі українського підручникотворення акцент робився 
на висвітленні історичних подій з точки зору їх впливу на етно- і націо- 
творчі процеси в Україні за останню тисячу років. Наголошувалося на 
функціонуванні національної держави у різних модифікаціях від князі
вських часів до модерної держави XX ст., а в зв’язку з цією проблемою -  
на політичних зв’язках і воєнних конфліктах із сусідніми державами, які 
періодично збройно припиняли існування українських держав у різні істо
ричні доби. Якщо до 1991 р. російсько-українські зв’язки висвітлювали
ся в ідилічно рожевих барвах, то тепер автори підручників, відновлюючи

4 Мисан В.О. Оповідання з історії України та рідного краю. -  K., 1995; Лях Р.Д., Тсмірова Н.Р. 
Історія України. 7 клас. -  K., 1996; Швидько Г.К. Історія України. 8 клас. -  K., 1996; Сарбей В.Г. 
Історія України. 9 клас. -  K., 1996; Турчснко Ф.Г. Історія України. 10 клас. -  K., 1994; Турченко 
Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко C.М. Новітня історія України. 11 клас. -  K., 1995.
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об’єктивність, пишуть і про козацько-московські війни середини XVII -  
початку XVIII ст., і про українсько-московську війну 1917-1920 pp.

Ми далекі від думки ідеалізувати підручники, за якими вже кілька 
років вчаться в Україні. Недоліків у них ще багато. З авторських прора- 
хунків найтиповішими є такі: 1) спрощення і схематизм у поясненні 
причинно-наслідкового зв’язку історичних подій; у педалюванні зовніш
нього чинника, у невдачах національної держави на теренах України; 2) над
мірний етноцентризм; 3) розгляд України поза контекстом подій на євро
пейських і євразійських просторах; 4) неувага до цивілізаційних успіхів 
України, її культурні, мистецькі, наукові досягнення; натомість надмірна 
захопленість політичною історією.

І все ж, на мою думку, виклик часу Україна прийняла гідно, адже в 
нашій державі, фактично єдиній з усіх пострадянських республік, вдало
ся створити власні підручники з історії, підручники, що написані не «очима 
сусідів», а з власного погляду, чим власне було вписано Україну як об’єкт 
історії в загальний світовий контекст.

Враховуючи специфічні українські умови, необхідно визнати, що пред
мет історія України повинен бути ще якийсь час самостійним історичним 
предметом поряд з курсом всесвітньої історії.

На другому етапі, який щойно розпочався, необхідно удосконалюва
ти вже видані підручники й готувати нові навчальні книги. Серед основ
них напрямів такої роботи варто визнати за конче актуальне створення 
шкільних навчальних підручників і посібників, написаних не з формацій
них, а цивілізаційних позицій, передусім це стосується всесвітньої історії. 
Доцільно розглядати історію не за старою практикою, описуючи наймо- 
гутніші держави Європи, а регіонально, при тому наголос робити на 
східно-центральноєвропейському регіоні, в який Україна ( зокрема в XIV- 
XVIII ст.) в різні часи була інтегрована дуже щільно. Тут необхідно враху
вати й сьогоднішній політичний курс України на європейську інтеграцію.

Підручники такого типу вже існують. Зокрема, це підручник зі все
світньої історії для 8 класу херсонських авторів І. Мішиної, JI. Жарової та 
А. Михеєва5. Ці автори зробили в цілому цікавий підручник. Але йому 
бракує однієї фундаментальної речі. У ньому слабо прослідковується ук
раїнський погляд на європейську історію, а через це не відображено інте
реси України. Так, не знайшла належного висвітлення історія Речі По
сполитої, якщо можна так сказати, особливої східноєвропейської 
цивілізації, що у багатьох моментах формувала сучасну українську мен
тальність. Щоправда, у другому, переробленому, виданні цього підручни
ка почасти цей недолік усунено.

Коли йдеться про цивілізаційні підходи, деякі автори протиставляють 
цивілізаційний погляд на події національному, вважаючи перший об’єк-

5 Жарова Л., Мишина И., Михеев А. Всемирная история. Новое время. XVI -  конец XV111 века. 8 кл. 
-  К., 1999.
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тивнішим завдяки його інтернаціональності й космополітизму, а другий 
-  суб’єктивним через саму природу національного погляду на події ми
нулого. Насправді, вважаю, що такої позиції не існує і навіть такі кла
сичні концептуальні праці, як роботи А. Тойнбі або Ф. Броделя це, -  мож
ливо, неусвідомлена екстраполяція національних, англійського й 
французького поглядів, на світовий історичний процес. Отже, саме у по
єднанні цих двох начал вбачається майбутнє історіософських засад ще 
ненаписаних підручників.

Деякі з проблем сприйняття ключових проблем минулого може бути 
розв’язано з допомогою посібників. Величезну справу для пізнання нас 
самих у світі зробили одні з найпопулярніших «історій» Н. Яковенко і Я. Гри
цака6, видані два роки тому «Генезою». У планах видавництва «Генеза» є 
спільний з варшавським видавництвом «Шкільним і педагогічним» про
ект написання історії порубіжної території між польським і українським 
етносами у X-XVIII ст. У пошуках компромісів, польські та українські 
історики у нарисах досліджують передусім культурні українсько-польські 
взаємовпливи.

Ihor Hyrych

THE NEW UNDERSTANDING OF UKRAINIAN HISTORY 
IN MODERN UKRAINIAN TEXTBOOKS

With the proclamation of independence in Ukraine, a strong need emerged for new 
ideology to be introduced at school through a contemporary generation of textbooks on 
Ukrainian history. Textbooks created in the time of the USSR distorted the whole history 
of Ukraine in favour of Russian interests. The first textbooks that present a national 
scheme of historiography have been printed by «Genesa» Publishing House.

‘ Яковенко H. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. -  K., 1997; Грицак Я. 
Нарис історії України. Формування модерної української нації. ХІХ-ХХ століття. -  K., 1996.



Олександр Удод

Аксіологічний підхід 
при формуванні змісту сучасної 

шкільної історичної освіти 
(на матеріалах підручників з історії України)

^к.ктуальність постановки саме такої проблеми -  реалізація аксіо- 
логічного (ціннісного) підходу в сучасному змісті шкільної історичної 
науки в Україні -  обумовлена рядом істотних факторів. Ми переживаємо 
найрадикальнішу трансформацію суспільства. Відбувається важкий і бо
лісний процес переосмислення системи цінностей. Різко зріс інтерес до 
історії, наочно розмежувались оптимістичний і песимістичний підходи 
до історичної спадщини. Оновлюється сама історична наука і викладан
ня її основ у загальноосвітній школі. У методиці реалізується перехід від 
монологічної до діалогічної історії. Закономірно піддається перегляду ме
тодологія історії, оновлюється і розширюється зміст функцій історичної 
науки.

Наші потреби в історичній самосвідомості і цивілізаційному само
визначенні вже не можуть бути реалізовані публікаторським бумом, звер
ненням до вітчизняної історіографічної спадщини чи зарубіжного досві
ду. Необхідний вихід на нову якість, інший рівень методології та філософії 
історії. Справу не можна розв’язати лише відмовою від марксистсько- 
ленінської схеми трактування історичного процесу. «Нинішні тенденції 
розвитку науки, -  підкреслював академік В. Смолій, -  вказують насам
перед на необхідність вироблення нових теоретичних методологічних 
підходів щодо вивчення історичного процесу в Україні. У цьому контексті 
однією з основних умов досягнення успіху є відмова від думки про по
требу створення єдиних універсальних методологічних засад, на основі 
яких могли б писати свої праці історики... В історичних працях дедалі 
більше виявляється необхідність комплексного інтегрального підходу до 
об’єкта дослідження»1.

У змісті сучасної шкільної історичної освіти важливо розв’язати про
блему поєднання (або співіснування) формаційного, цивілізаційного і 
культурологічного підходів; не помітно ще суттєвих кроків українських 
істориків на шляху до інтеграції у європейський науковий процес; немає

1 Смолій В. А. Українська історична наука на рубежі XXI століття: проблема пошуку нових теоретич
них та методологічних підходів // Освіта України. -  № 27. -  4 липня 1997 p. -  С. 7.



реального поступу в розв’язанні проблеми прогностичної функції історії 
як науки.

Здобутком останніх років є звернення до нетрадиційних у нашій істо
ричній науці методологічних підходів і принципів. Предметом наукових 
зацікавлень є психоісторія, що націлює на вивчення психічної мотивації 
історичних процесів. Від французької школи «Анналів» (JI. Февр, М. Блок, 
Ф. Бродель) запозичується так звана «тотальна історія», що передбачає 
вивчення середовища, в якому жила людина, не поділяє штучно історію 
на політичну, економічну та ін., дає пояснення і розуміння вчинків лю
дей. Реалізуються ідеї презентизму, деромантизації історії (особливо історії 
воєн, насамперед громадянських, міжусобних). Поширюються ідеї істо
ричної симптоматології.

Переглядаються традиційні загальнонаукові й специфічні принципи 
пізнання. Принцип історизму (вивчення об’єкта розвитку) слід співвідно
сити із релятивізмом і скептицизмом у пізнанні й мисленні. Принцип об’єк
тивності не варто зводити до спрощеної марксистської схеми: відтворю
вати об’єкт таким, який він є, незалежно від людини і її свідомості. 
Очевидно, що мав рацію М. Вебер, який твердив: «Об’єктивність пізнан
ня в галузі соціальних наук характеризується тим, що емпірично дане 
завжди співвідноситься з ціннісними ідеями»2, а носіями їх є, звичайно, 
прості люди з їхньою свідомістю й ідеалами.

Але найбільш дискусійним є питання про ціннісний, або аксіологіч- 
ний, підхід в методології історії. Аксіологія (від грецького -  ахіа -  цінність) 
-  це філософське вчення про природу цінностей, їх місце в реальності й 
структурі ціннісного світу. Згідно з цією точкою зору, оскільки об’єктом 
історичного дослідження виступає минуле людського суспільства, то на
укове його вивчення буде обов’язково включати в себе певне ставлення 
вченого до предмета дослідження. Таке ставлення відображає ціннісний 
підхід до об’єкта і виражається в оціночних судженнях. Безперечно, що 
навіть такі загальновживані терміни в історичній науці й освіті, як «про
гресивний», «ліберальний», «демократичний», «революційний» та ін. за 
своєю сутністю вже передбачають оцінку події, явища, особи, до яких 
вони відносяться. Від оціночної діяльності історика прямо залежать ре
зультати дослідження.

Проблема ціннісного підходу в історичній науці була ініційована на 
рубежі XIX і XX ст. баденською школою неокантіанців у Німеччині 
(Г. Ріккерт). Суть аксіологічнош методу, на думку німецьких філософів, 
полягає у віднесенні об’єктів, що вивчаються, до тих чи інших ціннос
тей, завдяки чому й здійснюється відбір об’єктів та їх оцінка. Серед безу
мовних цінностей людського буття називаються цінності науки, мистецт
ва, моралі, права, державності, релігії.

2 Вебер М. Избранные произведения. -  М.: Прогресс, 1990. -  C. 413.
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Категорія цінності реально існує і виконує певні функції в історіо
графічній практиці. Оцінка -  це вольове ставлення нашого «я» до об’єкта 
історії. Ми завжди порівнювали і будемо порівнювати (співвідносити) 
історичні події, персоналії, явища з ідеалами, нормами. Оцінка за своєю 
природою є суб’єктивною, пов’язаною із системою цінностей і залежить 
від певного дослідника. А тому неминучі переваги у виборі предмета ви
вчення, захоплення певними історичними особистостями, фактами. Отже, 
саме цінності мають вирішальне значення при відборі (генералізації) істо
ричних фактів. Але тут неодмінно виникає запитання, якої філософії історії 
дотримується дослідник. Буде він шукати прогрес, регрес, історичні цик
ли чи взагалі не вбачатиме сенсу в світовій історії. «Цілком очевидно, що 
в ході історії відбувається зміна людського світосприйняття і що історик 
може це усвідомити лише в тому разі, якщо він буде постійно розширю
вати свою власну життєву свідомість»3 -  так формулюється один із по
стулатів історичної симптоматології, що за своєю суттю подібний до основ
них ідей аксіології. K. Лінденберг твердив, що «історія -  це наука, 
заснована на досвіді, і в кожному окремому випадку історику необхідно 
заново вгадувати симптоми.

.. .Вивчивши явища, він прагне оживити і реконструювати у своїй душі 
те, що їх породило»4.

Аксіологічний метод пізнання полягає у відборі дослідником тих 
фактів минулого, що пов’язані з культурними цінностями, що їх поділяє 
дослідник-історик.

На думку М. Грушевського, саме такий підхід до історії дає змогу 
сповна використати її виховуючий потенціал. Історія є «неустанною оцін
кою, -  писав академік, -  власне неустанною переоцінкою історичних пре
цедентів, історичних діл, типів і індивідуальностей з становища сучасно
го моменту, його завдань і поглядів, його соціяльних і моральних вимог, і 
таким же переоцінюванням, перемірюванням сучасних подій -  включно 
до своєї власної індивідуальної діяльносте, мірою і вагою історичних 
прикладів, взірців і прецедентів минулого»5.

М. Грушевський твердив, що «цього морального елементу з історич
ного навчення (й історичної творчості теж) не вдасться нічим вирвати, бо 
це річ глибоко людська, що має свої корені в самих основах людського 
життя, і нема чого й ігнорувати чи силуватись вирвати»6.

Спроби майже сімдесятирічного періоду засилля принципу комуні
стичної партійності в історичній науці й освіті викорчувати з народної 
історії ціннісний підхід зазнали краху. «...B руках наших педагогів і на

5 Линденберг К. Обучение истории. -  М.: Парсифаль -  Русское слово, -  1997. -  C. 21.
4 Там само,- С. 22.
s Грушевський М. Історія і Ті соціяльно-виховуюче значення // На порозі нової України: статті іджс- 

рельні матеріяли. -  K., 1992. -  С. 123.
6 Там само.
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шої організації освіти вона (історія) повинна послужити перемозі й за
кріпленню ідей і настроїв гуманности, демократизму й соціялізму, -  звер
тався М. Грушевський до вчителів історії. -  Історія рідного краю й рідної 
історії не перестане бути осередком історичного навчання, і наслідком 
того культ рідної традиції, рідної сторони, культ моральних вартостей... 
Суб’єктивний центр рідної історії, з котрого глядач розглядається в за
гальній перспективі історії, треба ввести в історичну перспективу, дати 
йому відповідне місце і наділити глядача також і об’єктивними мірами й 
критеріями...»7.

Таким чином, найважливіша гносеологічна функція оціночних су
джень в історичній науці полягає в тому, що з їх допомогою об’єкт пізнан
ня -  минуле -  розглядається як явище значуще для сучасної дійсності.

Що ж таке цінності? Яка їх роль у житті людей? Як вони (цінності) 
можуть бути представлені в історичній науці й освіті?

Осмислена людська діяльність має три підсистеми: задум, реалізація 
і наслідок. Без задуму не може бути взагалі будь-якої осмисленої діяль
ності. Задум передбачає дати відповіді на запитання -  що треба зробити 
(мета), як це зробити (план) і для чого, який сенс діяльності (цінність). 
Цінність -  це і є життєвий сенс, найбільш усвідомлені мотиви людської 
діяльності. Цінність є основою вибору людиною цілей, засобів, резуль
татів та умов діяльності, що відповідає на запитання: «В ім ’я чого 
здійснюється дана діяльність?».

Цінності є матеріальні та духовні. До ключових духовних цінностей 
відносять цінності свободи, співпричетності, блага, користі, добра, істи
ни, правди, творчості, краси, святості, мудрості, гармонії. Загальновизна
ним надбанням людської цивілізації є пріоритет загальнолюдських цінно
стей над вузькокласовими, національними, клановими та ін.

Аксіологічний підхід є традиційним і в методиці викладання історії. 
У 1916 р. на учительских курсах у Полтавській губернії читав лекції з 
методики історії А.Ф. Гартвіг. У розділі, присвяченому з ’ясуванню пред
мета історії, він зазначав: «.. .наша наука виступає у формі історії прагма
тичної. .. На цьому ступені історія -  magistra vitae, з помилок поперед
ників правителі отримують уроки... Таке розуміння історії завжди зв’язане 
з моральною оцінкою героїв; їм приписуються особистий вплив, звідси 
випливає і їх особиста відповідальність»8. Отже, аксіологічний аспект за
очно розширює можливості навчальних програм з історії в частині олюд
нення історії, зображення ролі особистості в історії. А.Ф. Гартвіг підкрес
лював: «Людина як частина природи... не тільки пізнає, а й оцінює явища. 
Тому людина встановлює дві точки зору, «сущаго и должнаго»... Люди

7 Грушевський М. Історія і її соціяльно-виховуюче значення // На порозі нової України: статті і 
джерельні матеріяли. -  K., 1992. -  С. 123-124.

8 Гартвіг А.Ф. Читання з методики історії / Постметодика. -  1996. -  № 4 (14). -  С. 17.
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на, керуючись своїми ідеалами, створює інше штучне життя, те, що нази
вається культурою, вивчення якої є прямою справою історії»9. Він націлю
вав вчителів історії на те, що головними завданнями історії, як науки, є 
вивчення росту особистості і росту суспільності. «В основу оцінки про
гресу історичних явищ повинен бути покладений глибокий етичний прин
цип, тобто з’ясування того етичного ідеалу, до якого наближається як осо
бистість, так і суспільство», -  зазначав А.Ф. Гартвіг10. А звідси й важлива 
роль власної моральної позиції викладача історії: «...кожний вчитель, 
приступаючи до викладання історії, повинен виробити сукупність етич
них понять, які будуть керувати ним при поясненні історичних явищ, з 
точки зору їх прогресивності. Це важко, але не є неможливим»11.

У відповідності з ціннісно-особистим підходом вітчизняна методика 
рекомендувала і певну структуру (елементи) уроку історії. На думку того 
ж А.Ф. Гартвіга, «до складу історичного вивчення життя... ввійдуть... 
наступні елементи: 1) матеріальна обстановка і духовна культура в розрізі 
(елемент статичний), 2) події зовнішнього і внутрішнього життя, 3) живі 
особистості, типові й індивідуальні (2 і 3 -  елемент динамічний), 4) по
рівняльно-історичний матеріал (елемент соціологічний) і 5) оцінка явищ, 
що вивчаються, з точки зору історії культури (елемент етичний)»12.

Слід зазначити, що кращі традиції вітчизняної методики були підтри
мані прогресивними діячами освіти періоду УНР. У 1918 р. Никифор Гри
горіїв (Григор’єв Наш) -  міністр освіти в уряді УНР -  опублікував підруч
ник «Історія України в народних думах та піснях» з детальними 
рекомендаціями вчителям «Про навчання дітей рідної історії». Він на
цілював викладачів на те, щоб «дітей своїх змалку виховувати з ясним і 
певним національним поглядом, ми морально зобов’язані подбати, щоб 
діти наші.. .знали, що і в них є певна родина, що вони члени певної нації, 
яка так само віковічна, як інші: яка так само має свої власні вартості, як і 
інші; що має й такі цінності, яких інші не мають.. ,»13. Методика кожного 
заняття теж повинна бути проникнута особистісно-ціннісним підходом: 
історію треба викладати так, щоб дитина з самого початку й до самого 
кінця курсу відчувала, що вчить вона не про когось, а про себе, про своїх 
батьків, дідів, прадідів, про свій рід...»14.

Зрозуміло, що такий підхід ввійшов у повне протиріччя з тими догма
ми, які насаджувались в історичній освіті у 1920-1930-х pp. в умовах ко
муністичного тоталітарного режиму, а тому до початку 90-х pp. про аксі- 
ологічні аспекти викладання історії не було й мови.

9 Гартвіг А.Ф. Читання з методики історії... -  С. 21.
10 Там само.
11 Там само.
12 Там само.
13 Григор’єв Наш. Історія України в народних думах та піснях. -  K.: Криниця, 1918. -  С. 7.
14 Там само. -  С. 9.
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У двох варіантах концепції безперервної історичної освіти в Україні, 
трьох варіантах програми з історії та проекті Держстандарту з освітньої 
галузі «суспільствознавство» поступово і динамічно простежується тен
денція до відновлення засад аксіологічного підходу. У проекті концепції 
(1995 р.) зазначається: «Метою навчання у школі є... прилучення... до 
загальнолюдських цінностей, досягнень національної і світової культу
ри, ідеалів гуманізму і демократії... Особистий (суб’єктивний) аспект 
передбачає інтелектуальний і духовний розвиток учнів на історичному 
матеріалі через сприйняття, усвідомлення і осмислення загальнолюдсь
ких цінностей, формування мотивацій та творчої діяльності і самореалі- 
зації особистості»15. Те ж підкреслюється і в проекті Держстандарту: «Го
ловними цілями навчання історії є формування історичного мислення 
учнів.., виховання у дитини загальнолюдських духовних ціннісних орієн
тацій...»16.

Більш рельєфно ця ідея зафіксована в новій редакції програми з історії 
(1998 p.): «.. .цілями навчання історії є виховання в учнів загальнолюдсь
ких духовних цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократизму, 
патріотизму і взаєморозуміння між народами на основі особистісного 
усвідомлення досвіду історії... Навчання історії в школі має сприяти... 
осмисленню ролі людини (включаючи і себе) в історії, відповідальності 
особистості за власні дії.., вихованню національної свідомості, гідності 
та честі в гармонійному поєднанні національних та загальнолюдських 
цінностей, ствердженню ідеалів гуманізму, демократії, добра та справед
ливості, ...розвитку творчого мислення, формування власної точки зору 
та критичного ставлення до інформації»17.

Сьогодні актуальною проблемою залишається наповнення шкільних 
підручників з історії, робочих зошитів, методичних посібників матеріа
лом, який сприяв би формуванню в учнів особистісно-ціннісного підходу 
до історії України. Перші кроки уже зроблено. У підручнику з новітньої 
історії України Ф. Турченка, П. Панченка, С. Тимченка (11 кл.) зміст па
раграфів, документи, формулювання питань націлюють учнів на засвоєн
ня духовних цінностей. У розділі «Нові тенденції в культурному житті» 
до документа дається, наприклад, таке завдання: «Доведіть на прикладі 
сучасної України... що «культура впливає і на якість робочої сили, і на 
розвиток духовності, сприяє порозумінню між людьми»18. Є запитання в 
методичному апараті підручника й такого типу: «Чим були викликані до

15 Концепція безперервної історичної освіти в Україні: Проект // Інформ. зб. МО України. -  1995 -  
№ 8 .- С .  16.

16 Суспільствознавство: Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Проект. -  K.: 
Генсза, 1997 .-С . 37.

17 Історія України. Всесвітня історія: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (Нова ре
дакція) П Історія України. -  1998. -  № 33. -  С. 3.

'* Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко C.М. Новітня історія України. -  Ч. II. -  11 кл. -  K.: Генсза, 
1995. -  С. 302.

60



строкові вибори Верховної Ради та Президента України в 1994 p.? Чи 
задовольняють вас та ваших рідних їх результати? Як ви оцінюєте 
діяльність Президента та Верховної Ради України?»19.

Аналогічно й підручник для 8 класу з історії України Г. Швидько підво
дить вчителя й учнів до необхідності з ’ясування особистісної позиції, 
акцентувати увагу на ціннісному підході, долати абсолютизацію сцієнтиз
му в навчанні й вихованні. У параграфі 33, вивчаючи діяльність Івана 
Сірка, автор і вчитель переконуються в неможливості однозначної оцін
ки його особистості та місця в історії, вироблення власного ставлення 
учнів до історичних персоналій20.

Однак у сучасних українських підручниках, на відміну від європейсь
ких, ще дуже мало біографій історичних діячів, недостатньо акцентуєть
ся увага на досягненнях культури українського народу в загальносвітово
му контексті. Не наважуються автори будувати підручник на основі 
дискретного викладу матеріалу з тим, щоб зосередити увагу на найбільш 
сприятливому матеріалі, що має аксіологічне навантаження, або концен
трування історичного матеріалу навколо видатної історичної особи (як 
це практикується, наприклад, у вальдорфських школах на основі істо
ричної симптоматології). Необхідно також, на нашу думку, радикально 
переробити питання з обов’язкового іспиту з історії у 11 класі. На сьо
годні вони, як правило, носять репродуктивний характер. Відомий досвід 
у цьому плані шкіл Данії, що пропагувався в Україні за сприяння Ради 
Європи ще в 1996 p., Хенрік Нільсен назвав такий приклад запитань, що 
дають уявлення про екзаменаційні завдання з історії в Данії: «Дайте оці
нку подій, що безпосередньо передували підписанню пакту Молотова- 
Ріббентропа. Проаналізуйте зміст пакту і секретних додатків з позиції 
обох сторін, які підписали ці документи. Оцініть участь США в війні у 
В’єтнамі (1963-1973). Проаналізувавши документи з архівів Пентагона, 
схарактеризуйте зміни в американській політиці після 1969 р.»21.

Справедливо зазначав і академік В. Смолій, що «недоліком існуючих 
підручників є те, що вони в основному реконструюють політичний зріз 
історії України... Основний зміст історії є далеко не повним без присут
ності у ній людини з її запитами та інтересами, думками, віруваннями, стра
хами, сподіваннями, приватним життям і життям у колективі. Те, що скла
дає саме життя людини, відсутнє на сторінках наших книг і підручників»22.

Але перші кроки вже зроблені, загальна тенденція визначилась, а тому 
є впевненість у виході історичної науки і освіти в Україні на новий рівень, 
можливості позбутися ущербності, імплантованої нам ззовні.

Турчснко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко C.М. Новітня історія України... -  С. 306.
20 Швидько Г.К. Історія України. 8 кл. -  K.: Гснсза, 1996. -  С. 149.
21 Викладання історії XX соліття на прикладі України та інших європейських країн: 3 матеріалів 

інформаційного міжнародного семінару та праць вчених-істориків Дніпропетровщини. -  Дніпро
петровськ: Промінь, 1997. -  С. 30.

22 Смолій В.А. Українська історична наука... -  С. 7.
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Olexandr Udod

AXIOLOGICAL APPROACH TO FORMING 
THE CONTENT OF MODERN HISTORICAL EDUCATION 

(based on textbook materials on Ukrainian history)

Axiological approach is a traditional one among home methods of teaching history 
(works by A.F. Gartvig, M. Hrushevsky, progressive activists of UNR period). It opposed 
dogmas propagated in historical education of Soviet times, that is the reason why up to 
the early 1990s there was no mentioning about the axiological aspect.

Nowadays there is a vivid tendency to renew the principles of the above mentioned 
way of history teaching: the stress is to be put not on a political aspect but on a person 
as an addresser taking into consideration his/her own interests, faith and spiritual values.

The problem of appropriate educational literature that will enable pupils to form 
their personal and evaluative approach towards Ukrainian history is still urgent. The first 
steps have been already made: those are textbooks on the history of Ukraine for the 11th 
form by F. Turchenko, P. Panchenko, S. Timchenko and the textbook on the history of 
Ukraine for the 8th form by G. Shvidko issued by «Genesa» Publishing House.



Ярослав Грицак

Як викладати історію України 
після 1991 року?

Пам ’яті Наталі Теплоухової

В ідомий філософ сучасності Жан Франсуа Луотар звертає увагу на 
існування певних символів і знаків, що радикально підважують старі дис
курси або навіть повністю уневажнюють їх. Наприклад, назва «Освенцім» 
перекреслює підставове твердження теорії Геґеля, що все реальне є рац
іональним, і все раціональне є реальним. Назва «Будапешт 1956» підва
жує твердження, що все пролетарське є комуністичним, і все комуністич
не є пролетарським1.

За аналогією, назва «Україна 1991» відіграє ту саму роль, з тією, однак, 
різницею, що вона заперечує не один, а зразу кілька дискурсів. 1991 рік в 
Україні показав насамперед абсолютну неспроможність радянської пара
дигми про те, що Україна вже зрадянізована і радянське є єдиною формою 
існування сучасного українства. Вживаю тут свідомо термін «радянський», 
а не «марксистський», оскільки теоретичною базою радянської історіографії 
був не виключно марксизм, а його дивна суміш з великодержавним росій
ським націоналізмом. Головною темою радянської історіографії був показ 
«віковічних» прагнень українців до «возз’єднання» з «братнім» російсь
ким народом. Усі події й постаті української історії, що не вкладалися у цю 
схему, підлягали нещадному осуду або ж повному замовчуванню. Щодо 
майбутнього українців, то їм відводилася роль «зближення» і «злиття» з 
іншими соціалістичними націями (малося на увазі насамперед «зближен
ня» з росіянами, бо ніхто не твердив про необхідність «злиття» українців з 
естонцями, грузинами чи узбеками) у єдиній новій історичній спільноті -  
«радянському народові». Радянська історіографія була права щодо можли
вості русифікації та «радянізації» значної частини українського населення. 
Однак вона не могла передбачити, що ті ж самі українці, які на перший 
погляд виявилися таким піддатливим матеріалом, у 1991 р. своїм рішенням 
жити політично самостійним життям заб’ють останній цвях у домовину 
Радянського Союзу.

Символ «Україна 1991» підважив структуральні схеми, що вважали 
творення націй і національних ідентичностей результатом великих со
ціально-економічних змін, зазвичай означених ємним, але розмитим по
няттям «модернізація». Якщо прийняти засади цих теорій, то чогось тако-

1 Цит. за: Bukinski Т. Postmodernistyczna Historia Czyli koniec rozumu i wolności -  S. 71; [Букінські T. 
Постмодерністська історія чи кінець розуму і свободи. -  С. 71].
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го, як українці під кінець XX ст. мало б зовсім не існувати. Бо українці за 
багатьма показниками програли свою модернізацію, і, як пише Орест Суб- 
тельний у передмові до своєї «Історії України», в Україні модерне було 
неукраїнським і українське було немодерним або, принаймні, не до кінця 
змодернізованим2.

Однак і ця дихотомія не витримала перевірки на міцність. Навпаки, 
особливість українського досвіду полягає в тому, що у багатьох випадках 
українцям вдалося утримати свою ідентичність не завдяки, а всупереч 
модернізації. І найвищий рівень національної свідомості зараз проявляєть
ся якраз у тих регіонах, що за окремими показниками модернізаційних 
теорій є найменш змодернізованими3.

Українська історія після 1991 р. показала неспроможність старої куль
турно-народницької схеми, що зводила українськість до етнічних (у пер
шу чергу мовних) відмінностей, і відстоювання цих відмінностей вважа
лося найвищою метою українського руху. Але якщо «етнолізувати» 
українську історію XX ст., то українська держава могла виникнути лише 
в межах території між західним кордоном Української РСР та правим бе
регом Дніпра з додатком Чернігівської, Сумської й Полтавської областей, 
бо більшість населення українських земель на Сході й Півдні піддалася 
значній русифікації та втратила свою етнічну самобутність. До серпня 
1991 р. український рух міг мобілізувати під свої прапори не більше тре
тини всього населення України. Як же тоді пояснити, чому не лише абсо
лютна більшість українців, а й значна кількість неукраїнців в Україні під 
час референдуму 1 грудня 1991 р. проголосувала за її незалежність?

Проте 1991 р. перекреслив й іншу, оптимістичну версію української 
історії, згідно з якою головною відмінністю українства від російськості 
був більш європейський характер першого, і власне європейські політичні 
та культурні впливи визначили суть модерного українства. Очікувалося, 
що усамостійнена Україна швидко еволюціонуватиме у бік плюралістич
ної демократії та ринкової демократії, лишаючи позаду інші республіки 
Радянського Союзу. На жаль, цього не сталося. Сучасна Україна не стала 
зразком успішних економічних і політичних реформ. Щоправда, її ситуа
ція трохи ліпша, ніж Білорусі чи Росії. Однак навряд чи це може послу
жити втіхою для прихильників оптимістичної парадигми.

Але якщо Україна не виявилася надто успішною у своїх реформах, 
занадто песимістичні прогнози про швидкий і неминучий розпад Украї
ни внаслідок глибокого, майже цивілізаційного розколу між Заходом і 
Сходом України, теж не справдилися. Хоча в Україні регіональні 
відмінності залишаються дуже сильними, не виглядає, щоб вони стано
вили загрозу для внутрішньої єдності України.

2 Subtelny О. Ukraine: A History. -  Second Edition. -  Toronto, Buffalo, London: University o f Toronto 
Press, 1994. P. X1I-XIV (Preface to the First Edition); [Субтельний О. Історія України. -  2-е вид. -  
Торонто, Буффало, Лондон: Вид-во університету Торонто. -  1994].

1 Див. мою критику обмеженості модернізаційної парадигми щодо України: Грицак Я. Парадокси 
модернізації // Критика. -  Листопад, 1999. -  № 11 (25).
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Символ «Україна 1991» зламав усі старі способи мислення щодо ук
раїнського суспільства. Не те, щоб усі старі парадигми повністю позни- 
кали -  насправді, і в теперішній Україні ще можна зустріти прихильників 
старих схем. Просто всі ці схеми втратили свою переконуючу силу і не 
можуть сприйматися на віру. Не можна також сказати, що не було спроб 
переоцінки цих старих способів писання української історії перед 1991 р. 
Якби навіть Україна у 1991 р. не проголосувала за свою самостійність, 
навряд чи це привело б до затримання старих схем. Можна думати, що 
просто їхня агонія тривала б набагато довше -  бо ще перед 1991 р. дедалі 
голосніше в академічному середовищі, спочатку поза Україною4, а з кінця 
горбачовських часів -  і в самій Україні, чулися вимоги «передумати ук
раїнську історію».

Одним словом, 1991 рік виопуклив те, що й так було вже очевидним 
для багатьох істориків: писати українську історію, як її писали перед тим, 
далі вже не можна. При цьому немає значення, про яку власне схему 
йдеться -  радянську, модернізаційну, традиціоналістську. У тій чи іншій 
мірі всі вони скрахували. За означенням, кожна історія, що з ’являється 
після 1991 року, має бути ревізіоністською. Але це не означає, що кожна з 
них може бути такою. Багато залежить від сумлінності авторів, доступ
ності для них найновіших досліджень, багато з яких публіковані не ук
раїнською чи російською мовами -  а ці мови, на жаль, ще й далі залиша
ються єдиними мовами, якими читають наукові праці більшість 
українських істориків, та ще від багатьох факторів, що годі означати зі 
100% точністю.

На щастя, зміни є, і зміни досить відчутні. Насправді, після 1991 р. 
історіографія історії України стала однією з найбільших динамічних істо- 
ріографій регіону. Це ще раз показує, що історична думка великою мірою 
незалежна від інституційної структури, що насправді переживає глибоку 
кризу. За моїми підрахунками, після 1991 р. з ’явилося 15 нових синтетич
них історій України різними мовами, зокрема тими, якими вони раніше 
ніколи не друкувалися -  як, скажімо, французькою чи німецькою. Що не 
менш важливо, з’явилася велика кількість шкільних підручників.-Прак
тично, уже за перші 4-5 років усі класи середньої школи були забезпечені 
підручниками з історії України та зі всесвітньої історії, а учні деяких класів 
навіть можуть вибирати між 2-3 підручниками. Інша справа, що якість 
цих книжок і підручників дуже різна. Зрозуміло, що багато учнів, коли б 
мали вільний вибір, воліли б не вчитися за цими підручниками. Але при
наймні плюралізм спостерігається не лише в кількісному, а і в якісному 
відношенні.

Див.: Rethinking Ukrainian History / Ed. by l.L. Rudnytsky with the assistance o f John-Paul Himka. -
Edmonton, 1981; [Переосмислюючи історію України / За рсд. I.JI. Рудницького за підтримки Джо
на Поля Гімки. -  Едмонтон, 1981].
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Зміни і в академічній науці, і у викладанні історії можна описати 
німецькою приказкою, що в іншому контексті вживалася щодо реформу
вання українського суспільства5 -  langsam aber sicher. Оцінка цих змін 
залежитиме від того, на що ставитимемо наголос: повільні чи певні. Осо
бисто я належу до категорії тих істориків, які не є ними цілком вдоволе
ними, і які ставлять радше наголос на їхній повільності, ніж на фактові 
самого їхнього існування. Я не даватиму тут рецепта, як можна було б їх 
приспішити. Моїм завданням, як я розумію, є дати декілька тез до дис
кусії: яка історія мала б викладатися у школах після 1991 р. Але питання 
темпу і якості змін між собою тісно зв’язані. Якби зараз вдалося досягти 
нової якості у викладанні історії, то на довшу мету зміни були б набагато 
глибшими і пішли б набагато швидше.

Тепер якраз настав найвищий час, щоб поговорити про якість. Я розу
мію, що втручаюся тут не у свою царину, бо за фахом я академічний істо
рик, принаймні волію ним бути. Я маю дотичність до викладання історії 
лише тією мірою, якою сам чи в групі колег писав програми і підручники. 
Але мій досвід дозволив мені гостріше відчути, що між академічною істо
рією, історією, що викладається у вузах і школах, а ще більше -  між цими 
двома історіями та історичною пам’яттю суспільства немає такого безпо
середнього зв’язку, якого б нам хотілося. У цій ієрархії кожна вища ланкй 
справляє впливи на нижчу, але сфера цього впливу обмежена. Бо кожен із 
цих рівнів має свою специфіку й свою функцію щодо суспільства. На 
вершині цієї піраміди маємо академічну історію, що прагне встановити 
історичні явища і факти та пов’язати їх між собою через теорії та інтер
претації. Професійний історик не може мати впевненості у кінцевому 
успіху своїх зусиль; він добре розуміє, що в історії є щось таке, що уникає 
точності й узагальнень. Для нього взагалі є питанням, наскільки історія є 
наукою. Це почуття сумніву і навіть певної розгубленості особливо поси
лилося в останні десятиліття, коли стало уже звичним говорити про вели
ку кризу історичної науки.

Натомість того сумніву й розгубленості не може бути на рівні викла
дання історії у школі. Тут історія мусить служити дидактичним цілям, і 
голос учителя повинен звучати впевнено. Він не може дозволити собі сум
ніватися у доцільності історії, роздумуючи, чи справді історичні факти 
мають якесь об’єктивне значення. Зі свого боку, учень не має права ігно
рувати фактів та інтерпретацій, бо інакше, чого ж більшого може навчи
ти його історія, і за знання чого, зрештою, він діставатиме оцінки?

Увесь процес вивчення історії у школі підпорядкований певній меті -  
виховання законослухняного і лояльного громадянина. На практиці відхи

5 Мотиль О. Структурні обмеження й вихідні умови: постімперські держави і нації в Росії та Україні 
// Сучасність. -  1995. -  № 5. -  С. 61-73.
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лення від цієї мети можливі, але у принципі, держава не толерує таких 
відхилень.

І, нарешті, існує рівень масової свідомості, що має свої закономірності 
функціонування. Тут мало читають професійну історію, а шкільну істо
рію, якщо й пам’ятають, все ж таки трактують її з певним скепсисом і 
недовірою. Історична свідомість формується через свої канали -  через 
родинні спогади, засоби масової інформації, популярні видання -  тобто 
через ті засоби, на які ні академічна, ні шкільна історія не має вирішаль
ного впливу. Ця сфера найбільше просякнута історичними міфами, яких 
тяжко викорінити і тяжко побороти. Не те, щоб перші дві сфери були 
вільні від міфотворчості; але саме на рівні масової свідомості міфи функ
ціонують найвідчутніше. Не маю тут на увазі міф як свідомо чи несвідо
мо викривлене відображення певних історичних явищ. А радше міф, що 
виконує найбільш підставову функцію, -  дає пояснення окремому індив
ідууму, його зв’язку з усім суспільством через приписування йому чи їй 
якоїсь ідентичності, його суспільного «я».

Найчастіше, цим «я» є національне «я». Зрозуміло, що державна си
стема освіти прагне утвердити своє розуміння цієї ідентичності, щоб ут
вердити конгруентність понять «нація» і «держава», і таким чином впо
лювати зразу двох зайців -  легітимізувати саму себе та виховати лояльних 
громадян. Але й тут способів конструювання національного є дуже бага
то, і кожен із них може мати свої політичні імплікації. Тому можливо не 
лише, що держава й суспільство культивуватиме різні ідентичності; мож
ливо, що сама ця ідентичність на рівні шкільної історії та історичної свідо
мості суспільства означатиме цілком різні речі.

Опис різних рівнів функціонування історії дає можливість чіткіше 
уявити, наскільки великим і водночас обмеженим є вплив професійного 
історика на історичну пам’ять суспільства. Один із сучасних теоретиків 
дослідження націоналізму сказав, що національні історики мають таке 
саме відношення до будівничих нації, що і селяни, які вирощують мак, до 
торговців опіумом: в обох випадках перші постачають другим сировину. 
Великим запитанням залишається, однак, наскільки історики можуть впли
вати на кінцевий продукт, навіть якщо вони свідомо ставлять собі таку 
мету -  скажімо, у тих випадках, коли вони починають писати шкільні 
програми й підручники з історії.

Українська ситуація має свої особливі труднощі, що робить її досвід 
радше унікальним. Так, на рівні академічної науки маємо слабкість, а то 
й повну відсутність цілих напрямів досліджень, малокровие функціону
вання необхідних інституційованих структур (таких, як фахові видання), 
недостатню тяглість у розвитку шкіл (лише декілька сучасних істориків 
можуть простягнути свою «генеалогічну лінію» до засновника новітньої 
української історичної науки -  Михайла Грушевського), тяжку спадщину 
штучної зізольованості й спровінціоналізованості історичної науки, що 
дісталася у спадок від радянської системи. Тому в національній історії
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дуже часто йдеться не лише про вироблення нових інтерпретацій, а й про 
встановлення підставових фактів. Коли точно відбувся бій під Крутами? 
Скільки осіб загинуло під час голоду 1932-1933 pp.? Чи були насправді 
«дні Петлюри» у Львові -  акція масового винищення українською по
ліцією місцевого єврейського населення влітку 1941 p.? Чи правда, що 
Володимир Щербицький покінчив життя самогубством? (Наводжу фак
ти лише з новітньої історії, яка мені найближча. Припускаю, що чим 
старіша історія, тим більшою буде кількість цих невстановлених фактів).

Що ж стосується неукраїнської історії, то тут маємо катастрофічну 
ситуацію майже повної відсутності фахових дослідників. Складається 
враження, що єдина «зарубіжна історія», яка у нас ще трохи розвиваєть
ся, є історія Росії. Натомість навіть у Львові історична полоністика, після 
її насильного розпуску на початку 1980-х pp., знову змушена робити свої 
перші кроки. Я не говорю тут про історію таких країн, як Німеччина, 
Франція, Англія чи США, -  якщо вони й вивчаються, то лише у вузькому 
контексті їх причетності до історії України. Що ж там говорити про істо
рію Португалії, Швеції чи Греції, не зачіпаючи навіть країн інших конти
нентів?!

Але шкільна наука мусить вдавати, що цих проблем не існує. їй треба 
твердо навчити учня, коли був бій під Крутами і яка була кількість жертв 
голодомору. Інша версія тої дати чи чисельності сприймається не як рівно
цінна альтернативна інтерпретація, а як помилка. Коли мій син підійшов 
до своєї вчительки, щоб довести, що в підручнику з історії подана, скаж
імо, не дуже точна інтерпретація певної події, та з жалем визнала, що 
вона свідома цієї неточності, але, на жаль, нічого зробити не може -  є 
вимоги шкільної програми й затверджений міністерством текст підруч
ника. Ще трагічніша ситуація зі всесвітньої історії -  її змушені писати 
люди, які часто не мають відповідних кваліфікацій до цього.

Проте якщо на рівні викладання історії в школі чи в університеті ми 
принаймні можемо і мусимо вести контроль над якістю викладання, то 
годі впливати на те, що діється, скажімо, у сфері масової інформації. У 
львівській газеті «Поступ» є регулярна рубрика огляду преси, яку веде 
Юзьо Обсерватор. Найбільша частина присвячена власне огляду тих істо
ричних помилок (або, як кажуть у нас у Галичині, «бздурів»), яких так 
багато у масових виданнях. Треба сказати, що рубрика тішиться великою 
популярністю, і здається, що її автор не буде позбавлений шматка хліба 
аж до глибокої пенсії -  благо, що журналісти не перестають цікавитися 
історією.

Однак, окрім відвертих помилок, на свідомість українців і неукраїнців 
в Україні впливає маса історичних міфів, з якими навіть радянська сис
тема при всій її централізованості не могла впоратися. Історичні міфи чи 
спосіб, в який члени існуючої або потенційної національної спільноти 
уявляють собі своє історичне минуле, відіграють винятково важливу роль 
у націотворчому процесі. Через свою могутню емоційну притягальну силу 
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вони є надзвичайно ефективними засобами у творенні колективної іден
тичності, навіть у тому випадку, коли члени реальної чи потенційної 
спільноти є політично пасивними. Міф має більшу суспільну силу, ніж 
факт, і мільйони мешканців східноєвропейського регіону щоденно демон
струють, що історія чи, вірніше, їхнє уявленя про історію, має сильніші 
впливи на їхню свідомість, ніж оточуючі їх реалії щоденного життя.

Як показали американські соціологічні опитування євреїв-емігрантів 
з колишнього Радянського Союзу, більшість євреїв має вкрай негативне 
уявлення про українців; але в щоденному житті багато з них мали ук
раїнців серед друзів чи навіть членів своєї сім’ї. Єдиним поясненням цього 
парадокса є живучість сильного антиукраїнського історичного міфу се
ред євреїв -  міфу, який зміг зберегтися незалежно від спроб радянського 
режиму виелімінувати навіть саму пам’ять про міжнаціональні конфлік
ти6. Те саме можна сказати про сучасну ситуацію на українсько-польсько- 
му пограниччі, коли й українське, й польське суспільства об’єктивно ви
грали від встановлення прямих зв’язків -  а тим не менше, негативні 
національні стереотипи з обох сторін є дуже сильними (хоча, на щастя, 
вони також підлягають неминучим змінам)7.

Специфікою української ситуації є сильні регіональні відмінності у 
функціонуванні цих міфів. Спрощуючи з необхідності, можемо стверди
ти, що сучасна пострадянська Україна є полем битви між двома версіями 
української історії -  я називаю їх відповідно -  радянська версія та україн
ська традиційна версія. Обидві версії мають в Україні, як би сказати, дуже 
«регіональне ходження», тобто одна версія є більш східною, а інша -  
більш західною.

Покличуся тут на соціологічні дослідження 1994-1997 pp., коли меш
канцям Львова й Донецька запропонували оцінити певні історичні події з 
точки зору їх важливості розуміння історичних коренів сучасної України. 
Очевидно, що різниця у двох містах була разючою. Більшість опитува
них погоджується, що стартовою точкою української історії є Київська 
Русь. Але далі від цієї точки починається сильне розходження. Так, у 
Львові послідовність важливих подій в українській історії виглядала та
ким чином: Київська Русь -  Українське козацтво -  Українська Народна 
республіка (1917-1920) -  проголошення української самостійності у 1991 р. 
У Донецьку ця схема набрала іншої траєкторії: Київська Русь -  Перея
славська угода між Україною та Росією (1654 р.) -  Українська Радянська 
Соціалістична Республіка (1917-1991). Чим ближчими були у часі події,

6 Gitelman Z. Perceptions of Ukrainians by Soviet Jewish Emigrants: Some Empirical Observations // Soviet 
Jewish Affairs. -  1987. -  N 3.- P. 3-24; [Ґітельман 3. Сприйняття українців радянськими емігранта- 
ми-євреями: деякі емпіричні спостереження // Soviet Jewish Affairs. -  1987. -  JVb 3. -  C. 3-24].

7 Див. мою статтю: Hrycak J., Jeszcze raz о stosunku Ukraińców do Polaków (z Rosją w tle) // Więź 
(Warszawa). N 473. Marzec. -  1998. -  S. 15-32; (скорочений український переклад: Грицак Я. Ще 
раз про ставлення українців до поляків // Поступ. -  1998. -  № 227 (236), 2 грудня. -  C. 2).
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тим сильніше розходження в їхній оцінці. Особливо це помітно щодо ра
дянського періоду. У Донецьку до них ставляться як «до старих добрих» 
часів, коли партійні чиновники дбали про народ, холодильники були по
вними і навіть чоловіки любили своїх жінок гарячіше, ніж зараз. На про
тивагу, у Львові більшість згадує про радянські часи як про період націо
нальної трагедії. Ця сама схема виявилася в іншому дослідженні, коли 
опитуваним у Львові й Донецьку запропонували вибрати історичних 
діячів, символів української нації. У Львові цими символами були виб
рані політичні діячі, які уособлювали прагнення України до самостійності
-  гетьман Іван Мазепа й чи найбільший український історик і Голова Цен
тральної Ради Михайло Грушевський. У Донецьку опитувані надавали 
перевагу гетьману Богдану Хмельницькому, бо власне він привів Україну 
до «возз’єднання» з Росією8.

Я  говорю про все це не для того, щоб розпучуватися над українською 
ситуацією. А радше для того, щоб мати певну стартову точку для з ’ясуван
ня питання: яка все ж таки історія має викладатися в українських школах 
після 1991 p.? Зразу ж скажу, що я не вірю у можливість існування якоїсь 
єдино правильної схеми. Так само я не вірю у можливість так званої об
’єктивної історії. Не те, щоб не треба старатися максимально бути об’єктив
ним у писаннях історії. Але треба трактувати це як віддалений ідеал і не 
зловживати ним на щодень. Надмірні спроби «об’єктуалізувати» історію 
ведуть до її знеособлення та зникнення суспільного інтересу до неї.

Покличуся тут на недавній приклад, коли сучасна американська індус
трія виготовлення шкільних підручників у США -  а за своїми масштабами 
це дійсно індустрія зі своїми величезними продуцентами, ринком, рекла
мою й усіма іншими необхідними атрибутами -  зазнала страшного удару 
від одної-єдиної американської жінки, Джой Гекім. Вона написала та вида
ла свою версію підручника з американської історії, і цей підручник став 
бестселером серед учнів, вчителів і батьків. Автори сучасних американсь
ких підручників мусять старанно вираховувати, скільки раз у тексті, в ілю
страціях згадуються жінки і національні меншини, щоб не применшити 
їхню квоту менше 50%, уникати термінів «індіанці» чи «негри», заміняючи 
їх повсюди «корінними американцями» чи «афроамериканцями» та ін.

У результаті, прагнучи уникати всього, що могло б бути образливим 
для будь-якої американської групи населення і таким чином надати мак
симально об’єктивного звучання американській історії, великі видавничі 
фірми почали друкувати цілком заспокійливу і стерильну інтелектуальну

8 Hrytsak Y. National Identities in the post-Soviet Ukraine: Case of L’viv and Donets’k // Cultures and 
Nations of Central and Eastern Europe: Essays in Honor o f Roman Szporluk / Ed. by Zvi Gitelman, 
Lubomyr Hajda, John-Paul Himka and Roman Solchanyk (=Harvard Ukrainian Studies. -  Vol. 22 
forthcoming); [Грицак Я. Різновиди національної ідентичності в пострадянській Україні: на при
кладі Львова та Донецька// Культури й нації Центральної та Східної Європи: Збірник наукових 
статей на честь Романа Шпорлюка / За ред. 3. Гітельмана, Любомира Гайди, Джона Поля Гімки 
та Романа Солчаника (= Студії Гарвардського університету. -  T. 22)].
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«поживу» для американських шкіл. Цей результат не задовольнив згада
ну американку, яка допомагала своїй онуці вивчати історію, і виявила, що 
абсолютна більшість підручників є до неможливості нудною. Вона напи
сала свій підручник, в якому спробувала поєднати найновіші історичні 
дослідження американської історії з анекдотами, цитатами, гумором, не 
боячись бути суб’єктивною. Її успіх показав, що насправді існує вихід із 
глухого кута, у який жанр писання історичних підручників загнала по
літична коректність та бажання бути об’єктивним9.

Покликаючись на ці приклади, можу ствердити, що українським авто
рам не варто аж так вганятися за стерильною об’єктивністю. Книжка му
сить мати те, що англійці й американці називають «personal touch», тобто 
відбиток особистості автора, з його сильними й слабкими сторонами. Моїм 
улюбленим висловом під цим оглядом є слова Нормана Девіса, що «хороші 
історики повинні признаватися у своїй обмеженості. Найгіршими істори
ками є ті, що уявляють себе вільними від будь-яких упереджень»10.

Головне, щоб історик чітко усвідомлював свою мету, яку він ставить 
при написанні чи викладанні історії, і чесно до неї признавався. Думаю, 
що для сучасного українського історика немає важливішої мети, ніж ред- 
іфініція, чи творення нової української ідентичності. Історія повинна дати 
молодій людині уяву про той спосіб, у який він пов’язаний зі своїм сусп
ільством і його минулим, і які можливі наслідки з цього випливають. 
Той, хто вважає таке цілепокладання занадто заангажованим чи навіть 
націоналістичним, хай придивиться до найближчого українського сусіда
-  лукашенківської Білорусі, і признається собі чесно, чи він там хотів би 
жити. Бо однією з найбільших проблем Білорусі є, власне, слабкість як її 
традиційних міфів, так і спроб їх переосмислення. Як писав один з най
більших авторитетів у справах Східної Європи, німецький політолог й 
історик Гергард Сімон, «шлях до демократії через творення нації, без 
сумніву, повний небезпек, але інших шляхів просто немає»11.

Тому моя головна відповідь на запитання, поставлене у заголовку, -  якою 
має бути історія України після 1991 p.? -  зводиться до коротші' й простої фор
мули: це має бути ревізія національної історії. Однак короткі формули погані 
тим, що вимагають довгих пояснень. Інакше існує загроза, що їх неправильно 
зрозуміють. Тому заключну частину доповіді я хотів би присвятити роз’яснен
ню того, що я маю власне на увазі під.ревізією національної історії12.

’ Stille A. A History of US by Joy Hakim/ /New York Review of Books. -  1998. -  June 11. -  P. 15-20; [Стіп A. 
Історія США Джоя Хакіма//Нью-Иоркський бібліографічний огляд. -  1998. -  11 червня. -  С. 15-20].

10 Davies N. The Misunderstood Victory in Europe // New York Review o f Books. -1995. -  May 25. -  
P. 10; [Девіс H. Перемога в Європі, яку неправильно зрозуміли// Нью-Йоркський бібліографічний 
огляд. -  1995. -  25 травня. -  С. 10].

11 Simon G. Die Unabhängigkeit der Ukraine als Folge der Anti-Rcvolution in Osteuropa // Ukraine: 
Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates -  S. 376; [Сімон Г. Незалежність України як наслідок 
антиреволюції у Східній Європі// Україна: сучасність та історія нової держави. -  С. 376].

1! Тут і далі я викладаю основні тези своєї книжки: Грицак Я. Нарис історії України: Формування 
модерної української нації. XIX XX століття. -  K.: Гснеза, 1996.
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Передусім слід зревізувати розуміння того, чим власне є історія. У 
нашому суспільстві історія має не просто давати знання про минуле -  
вона повинна слугувати легітимізації теперішнього і виробленню су
спільної стратегії щодо майбутнього. Історія покликана бути вчителькою 
життя -  старе твердження, з яким нас виховували у радянських школах, і 
яке й далі переслідує кожного сучасного історика, на яку б тему він не 
писав свої праці. В основі такого ставлення до історії лежить позитиві- 
стичний спосіб мислення, чи то в марксистському, чи то в народницькому 
варіанті. Відповідно до цього способу мислення, існує загальна схема істо
ричного розвитку, й історик може її об’єктивно пізнати, а звідси -  витяг
нути певні уроки, що можуть придатися нам сьогодні. «Пізнайте істину, й 
істина визволить вас», -  писав Грушевський у передмові до першого тому 
своєї «Історії України-Руси»13. Бути істориком в Україні до недавнього 
часу було почесно і приємно, бо Твої праці читають, до Тебе ставляться 
як до потенційного національного пророка, що покликаний розкрити усім 
очі на істину і сформулювати уроки історії. Якщо ж ці уроки не справд
жуються, а пізнана істина нас «не визволяє», то суспільна думка припус
кає одне з двох: або початкова схема була неправильна, або ж сам історик 
був не досить добрим.

Але мало хто думає, що можливий ще і третій варіант, згідно з яким 
історія може бути непізнаванною у принципі. Тому історія має бути не 
вчителькою, а вихователькою, і давати не уроки, а поради, виховувати як 
добра повість -  з тією, однак, різницею, що історики мають справу не з 
фікцією, а з реальним матеріалом, і на відміну від письменників вони 
оперують певними науковими методами, формулюють гіпотези, концепції 
та теорії за певними правилами свого ремесла, замість того, щоб давати 
волю своїй фантазії.

Які концепції покликана утвердити сучасна українська історична на
ука? Перш за все, вона повинна переглянути саме поняття: чим сьогодні є 
українська нація. Український національний рух формувався значною 
мірою під гаслами боротьби за захист української мови. У ході цієї бо
ротьби українська мова була піднята до статусу найважливішої ознаки 
української нації -  тої ознаки, що відрізняла її від росіян, поляків, біло
русів та інших сусідніх народів. Тому у масовій свідомості ще досі побу
тує ототожнення українців з тими, хто розмовляє українською мовою. У 
традиційній схемі ця тема була звужена до життя й діяльності україно
мовної та національно свідомої еліти. Українська історія новітньої доби 
у такому варіанті починається з Котляревського, переходить через Шев
ченка і кирило-мефодіївських братчиків до Грушевського і Центральної 
Ради, а тоді через героїв «українізації» 1920-х pp. у радянській Україні та

15 Грушсвський М. Історія України-Руси. -  Т. 1. До початку XI віка. -  Видання третє, доповнене. -  
Київ, 1913. - C .  V111.
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українських націоналістів у Західній Україні переливається у національ
но-визвольну боротьбу під час Другої світової війни та дисидентський 
рух 1960-1980-х pp., щоб нарешті досягти кульмінації у проголошенні 
самостійності України 1991 р. Що такий спосіб писання історії є малопе- 
реконливим, було зрозумілим давно. Внаслідок такого підходу, писав 
Олександр Оглоблин на початку 1970-х pp., «широка й повноводна ріка 
історичного процесу переходила у вузький, хоч і сильний і швидкий потік, 
за межами й осторонь якого залишалося майже ціле суспільне життя то
гочасної України. І що головне, українська національно-визвольна рево
люція XX століття й відродження української державности з ’являлися 
не як наслідок історичного розвитку України в XIX столітті, а як ніби 
щось припадкове, залежне від сторонніх обставин, подій і чинників, без 
яких його могло б не бути або навіть взагалі не могло б бути; а в кращому 
разі, як наслідок і витвір українського національно-культурного руху по
передньої доби»14.

Гірше, однак, коли таку схему пропонують українському школяреві 
ще й зараз, наприкінці 1990-х pp. Немає ефективнішого способу ском
прометувати модерну українську ідею, як доводити, що сучасна скорум- 
пована, малоефективна та авторитарна держава є її найвищою реаліза
цією. Насправді, учитель української історії мав би показати, що сучасний 
«український проект» був результатом співдії різних ідеологій і політич
них рухів, включно з тими, які були принциповими супротивниками 
української самостійності.

Сучасна Україна не є творенням виключно національно свідомої інте
лігенції; не менш важливим був внесок «окупаційних» політичних ре
жимів, а також численної і політично часто неозначеної армії чиновників, 
офіцерів та ін. службовців, до якої традиційна історіографія ставилася як 
до «колоніальної». Так само не можна трактувати її лише як результат дії 
одних лише українських мас, забуваючи про присутність на українських 
етнічних землях упродовж усієї історії інших національних груп. Кожна 
з цих течій і народів зробила свій внесок в «український проект», часто 
не усвідомлюючи цього та переслідуючи цілковито відмінні цілі. Виз
нання цього факту має надзвичайно важливе не лише наукове, а й пол
ітичне значення -  співучасть у такому проекті у минулому передбачає 
пребрання відповідальності за його результати у майбутньому для всіх 
тих, хто проживає на території України, без різниці національності та 
політичних уподобань.

Щобільше, учитель історії мав би подати ідею, що «український про
ект» був одним із багатьох, що змагалися між собою на українських ет
нічних землях. І перемога цього проекту не була визначеною наперед.

14 Оглоблин О. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року) // Український істо
рик. -  19. (29-30). -  С. 25.
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Навпаки, в окремі моменти -  як-от, наприклад, у 1860-х pp., після заборо
ни української діяльності в Російській імперії та тимчасової перемоги 
москвофільства серед інших течій національного життя українців у 
Австрійській імперії -  українська ідея мала дуже мало шансів на реаліза
цію. Учень української школи повинен розуміти, що, якби на те не скла
лися певні, інколи досить випадкові історичні обставини, то він сьогодні 
міг би вивчати у школі як головний історичний предмет «Історію Польщі» 
або «Історію Росії», чи «Історію Малоросії». Або ж що учень із Закарпат
тя вивчав би сьогодні цілком іншу національну історію, ніж, скажімо, 
учень із Чернігівщини. І що національна єдність Закарпаття та Чернігів
щини не є наперед заданий факт, а результат цілеспрямованої дії багатьох 
поколінь діячів, які хотіли бачити ці землі частиною одного цілого. І що 
шлях до цієї єдності проліг через цілий ряд ідейних дискусій і політич
них рішень, які не обов’язково гармонізували між собою, а найчастіше 
були компромісом між різними суспільними групами, жодна з яких не 
мала вирішальної переваги сил. Вивчення такої історії мало б підводити 
до висновку, що саме людський фактор, а не якісь міфічні «об’єктивні 
закони», вирішує результат історичного процесу.

Тому кожен великий період української історії варто закінчувати не 
крапкою, а великим знаком питання. Подібним чином це треба робити і 
при викладі сучасних подій. З тією, однак, відмінністю, що на цей раз 
знак питання не стоїть над життєздатністю української нації чи держави. 
Особисто у мене немає сумнівів, що самостійна Україна буде існувати. 
Питання полягає лише в тому, якою вона буде. Чи зможе вона перебороти 
свою провінційність, стару тоталітарну й імперіалістичну спадщину, кон
сервативність однієї частини свого населення й соціальну інертність іншої 
й явити світові ще одне велике змодернізоване, політично стабільне де
мократичне суспільство? А чи Україна приречена на довге хитання між 
реформами і контрреформами, демократією й автократією, на сповзання 
до рангу ще однієї держави третього світу?

Тільки майбутні десятиліття зможуть дати на це відповідь. Але одне є 
цілком ясним: у питанні про українську самостійність ставка є більша за 
саму Україну. Історики західної цивілізації звертають увагу на факт, що 
доля всієї європейської культури залежала від результату грецько-персь
кої війни V ст. до н. е. Якщо б у цій війні виграли перси, невідомо, що 
сталося б із «колискою» Європи.

Цей приклад переконує: те, що з точки зору сучасників може здатися 
локальними справами, на подальшу мету може мати епохальні наслідки. 
Не буде перебільшенням сказати, що доля Європи залежатиме від того, 
що зараз відбувається в її центральній і східній частинах, і не в останню 
чергу -  від того, що діється в Україні. Важливо, щоб національна історія 
формувала це почуття. Бо ніщо не додає так сил, як усвідомлення власно
го призначення.
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Yaroslav Hгусак

HOW SHOULD THE HISTORY OF UKRAINE 
AFTER 1991 BE TAUGHT?

The main answer to the question is the revision of national history. It concerns, first 
of all, the revision of proper history understanding. It should not only give knowledge 
about the past but also help to legitimize the present and to work out a social strategy 
for the future. The history has not to be a teacher of life, as one cannot study it completely, 
but something which brings up, giving not lessons but advices.

The teacher has not to explain that the contemporary «Ukrainian project» is the 
result of the co-action of various ideologies and political movements, and contemporary 
Ukraine is not the creation made exceptionally by theintelligentsia who developed a 
national consciousness, the teacher should form the understanding that Europe’s fortune 
will also depend on the state of affairs in Ukraine.



Вілфрід їлге

Національна історія 
на прикладі зображення доби 

Київської Русі 
в українських підручниках з історії

1. ВСТУП

П і с л я  здобуття державної незалежності проблема творення націо
нальної історії в сучасній Україні жваво обговорюється в суспільстві та 
викликає чимало суперечок. Щоб легітимізувати поняття «незалежна ук
раїнська нація», «незалежна українська держава», у нових українських 
підручниках зображуються певні епохи, події, люди, наводяться докази 
існування історії, що сягає своїми витоками в сиву давнину. З метою фор
мування української національної свідомості з «національної історії» 
відбираються і висвітлюються спільні для всіх досвід, позитивні риси 
характеру, цінності та норми. По-новому ставляться і опрацьовуються ті 
теми з української історії, що замовчувались за радянських часів. Роб
ляться типові для періодів глибоких політичних та економічних потрясінь 
спроби віднайти в минулому моделі поведінки та ціннісні орієнтири для 
майбутнього.

Однак створення шкільних підручників ґрунтується не лише на нау- 
ково-когнітивних передумовах. Саме в часи системних трансформацій та 
«переписування» історії з ’ясовується, що підручники, як важливий еле
мент культури пам’яті суспільства, найсильніше відчувають на собі вплив 
кон’юнктурних вимог легітимізації чи панування. При цьому не лише 
відроджується пам’ять про «білі плями», а й піддаються забуттю певні 
події та постаті, які не вписуються в новий образ нації. Темою наступно
го викладу є якраз взаємозв’язок між пам’яттю та забуттям, з одного боку, 
і самоствореним образом української нації, -  з іншого.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У процесі наступного аналізу здійснюється дослідження п’яти україн
ських підручників з історії, що увійшли до вибірки, з точки зору творен
ня в них певної картини національної української історії та формування
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певних уявлень про себе як українську націю1. Усі твердження стосують
ся лише цих підручників. Нас насамперед цікавитиме етногенез та давня 
історія східних слов’ян, а також зображення періоду заснування та роз
квіту Київської Русі (між 870 та 1132 pp.).

Без сумніву, підручники формують і зміцнюють усвідомлення націо
нальної приналежності. Саме на зламі традицій підручники з історії ста
ють робочим полігоном або сферою впливу національних інтелектуаль
них сил, які намагаються з допомогою минулого витворити власний образ 
нації2, щоб добитись легітимізації національної держави та її фундамен
тальних політичних цілей3. «Відшуковування» традиційних ліній, яких

1 Сергієнко Г.Я., Смолій В.А. Історія України (з найдавніших часів до кінця XVIII століття): На
вчальний посібник для 7-8 класів середньої школи. -  2-е видання, зі змінами. -  Київ, 1995. Перше 
видання з ’явилось у 1993 р. (У подальшому викладі -  Сергіенко/Смолій, 1995 або Сергієнко/ 
Смолій, 1993). Лях Р.Д., Темірова Н.Р. Історія України: 3 найдавніших часів до середини XIV 
століття: Підручник для 7-го класу середньої школи. -  Київ, 1996. (У подальшому викладі -  Лях/ 
Темірова). Мисан Віктор. Оповідання з історії України / Затверджено Міністерством освіти Ук
раїни як підручник для 5-го класу середньої школи. -  Видання друге, виправлене та доповнене. -  
Київ, 1997. (У подальшому викладі -  Мисан). Коляда I.A., Крилач К.І., Юренко С.П. Історія Ук
раїни: Підручник для 6-7 класів / Допущено Міністерством освіти України як підручник для 
середніх шкіл з поглибленим вивченням історії. -  Київ, 1998. (У подальшому викладі -  Коляда/ 
Крилач/Юрснко). Віталій Власов, Оксана Данилевська. Вступ до історії України: Підручник для 
5 класу загальноосвітніх і навчальних закладів. -  Київ, 1999. (У подальшому викладі -  Власов/ 
Данилевська).

2 Під нацією, слідом за Бенедиктом Андерсоном, ми розуміємо політичну спільноту як продукт уяви 
національної інтелігенції (imaginatcd community) внаслідок осмислення минулого, що інтерпре
тується як «національна історія». Однак цс зовсім не означає, що нації є чимось ілюзорним. «Нації 
є продуктом історії, що від- або винаходиться шляхом з ’ясування чи творення народами їхніх 
національних зв’язків, причому часто віднаходженням вважається те, що є насправді конструк
том» (Ернст Шулін). Ми дотримуємося припущення, що нація та націоналізм є насамперед на
слідком процесів модернізації після 1789 p., тобто феноменом новітнього часу. Пор.: Anderson 
Benedict. Die Erfingung der Nation: Zur Karrierre eines erfolgreichen Konzepts. -  Erw. Aufl. -  Frankfurt, 
New York, 1996; [Бенедикт Андсрсон. Відкриття нації: До питання про кар’єру однієї концепції з 
неабиякими наслідками. -  Розш. вид. -  Франкфурт, Нью-Йорк, 1996 -  C. 15, а також слова Ернста 
Шуліна, що цитуються за книгою: Langewiesche, Dieter. Nation, Nationalismus, Nationalstaat: 
Forschungsstand und Forschungsperspektiven // Neue Politische Literatur. -  40. -  1995. -  S. 190-236, 
hier: S. 198; [Дітер Лангсвіш. Нація -  Націоналізм -  Національна держава: стан і перспективи 
наукових досліджень // Нойє Політіше Літератур. -  № 40. -  1995. -  С. 190-236, тут с. 198.]. Пор.
також: Geyer Dietrich. Der Zerfall der Sowjetunion und die Renaissance der Nationalismen // 
Nationalismus -  Nationalitäten -  Supranationalst / Heinrich August Winkler u.a. -  Stuttgart, 1993. 
(industrie lle  Welt (Schriftenreihe des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte). -  Bd. 53. -  
S. 156-186, hier: 174; [Дітріх Ґайєр. Розпад Радянської імперії і ренесанс націоналізму // Націо
налізм -  Національності -  Наднаціональне / За ред. Гейнріха Аугуста Вінклера та ін. -  Штуттгарт, 
1993 . -  Індустріальний світ (Серія Товариства з вивчення сучасної соціальної історії). -  T. 53. -  
С. 156-186, тутс. 174].

5 Підручники є важливим компонентом культури пам’яті та історії суспільства. У культурі історії 
можна простежити сукупність практичних виявлень історичної свідомості в житті суспільства 
або ж формування колективної пам’яті цього суспільства. Иорн Рюзсн розшаровує культуру історії 
на три виміри: естетичний, когнітивний та політичний, що, звичайно ж, впливають один на одно
го. Вивчення історії, організоване державою, потрібно віднести насамперед до політичного ви
міру. Vgl. Riisen Jörn. Geschichtskultur // Handbuch der Geschichtsdidaktik / Klaus Bergmann u.a. -- 
Seelze Velber, 1997.-S . 38-41. Maier Robert. Probleme der Schulbuchgcschichtsschreibung in Osteuropa 
und die gegenwürtigen Aktivitäten des Gcorg-Eckert-lnstituts. In: Beiträge zur Historischen Sozialkunde 
2/96, S. 94-99, hier: S. 64 ff und S. 97 [Пор.: Йорн Рюзен. Культура історії / Посібник з дидактики 
історії і За ред. Клауса Бергмана та ін. -  Зесльцс-Вельбер, 1997. -  С. 38-41; Майєр Роберт. Про
блеми історіографії в східноєвропейських шкільних підручниках і нинішня діяльність Інституту 
імені Георга Еккерта // Збірник статей з історичної соціології. -  Вип. 2. -  1996. -  С. 94-99, тут 
с. 94 і далі та с. 97].
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або взагалі немає, або ж вони існують у зовсім іншій формі, ніж та, що 
придумана для них теоретиками, слугує подоланню глибоких зламів у 
часи фундаментальних політичних і суспільних перетворень. При цьому 
йдеться також і про творення (національної) історичної свідомості як 
нормативної схеми орієнтації в майбутньому, причому конструювання 
«власної» історії часто здійснюється на тлі однобокого та спрощеного 
сприйняття «іншої» історії. Звернення до минулого в цьому контексті 
набуває досить-таки селективного характеру, пов’язане з міфічними кон
структами, що не завжди мають щось спільне зі справжньою «історією»4.

У сучасних українських підручниках спостерігаємо спроби подолан
ня ідеологічних стереотипів, образу ворога, що існували за часів тоталі
тарної системи. Так, наприклад, у них відсутня однобока агресивна ха
рактеристика чужого. Натомість здебільшого вже у вступних розділах 
підручників їхні автори зосереджують основні зусилля на прищепленні 
лояльності до держави та самоототожнення з проголошеною концепцією 
нації. Так, у підручнику для учнів 6-го класу прямо названі нові політичні 
цілі:

«Історія України допоможе дослідити, яким був побут наших предків, 
як вони удосконалювали його, як харчувалися, проводили дозвілля, роз
повість про те, як люди України творили свою державність, не раз вибо
рювали її і, на жаль, втрачали. Уже на вашій пам’яті 16 липня 1990 р. 
Верховна Рада, найвищий орган держави, прийняла Декларацію про дер
жавний суверенітет України, а 24 серпня 1991 р. -  Акт проголошення 
незалежності України, що був підтверджений всеукраїнським референ
думом 1 грудня 1991 р. Україна стала незалежною державою. Любити, 
плекати її, зміцнювати могутність, забезпечувати неподільність території, 
дбати про недоторканність кордонів -  наш обов’язок. (....) Щоб бути гро
мадянином, необхідно освоїти досвід попередніх поколінь, тобто вивчи
ти історію України»5. Як першоджерело через кілька сторінок видрукува
но Декларацію.

4 Eric J. Hobsbawm/Terence Ranger (Hg,). Inventing Traditions // The Invention o f Tradition. -  Cambridge, 
1983. -  S. 1-14, bier: S. 1; [Ерік Дж, Гобсбавм, Теренс Рейнджер. Віднайдення традицій // Вина
ходження традиції. -  Кембридж, 1983. -  C. 1-14, туте. 1. «Винаходження традиції» с «набором 
прийомів.., спрямованих на прищеплення певних цінностей і норм поведінки шляхом повторів, 
якими автоматично імплікується безперервність зв’язку з минулим»].

5 Лях Р.Д. /Темірова Н.Р. -  С. 6. Любов до батьківщини як зміст і мета вивчення історії проголо
шується і в роботі Власов/Данилсвська. -  С. 6.
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В інших навчальних посібниках здійснюються протиставлення та ле- 
гітимізація нової, національної історії, як «істинної» історії на противагу 
«неправдивій» історії Радянського Союзу6.

У підручнику Власова/Данилевської зображенню доби Київської Русі 
передує добре ілюстрований вступ до історії та сьогоднішнього стану 
національної української державної символіки. Зокрема, згадується істо
рія тризуба й простежується його походження аж до найдавніших витоків. 
Тризубу як гербові України приписується тисячолітня історія, що розпо
чинається ще за часів Київської Русі й через Українську Народну Респуб
ліку (УНР) 1918 р. сягає сьогодення. Завдяки такому вступу школяра на
перед орієнтують на історичну перспективу щодо начебто тисячолітньої 
традиції української державності, як це сформульовано в Декларації про 
державний суверенітет України від 1990 р.7.

З метою аналізу форм зображення національної ідентичності в підруч
никах та виявлення притаманних їм політичних імплікацій в статті вжи
вається категорія образ історії, тобто «сформоване під впливом політич
них, соціальних, релігійних моментів суб’єктивне загальне уявлення про 
смисл, сутність, перебіг та мету історії, а також про її визначальні сили, 
події та постаті»8.

Образ історії дає змогу орієнтуватись в історичному процесі та відкри
ває альтернативи для майбутнього. Його структура формується під впли
вом певних типів перебігу процесів, а також просторово-часових уяв
лень (наприклад, лінеарний і циклічний образ історії), ідеологічних 
моментів та певних традицій історичної думки (наприклад, етно-по- 
пулістські, державницько-територіальні, расово-біологічні, марксистські 
погляди на історію). Крім того, образ історії може визначатись такими 
чинниками, як роль історичних особистостей (особистісний образ 
історії), а також свідомість і дії соціальних та політичних угруповань і 
організацій (нація, держава, спілки). Структура національного образу 
історії формується і національними гетеро- і автостереотипами (при

‘ Коваль М.В. / Кульчицький C.B. / Курносов Ю.О. Історія України: Матеріали до підручника для 
10-11 класів середньої школи. -  Київ: Райдуга, 1992. -  С. 3. У цьому підручнику для 10 та 11 
класу наголошується на тому, що з моменту заснування нової незалежної держави покладено кінець 
колишній офіційній історії з усіма її стереотипами та ідеологічними кліше. Тепер в учнів з ’яв
ляється можливість самим напрацьовувати історичні концепції, в основі яких лежить правда, а не 
догми. Такі погляди з другої половини 90-х років у дослівному вигляді більше не зустрічаються, 
однак їх вплив і на структуру, і на зміст залишається все ще досить сильним.

7 Власов/Данилевська. — С. 30 і далі. Про тризуб як сталий символ української державності див. 
також: Лях/Темірова- С. 35. Автори пов’язують тризуб «як символ наших предків» з магічними 
символами слов’ян.

8 Schneider, Gerhard. Geschichtsbild // Handbuch der Geschichtsdidaktik / Klaus Bergmann u.a. -  Seelze- 
Velber, 1997. -  S. 290-293, hier: S. 290; [Герхард Шнайдер. Образ історії // Посібник з дидактики 
історії / За ред. Клауса Бергмана та ін. -  Зеельце-Вельбср, 1997. -  С. 290-293, тут с. 290].
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писуванням певних якостей собі та іншим), які відрізняють національну 
історію «як власну та неповторну» від історії інших «чужих» народів. 
Образ історії можна розуміти і як «суму поглядів індивідууму, групи, про
шарку, суспільства або нації на зміст і значення історії та її окремих 
проявів»9.

Уявлення про минуле, що втілюються в образах історії, часто не співпа
дають з історичними фактами. В образах історії можуть бути пропуски, 
нові трактування та згладжування гострих кутів історичних процесів. їх 
призначення часто полягає в обслуговуванні політичних претензій на ви
знання або у впливі на систему цінностей, норм та правил людської пове
дінки. Отже, йдеться про ідеологічну, а не якісну категорію10.

Крім образу історії необхідно враховувати й орієнтацію підручників 
на науку. При цьому маємо на увазі не протиставлення якоїсь певної нау
кової точки зору і поглядів дослідників, представлених у підручниках. 
Навпаки, слід якраз звертати увагу на контроверзійність підручників, на 
те, чи питання, щодо яких немає єдиної наукової думки, подаються як 
безсумнівні знання з претензією на істину, чи як пожива для дискусії і 
розмаїття думок.

Наступним критерієм аналізу є спосіб використання різних форм ху
дожніх оповідей про минуле, наприклад легенд, що часто зустрічаються 
в літописах середньовіччя. При цьому найбільший інтерес викликає пи
тання про те, чи легенди і міфи принципово виділені як художні елемен
ти й чи не робиться це вибірково, або ж чи легенди не використовуються 
як елементи, що сприяють творенню певного образу історії.

3. РОСІЙСЬКИЙ, УКРАЇНСЬКИЙ 
ТА РАДЯНСЬКИЙ ОБРАЗИ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Суперечка довкола спадку Київської Русі є чи не найстарішим за віком 
дискусійним питанням у російсько-українських культурних зв’язках. Для 
обох країн період існування Київської Русі є добою становлення власної 
національної історії та першим етапом власної державності. Тривала дис
кусія сягнула кульмінації у зіткненні думок, що висловлюють українські 
представники «південного образу історії Русі» та російські поборники 
«північного» образу історії. Ця суперечка й досі впливає на історичну 
свідомість, формування національної свідомості, взаємне культурне сприй

9 Пор. стат. «Geschichtsbild» [«Образ історії»]/ Wörterbuch zur Geschichte. Begriffe und Fachausdrücke / 
H. v. Bayer, Erich und Frank Wende. -  Stuttgart, 1995 (=Kröner Taschenbuchausgabe, Bd. 289; [y 
книзі: Історичний словник: Поняття та терміни / За рсд. Еріха Байєра та Франка Вендс. -  Штут- 
тґарт, 1995. -  Серія: Кишенькові видання Крьонсра. -  T. 289].

10 Шнайдер та Байер. Образ історії. -  С. 290.
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няття росіян та українців, а також міфотворчість у сфері історії з боку 
представників культурних еліт обох націй".

У лінеарному національному образі історії, представленому в 
російській історіографії до 1917 p., Київська «імперія» вважалась пер
шою російською державою, політичний, культурний, економічний і де
мографічний центр якої в XII—XIII ст. перемістився на Північний Схід. 
Згідно з цими уявленнями, внаслідок розвитку Володимиро-Суздальсь- 
кого князівства Москва може по праву називати себе спадкоємницею Русі. 
Цей образ історії спирається насамперед на факт перенесення Київської 
митрополії до Владимира та на політико-династичні аргументи. По
слідовність Київська «імперія» -  Московська «імперія» побутує в 
російській історичній свідомості від XVI ст. Орієнтоване на Москву ба
чення протягом тривалого часу впливало на німецькі та інші західні праці 
з історії, в яких не знаходилось місця середньовічній історії України.

Проти такої російської історичної перспективи в XIX і XX ст. повста
вало чимало українських істориків. Програмною в цьому відношенні стала 
стаття М. Грушевського «Звична схема «російської» історії та питання 
раціонального укладу історії східного слов’янства». У центрі історії, за 
Грушевським, має перебувати не династія чи держава, а народ. Він ствер
джує, що «Київська держава, її право, культура є витвором одного народу, 
а саме українців-русичів»12.

Етно-популістська традиція Грушевського й дотепер впливає на істо- 
рико-політичну дискусію в Україні. Ця концепція обґрунтовує наскрізну 
безперервність розвитку Київської Русі, продовженням якого стали Га
лицько-Волинське князівство, литовська Русь та доба козацтва. З метою 
культивування цього «східнослов’янського» образу історії сповідувалась 
однозначно антинордична позиція, що практично замовчувала внесок ва
рягів у заснування Київської Русі.

У радянській інтерпретації Київська Русь стала «спільною колискою» 
всіх східних слов’ян. Згідно з радянськими поглядами, Русь була цілком 
інтегрованою політичною державою на базі спочатку ще монолітної дав
ньоруської народності. Лише після монгольської навали в XIV ст. відбу
лось розмежування між великоросами, українцями та білорусами. Отже, 
радянська історіографія певним чином відмежувалась від одноосібних 
зазіхань росіян на спадок Київської Русі. Та все ж із тезою про спільну 
колиску східних слов’ян з 1954 р. пов’язувалось уявлення про «возз’єднан
ня» всіх східних слов’ян, що відбулось між 1654 та 1945 pp. Кінцевою

11 Pclcnski Jaroslav. The Contest for the «Kievan Inheritance» in Russian-Ukrainian Relations: The Origins 
and Early Ramifications // Ukraine and Russia in Their Historical Encounter / H. v. P. Poticni u.a. 
[Ярослав Пеленський. Суперечка навколо «Київського спадку» в російсько-українських відноси
нах: Витоки і ранні розгалуження // Україна і Росія в їх історичному протиборстві / За рсд. 
П. Потічного та ін.].

іг Цитую за книгою: Kappclcr, Andreas. Kleine Geschichte der Ukraine. -  München, 1994. -  S. 35; 
[Андреас Каппелер. Мала історія України. -  Мюнхен, 1994. - С. 35].
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метою такого образу історії мало стати возз’єднання східнослов’янських 
«братніх народів» та їх злиття в єдину народність у рамках Радянського 
Союзу. Пропагування спільної давньоруської національності та схема 
«об’єднання -  розпад -  возз’єднання» слугували підтримці та легітимі- 
зації радянської національної політики і чудово поєднувалась з російсько- 
центричною ідеологією інтеграції на засадах «радянського патріотизму». 
Як би там не було, а в радянській історіографії з усією очевидністю дом
інувала орієнтована на Москву історична перспектива, поза увагою якої 
практично цілком опинився вплив регіональних сил на розвиток Русі13.

У такому вигляді образ історії подавався на заняттях з історії в Ук
раїнській Радянській Республіці й став елементом ідеологічного забезпе
чення радянської системи з допомогою історіографії14. Однак, попри при
душення власне української історії за часів Радянського Союзу і заборону 
вивчення в школах15, деякі її елементи діють і нині. Адже категорії етніч
ної гомогенності, політичної єдності та культурної когерентності тісно 
споріднені з національними традиціями XIX і XX ст. і набувають особли
вої актуальності в часи системних трансформацій.

4. ЗОБРАЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
В ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

4.1. Праісторія та давня історія (антична доба)

Через зображення ранніх культур періоду давньої історії на території 
сучасної України у підручниках, що були предметом нашого аналізу, теж 
вибудовується логічна послідовність між нинішніми історичними кордо
нами та межами поширення особливо розвинутих культур16. Водночас ав
тохтонний розвиток українського народу і української культури пов’язуєть
ся з найдавнішими періодами. Зрештою, погляд читача в основному 
спрямовується на центральноукраїнські території навколо Києва, котрі в 
наступних главах стають відправною точкою оповіді про процеси держа
вотворення на Русі, рушійною силою яких були східні слов’яни.

13 Pikhan, Gertrud. Kiewer Rus und Galizien-Wolynien // Geschichte der Ukraine /  Frank Golczewski. -  
Göttingen, 1993, S. 18-36, hier: S. 19; [Ґертруд Піхан. Київська Русь і Галицько-Волинська земля // 
Історія України / За ред. Франка Гольчевського. -  Геттінген, 1993. -  С. 18-36, тут с. 19].

14 Пор.: Лисснко М.М. Методика викладання історії Української РСР. -  Видання друге, перероблене 
і доповнене. -  Київ, 1985. Пор. також: Сарбей В.Г., Сергиенко Г.Я., Смолий В.А. История Украин
ской ССР: У чебное пособие для 8-9 классов. -  Допущено Министерством народного образования 
УССР. -  Перевод с украинского. -  Киев, 1989. -  С. 29 і далі та с. 107 і далі.

15 Пор.: Шаповал Юрій. Створення нових підручників з історії та соціології в Україні: Форма і зміст 
// Міжнародні наукові дослідження підручників. -  Вип. 20. -  1998. -  № 4. -  С. 435-439, тут с. 435.

16 Ця тенденція проявляє себе вже у виборі слів. Дійові особи праісторії та давньої історії йменують- 
ся не інакше як «наші предки» або «наші пращури».
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З метою зображення українців як корінної народності ще за періоду 
давньої історії майже у всіх підручниках використовуються дані три
пільської культури, що набуло особливої популярності в націоналістичній 
українській історіографії17. Трипільська культура на території навколо 
Києва описується в українських підручниках з історії як високорозвину- 
та культура землеробства з не менш високорозвинутим родовим ладом. 
Щоправда, на відміну від деяких націоналістичних картин історії, у них 
немає прямих дослівних тверджень, згідно з якими скіфи, сармати або 
представники трипільської культури (II—IV тис. до н. е.) є безпосередні
ми предками сучасних українців. Однак у підручнику Коляди/Крил ач/ 
Юренко ретельно вибудовується пряма лінія українського етногенезу й 
культури. Все ж теза українських археологів В. Хвойки та В.Щербаківсь- 
кого про те, що трипільці є безпосередніми нащадками сучасних українців, 
дещо пом’якшується короткими і розпливчастими посиланнями на інші 
думки. Проте вже в наступному реченні відразу ж наголошується на особ
ливій ролі трипільців в етногенезі українців: «Безперечно, трипільська 
культура мала виняткове значення у формуванні багатьох етнічних рис 
українського народу»18.

Ще більш категорично висловлюються Сергієнко/Смолій: згідно з 
їхнім твердженням, трипільці відіграли вирішальну роль у формуванні 
прасуспільства на території України «... й були найдавнішими предками 
слов’ян-праукраїнців»19. Часто можна зустріти думки про те, що три
пільська культура є «білою плямою» української історії, що протягом 
100 років її наукового вивчення вона так і не знайшла достойної оцінки, і 
що, вочевидь, це можна пояснити замовчуванням самобутної історії 
українського народу за часів Радянського Союзу. Вагомим аргументом на 
користь значення трипільської культури для розвитку слов’ян стають зреш
тою й цитати відомих українських істориків20.

У національній українській історіографії трипільська культура часто 
використовується як свідчення того, що цивілізація східних слов’ян Се
редньої Наддніпрянщини, тобто надалі -  українців, має глибше коріння, 
ніж цивілізація білорусів чи росіян на Півночі. Такі ж тенденції просте
жуються і в шкільних підручниках. У результаті ще в розділах, присвяче

17 Пор. також: Wilson Andrew. Ukrainian Nationalism in the 1990-s: A Minority Faith. -  Cambridge Univ. 
Press, 1997. -  S. 158; [Ендрю Вільсон. Український націоналізм 90-х років. Віра меншини. -  Вид- 
во Кембриджського ун-ту, 1997. -  С. 158].

11 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 36. Пор. дещо обережніші формулювання у кн.: Лях/Темірова. -  
С. 103.

19 Сергієнко/Смолій, 1995.-С . 17. Пор. також: Власов/Данилевська. - С. 17: «Певний, що наше корін
ня сягає трипільських часів». Крім того, автори підкреслюють зв'язок з трипільцями посиланням на 
національну символіку та фольклор. Так, зокрема, на українських рушниках ще й сьогодні можна 
віднайти яскраві барви, котрі зустрічаються на кубках періоду трипільської культури.

“  Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 37.
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них давній історії, погляд учня скеровується в бік правобережних чи се- 
редньодніпровських областей України зі столицею Києвом як центром 
формування праслов’янської спільноти, котрий зрештою стане відправ
ною точкою «утворення Київської Русі під переважним впливом Сходу в 
цілому та української цивілізації та суспільного поступу»21 зокрема. Ці 
конструкта, побудовані на аналогіях та лінеарності, підкріплюються опи
сом ритуалів, богів та релігійних уявлень дохристиянських, праіндоєвро- 
пейських племен, які мешкали на території України. їхні релігійні тра
диції начебто збереглись аж до часів Київської Русі та продовжують жити 
у культурі українського народу22.

Ще одним центром ваги у викладі подій стає історія грецької колоні
зації або античних міст-держав на північному узбережжі Чорного моря 
(VII ст. до н. е. - IV  ст. н. е.). Південь України проголошується невід’ємною 
частиною античної цивілізації, що згідно з наведеними вище цитатами 
істориків до сьогодні знаходить свій вияв у свідомості українців23. На дум
ку тих же істориків, грецька культура вплинула як на розвиток праслов’ян, 
так і на історію Київської Русі24. «Ошляхетнення» власної національної 
культури за рахунок античної цивілізації досить часто зустрічається в 
національних дискурсах. Приналежність до традицій антики вважається 
свідченням національного рівноправ’я та приналежності до Європи. Од
нак учневі так нічого і не говорять про те, якими чинниками обгрунтову
ються ці зв’язки між праслов’янами та античним світом. Прогресивні 
міста-держави, безсумнівно, вплинули на розвиток ремесла й торгівлі 
чималої частини внутрішніх українських територій. Однак вони були 
швидше доважком, і їх аж ніяк не можна вважати невід’ємною частиною 
українського довколишнього світу25.

У серйозних українських історичних працях оглядового змісту зде
більшого відсутній постулат про історичний зв’язок українців з давніми 
язичницькими культурами на кшталт трипільців26. Він є швидше неодмін
ною рисою історичної дискусії початку 90-х років. А тому особливо впа
дає у вічі те, що в державних підручниках про прадавній, давній та ан
тичний періоди вибудовується образ історії, який ґрунтується на аналогіях 
та лінеарності у сприйнятті українських предків і мимоволі навіює вис
новки, далекі від дійсності. Відразу ж у вступі з метою обґрунтування 
безперервності та наступності, як мети процесу пізнання, проводиться

21 Пор.: Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 112.
22 Там само. -  С. 105.
23 Там само. -  С. 79.
24 Лях/Темірова. -  С. 24.
25 Subtelny, Orest. Ukraine. A History. Toronto -  Buffalo -  London, 1994. -  S. 15; [Орсст Субтсльний. 

Історія України. Торонто -  Буффало -  Лондон, 1994. -  С. 15].
26 Пор.: С.В. Кульчицький (керівник колективу). Історія України: Навчальний посібник // Рекомендо

ваний Міністерством освіти України. -  Київ, 1997. -  С. 8 і далі.



пряма лінія від «наших предків» до сучасності, про відступи и повороти 
учням нічого не говориться. А цілком доречними на цьому тлі були б згад
ки про фрагментарність джерел і вказівки на комплексне взаємне накла
дання процесів етнічного та племінного змішування, у зв’язку з чим інко
ли практично неможливо провести чітке розмежування «народностей». 
Поза дискусією залишається і перервність історичних процесів, їх дина
міка, змінність культур. А саме такі міркування могли б стимулювати учнів 
до самостійного мислення й зменшити їх залежність від знань, що при
щеплюються їм шкільними підручниками.

4.2. Етногенез і рання історія східних слов’ян

Етногенез східних слов’ян чи українців, згідно з підручником Коля- 
ди/Крилач/Юренко, бере свій початок ще з «праслов’ян», які жили у брон
зовому віці (друга половина II тис. до н. е.). Етногенез українського наро
ду за такого підходу розпочинається вже з відкритої археологами 
зарубинецької культури Правобережної України І тис. до н. е. Представ
ників цієї культури називають «вцілілими нащадками трипільців». Крім 
того, основою українського етногенезу вважається черняхівська та київ
ська культури Середньої Наддніпрянщини.

Таким чином, українці зображуються як осілі з прадавніх часів, корінні 
та найдавніші східні слов’яни, від яких пішли пізніші східнослов’янські 
державні утворення. Насамперед з дивовижною послідовністю обстою
ються підвалини національного українського бачення державотворення 
-  теорії автохтонності27.

Давній період життя східних слов’ян-українців зображується в шкільних 
підручниках здебільшого як доведений історичний факт. Однак більша ча
стина таких висновків має спекулятивний характер і є предметом гострих 
суперечок між науковцями. Витоки і давня історія слов’ян оповиті тума
ном не менш ніж історія будь-якого іншого народу. У наукових досліджен
нях висловлюється припущення про існування предків слов’ян у І тис. 
до н. е. Проте точне місце їх розташування й досі не з ’ясоване.

Культури, що згадуються у зв’язку з українським етногенезом, часто 
об’єднували одночасно чимало народів та етносів, і слов’яни могли бути 
лише їх частиною. Окрім того, етногенез напевне розгортався як процес 
асиміляції та взаємопроникнення між згаданими культурами та степови
ми народами28.

27 Пор. -  напр.: Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 93.
211 Magosci, Paul Robert. A History of Ukraine. -  Seattle, 1998. -  S. 34-42; [Поль Роберт Магочі. Історія 

України. -  Сістл, 1998. -  С. 34-42].
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Зображення в шкільних підручниках становлення праукраїнського 
слов’янства з чіткими часовими межами є наслідком зворотної проекції 
етнонаціональних та територіально-державних реалій ХІХ-ХХ ст. і, оче
видно, не відповідає складним стосункам тодішнього періоду переселен
ня народів29. Лише на зламі V-VI ст. слов’яни вперше зримо постають в 
історії як народність степового ареалу поміж Віслою, нижнім Дунаєм та 
Середньою Наддніпрянщиною30. На тлі україноцентричних описів, які 
імплікують наявність досить-таки сумнівної з точку зору доказів «пра
батьківщини українських племен у Середній Наддніпрянщині» і твердять 
про виникнення ранньослов’янського історичного етносу задовго до V ст., 
що історично неможливо простежити31, виглядає набагато доречнішою 
ширша за обсягом та обережніша аргументація.

4.3. Автохтонні витоки україноцентричного образу історії Русі: 
Київська Русь антів-полян

4.3.1. Анти

Головним етапом українсько-ранньослов’янської історії та містком до 
виникнення Київської Русі в шкільних підручниках часто вважаються 
анти (II—VII ст.), які ототожнюються з черняхівською культурою й утво
рюють велику східнослов’янську групу племен, які оселилися на просто
рах сучасної України. У примітці в підручнику Коляди/Крилач/Юренко 
вміщено твердження Грушевського, що анти є предками нинішніх ук
раїнців. Ця теза, завдяки зусиллям українського історика Брайчевського, 
щоправда, дещо пом’якшується, бо вважається спрощеним, проте в ціло
му велике значення антів як попередників українців не підлягає жодному 
сумніву. Більше того, теорія Грушевського зазнає модифікації лише в тому 
сенсі, що безпосередніми предками українців були не лише представни
ки черняхівської культури, а й жителі лісових регіонів -  древляни та сіве
ряни32.

19 Goehrke Karsten. Frühzeit des Ostslaventums. Unter Mitwirkung von Ursel Kälin. -  Darmstadt, 1992 
(= Erträge der Forschung, Bd. 277), S. 13: Bestimmte Fundprovinzen innerhalb osteuropäischer materieller 
Kultur auszusondem und slavischen Großgruppen der schriftlichen Quellen zuordnen, ist ein typisches 
Charakteristikum einer von nationalen Denktraditionen geprägten Vor- und Frühgeschichte; [Карстен 
Ґсрке. Давній період східного слов’янства. За участю Урзсль Кслін. -  Дармштадт, 1992 // Резуль
тати наукових досліджень -  Т. 277. -  С. 13: «Типовою особливістю ранньої та давньої історії, 
позначеної національними ментальними традиціями, є виокремлення певних відкритих в рамках 
східноєвропейської матеріальної культури територіальних утворень і зарахування їх до складу 
великих слов’янських груп, відомих з писемних джерел»].
Goehrke, S. 13 sowie Heller Klaus. Russische Wirtschafts- und Sozialgeschichte. -  Bd. 1. -  Die Kievcr 
und die Moskauer Periode (9.-17. Jahrhundert). -  Darmstadt, 1987. -  S. 3ff und Pickhan, S. 21; [Герке.
-  C. 13, а також: Клаус Геллер. Економічна і соціальна історія Росії. -  Т. І. -  Київський та Мос
ковський періоди (IX-XVII ст.). -  Дармштадт, 1987. -  C. З і далі та Піхан. — С. 21].

31 Ґерке. -  С. 13 та 151-153.
32 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 93 та 97 і далі, Ссргієнко/Смолій. -  С. 3 1 і далі.
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Відповідно до історичної традиції Грушевського і в руслі радянської 
історіографії33 легендарні анти в підручниках постають безпосередніми 
предками українців, або ж їх поява знаменує собою початок «історії україн
ської народності»34. Як правило, автори говорять про військово-політичний 
союз племен і підкреслюють «демократизм»35 антів. До того ж доба антів, 
які в середині VI ст. вставали на захист своєї незалежності36 у боротьбі 
проти нових ворогів -  степняків-аварів, у підручниках подається ще й як 
початок процесу українсько-східнослов’янського державотворення37. Окрім 
форм державного устрою та захисту цієї «державної» незалежності, ствер
джується існування ранньофеодальних відносин і вказується на прогре
сивний суспільний і державний розвиток українців -  східних слов’ян38.

Нарешті в підручнику Коляди/Крилач/Юренко значення антів у фор
муванні української народності підкріплюється цитатою Грушевського й 
відсутнє критичне осмислення згаданих вище тез щодо певних проблем
них питань39.

Завдання детального зображення українського етногенезу та антів 
чітко сформульоване у підручнику Коляди/Крилач/Юренко та однаковою 
мірою характерне для всіх шкільних підручників: Правобережжя Украї
ни проголошується «прабатьківщиною» всього слов’янства. Висвітлення 
українського етногенезу, що сягає давніх часів, обґрунтовує статус ук
раїнців як найдавніших слов’ян. Предки українців трактуються як корін
на народність, яка чітко виокремлювалась на тлі інших етносів степових 
народів, мужньо протистояла навалі сарматів, готів та гунів, і в особі антів 
захищала «незалежність». Відразу ж кидаються у вічі аналогії з сучас
ною державністю. З допомогою ланцюжка «племінні об’єднання -  
племінні князівства -  східнослов’янські державні утворення» вибудовуєть
ся безперервна державотворча традиція українців -  східних слов’ян 
Середньої Наддніпрянщини на базі постійного суспільного прогресу. 
Ранній період та доба антів в їх територіальному, етнічному та державно
му вимірі стають прологом до історії Київської Русі та наріжним каме
нем україноцентричного образу історії. Усі ці функції до того ж підкріплю
ються чотирма цитатами українських істориків Грушевського та Петрова40.

33 Пор.: Ґеркс. -  С. 12: «Радянські дослідники часто вбачали в антах східних слов’ян, південну групу 
східних слов’ян або ж давній східнослов’янський племінний союз. Проблематичними вигляда
ють і спроби ототожнювання антів із черняхівською культурою та розтягування цієї культури в 
часі аж до VII століття, які побутували за сталінських часів».

34 Сергієнко/Смолій, 1995. -  С. 32.
15 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 97.
36 Лях/Темірова. -  С. 33.
37 Там само.
38 Сергієнко/Смолій, 1995.- С .  31.
39 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 100.
40 Там само. -  С. 112-113 та с. 100: «Виникнення дружини як важливого елемента владних структур 

Русі здебільшого датується періодом Київської Русі, тоді як тут воно відноситься до слов’янської 
давньої історії, завдяки чому знову наголошується роль антської доби як передвісника Київської 
Русі».
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Наукова дискусія щодо антів теж позначена спекулятивністю та конт- 
роверзійністю. Сутність їхнього суспільного життя залишається до кінця 
так і нез’ясованою41. Небезпідставним здається підхід, в основу якого по
кладено тезу, що анти швидше всього були не якимось цільним етносом, 
а етнічно невизначеним великим політичним союзом42. Однак у підруч
никах ця думка чітко так і не сформульована, а грецько-візантійські дже
рела мають суперечливий та фрагментарний характер43. Анти розгляда
ються головним чином як важливий щабель українсько-східнослов’янської 
державності до доби заснування Київської Русі44. Більше того, у Сергієн- 
ка/Смолія «антську культуру» називають основою всіх слов’янських пле
мен45. У розділах про ранню історію східних слов’ян чітко простежуєть
ся політичний підтекст: у них важко не помітити спроб довести 
специфічну українську наполегливість та мужність у відстоюванні дер
жавності та оберіганні державотворчих традицій з найдавніших часів з 
метою легітимізації сучасності.

4.3.2. Східні с л о в ’яни Середньої Наддніпрянщини (поляни)

Як і у випадку з антами, у шкільних підручниках висвітлюється за
снування Русі на основі східнослов’янських племен Середньої Над
дніпрянщини, насамперед полян, з центром у Києві. Відповідно до націо
нальних категорій, племена русичів у VIII ст., коли процес осілості східних 
слов’ян був ще далеким до завершення, поділяються на українців Півден
ного Заходу, росів Північного Сходу та білоросів Північного Заходу.

На українських етнічних коренях особливо наголошується у підруч
нику Сергієнка/Смолія, причому структура оповіді про витоки Русі мало 
чим відрізняється в усіх підручниках. Могутня «держава полян» у Сергі
єнка/Смолія носить назву «української держави». Ця полянська держава 
«Куябія» проголошується прямим попередником Київської Русі. Творця
ми цієї держави були осілі в Середній Наддніпрянщині «українські пле
мена», які відзначались високим рівнем суспільної цивілізації та держа
вотворчою силою. Цей образ підкріплюється детальним зображенням 
заснування Києва, що переноситься на середину V ст., міста, що стало 
об’єднавчим центром східнослов’янських племен. Легендарного заснов
ника Кия, ім’я якого наведено у літописі Нестора, названо полянським 
князем, а київські князі Аскольд і Дір проголошуються його прямими за

41 Магочі. -  С. 40.
42 Піхан. -  С. 20 та Ґеркс. -  С. 150-153.
45 Магочі. -  С. 39 і далі. Так, наприклад, Прокопій, на противагу цитованому в підручниках Йорда

ну, не ототожнює антів та слов’ян.
44 3 питання про проблему антів пор. також: Субтельний. -  С. 21.
45 Сергієнко/Смолій, 1995. -  С. 37: «Антська культура стала основою для формування вищих куль

тур слов’янських племен у XVII—XVIIІ ст.».



конними спадкоємцями. Тим самим ще раз підкреслюється державотвор
чий потенціал українців -  східних слов’ян Середньої Наддніпрянщини. 
З такого викладу зрештою випливає й посилання на характер Київської 
Русі як української держави46.

«Південноукраїнська» перспектива такої картини історії давньої Русі 
та переважно українсько-східнослов’янський фундамент державотворення 
підкріплюється ще й конструктом прадержавного протослов’янського 
центру. Йдеться про «руську землю» на чолі з Києвом як центром влади в 
середньому басейні Дніпра, яку, крім того, називають ще й частиною 
«землі антів»47. Проголошення «руською землею» імплікує автохтонний 
характер поняття «Русь», яким позначається ця територія та її жителі (по
ляни). Те, що визначення «руська земля» було зрештою пізніше пошире
но на всі території, підкорені Києвом, а також політичне значення цього 
факту в підручниках висвітлено недостатньо48. Такі прогалини відчутно 
занижують значення Київської землі щодо інших центрів (пор. також 
розділ 4.5.3).

У підручниках відкидається радянська теза про існування «єдиного 
давньоруського народу». На відсутність етнічно єдиної народності в пе
ріод раннього середньовіччя справедливо вказується, зокрема, в підруч
нику Сергієнка/Смолія: Київська Русь була конгломератом понад 20 пле
мен. Такі твердження звичайно ж суперечать попередній, орієнтованій на 
українську народність, ранній історії Русі49.

Подібної думки дотримуються Лях/Темірова, котрі в якості причин 
відсутності давньоруської народності наводять феодальну роздробленість 
Русі, як типовий для неї стан, та обширність території. Цілком справед
ливо вказується на роль в якості цементуючих чинників Русі таких інсти
туцій, як церква та князівські династії, однак у Ляха/Темірової, через вик
лючно східнослов’янську мотивацію заснування Русі, зустрічаємо ті ж 
протиріччя, що й у Сергієнка/Смолія. Крім того, Лях/Темірова, попри 
несприйняття радянської тези про єдину руську народність, і надалі ви
користовують поняття «давньоруські князі», «давньоруська держава» та 
«давньоруська мова», не пояснюючи це протиріччя. Очевидно, згадані 
поняття відтепер переносяться й на державотворчі центри Середньої Над
дніпрянщини50.

46 Пор.: Ссргієнко/Смолій, 1995. -  С. 43-47, насамперед с. 47: «Природний осередок української 
народності -  Київ -  Русь, де провідне становище посідала українська народність з Українською 
державою».

47 Пор.: Коляда/Крилач/Юрснко. -  С. 121, 122, 127; Ссргієнко/Смолій. -  С. 43 та Власов/Данилевська. 
- С .  43.

48 lsajewytsch Jaroslav: Die mittelalterlichen Wurzeln der ukrainischen Nation // Ukraine. Gegenwart und 
Geschichte eines neuen Staates. -  Baden-Baden, 1993. -  S. 31-48, hier: S. 43; [Ісаєвич Ярослав. 
Середньовічні корені української нації // Україна. Сучасність і минуле нової держави. -  Баден- 
Баден, 1993. -  С. 3 1—48, тут с. 43].

45 Сергієнко/Смолій, 1995. -  С. 47 та Ссргієнко/Смолій, 1993. -  С. 47.
50 Лях/Темірова. -  С. 35, 82, 104.
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Те ж, напевно, можна сказати й про підручник Коляди/Крилач/Юрен
ко, котрі на відміну від Сергієнка/Смолія поводяться з поняттям «україн
ська народність» щодо доби Київської Русі значно обережніше. Але й у 
них більш диференційований добір понять суперечить україноцентричній 
в цілому картині історії. До того ж для періоду з IX до XIII ст. вони кори
стуються поняттям «Руси-України»51 Грушевського та підкреслюють тим 
самим одноосібні претензії українців на Русь як свою першу державу.

У цілому радянське поняття етнічно єдиної «давньоруської народ
ності» відкидається, але тут же знову вживається в українському контексті, 
щоб обґрунтувати інтеграцію Русі в український образ історії.

4.4. Заснування Київської Русі, розширення та розквіт: детермі
ністсько-лінеарний образ історії

У всіх шкільних підручниках формується певний україноцентричний 
одновимірний образ історії, що є прямим продовженням концепції україн- 
сько-східнослов’янського етногенезу. Заголовком до Київського періоду 
в усіх шкільних підручниках могла б стати наступна фраза Коляди/ 
Крилач/Юренко: «Перші київські князі об’єднали східнослов’янські пле
мена в єдину державу, зміцнили її військову могутність, домоглися її 
міжнародного авторитету»52. Зображується лінеарна історія «Київської 
держави» на основі розвинутих суспільно-економічних та політичних дер
жавних об’єднань східних слов’ян Середньої Наддніпрянщини, насам
перед полян.

Звуження процесів державотворення до чисто східнослов’янських 
витоків підкріплюється фактом заснування східними слов’янами Києва, 
який швидко перетворюється у політичний центр, та становлення потуж
ної імперії на чолі з напівлегендарним східнослов’янським правителем 
Києм, якого Коляда/Крилач/Юренко називають «нашим героєм».

Наступні лінеарні кроки у державотворенні пов’язуються з іменами 
східнослов’янських правителів, які з часів Олега дбали про зміцнення 
Київської держави, укріплення її кордонів (зміцнення Київської держа
ви53; становлення єдиної державии) та систематичним об’єднанням 
східнослов’янських племен навколо гіпотетичної протослов’янської те
риторії Середньої Наддніпрянщини з центром у Києві55. Східнослов’ян-

51 Коляда/Крилач/Юренко. -  C. 1S3, 194, 210, 218, 219.
52 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 135. Пор. також: Власов/Данилевська. -  С. 51 і далі.
53 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 125. Пор. також: Лях/Темірова. -  С. 41 і далі.
54 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 130.
55 Там само. -  С. 122: «Політична діяльність східнослов’янського князя засвідчує зростання ваги 

східного слов’янства та ролі Києва як територіального та політичного ядра, навколо якого склада
лося ранньодержавне об’єднання -  Руська земля». Пор. також: Власов/Данилевська,- С. 38-40, 
43-44.
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сько-український характер «Київської держави» підкреслюється ще й про
гресивним суспільно-економічним та політичним розвитком слов’ян Над
дніпрянщини, причому оповідь зосереджується на детальному зображенні 
суспільного та життєвого укладу ранніх слов’ян та їхніх праслов’янсь
ких предків. Насамперед при цьому йдеться про поступальний розвиток 
східних слов’ян Середньої Наддніпрянщини від патріархального родово
го ладу до общинних держав. Наводиться й усталена на той час структу
ра влади, яку формують князь, віче та дружина56.

Крім того, відзначається особлива роль землеробства східних слов’ян 
та ранньофеодальних структур. Попри згадки про торговельний шлях «із 
варяг у греки»57 та різноманітні зовнішні торговельні зв’язки Русі (насам
перед у підручнику Ляха/Темірової)58, майже цілком поза увагою зали
шається політичне значення зовнішньої торгівлі59 у формуванні владного 
укладу Русі. Завдяки подібному тлумаченню тенденцій ранньофеодаль
ного розвитку, що супроводжується замовчуванням політичного значен
ня торгівлі та передбачає відсутні в наукових дослідженнях достовірні 
знання про життя східних слов’ян у VII-IX ст., створюється враження 
про утворення держави автохтонними східними слов’янами й заперечуєть
ся будь-який «чужоземний» вплив на формування владних структур60. 
Окрім того, «не помічаються» або нехтуються європейські суспільні та 
політико-історичні фактори впливу на заснування держави. Через тери
торіальне звуження та зображення східних слов’ян з центром у Києві як 
високорозвинутої цивілізації, що була носієм ще антської державності, об
раз історії набуває ознак детермінізму. Заснування Русі з центром у Києві 
постає як логічний наслідок політичного та суспільно-економічного по
ступу східних слов’ян, відбувається автоматично, що ще більше підсилю
ється усуненням з поля зору європейських чинників державотворення.

56 Пор.: Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 115-119; Мисан. -  С. 38-41; Лях/Тсмірова. -  С. 32-35.
57 Мисан. -  С. 41. Автор підкреслює лише значення цього шляху для слов’ян, з якого не випливає 

його політичне значення для виникнення Русі. Пор. також: Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 126.
я  Саме у Коляди/Крилач/Юренко особливо чітко виявляє себе тлумачення з точки зору розвитку 

феодальних відносин, що відтісняє політичне значення торгівлі на задній план. Цс можна просте
жити й за кількісними параметрами. Пор. з приводу торгівлі: С. 215, з приводу феодальних відно
син: С. 210-213. У підручнику Ляха/Темірової теж особливу роль відіграє аргументація такого ж 
гатунку, надто стосовно періоду розпаду Русі. Цікаво, однак, що занепад Русі обґрунтовується ще 
й перенесенням торговельних шляхів, хоча цс й не вважається вирішальним чинником (С. 67). 
Називаються також обширні торговельні зв’язки (С. 88), але й тут їх політичне значення зали
шається нез’ясованим. У процесі аналізу всіх досліджуваних підручників постає запитання, звідки 
у східних слов’ян, що зображаються як осілий народ землеробів, виникло мистецтво кораблебу
дування чи судноплавства, що дозволило їм долати пороги Дніпра та найдовші торговельні 
шляхи.

59 Саме таке значення торгівлі обстоюється Омеляном Пріцаком в його переважно політичній кон
цепції Русі, в якій наголошується насамперед на різноманітних та різнобіжних етнічних процесах 
на Русі. Пор.: Pritsak, Omcljan. The Origin o f Rus’. -  Vol. 1. -  Cambridge, Mass., 198; [Омелян 
Пріцак. Походження Русі. -  T. 1. -  Кембридж, Массачусетс, 1981].

"  Пор.: Геллер. -  C. 1-3. Мовчазне припущення про наявність ранньофеодальних структур на Русі 
ще з IX ст. теж, очевидно, є наслідком впливу радянських поглядів на історію.
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Така лінеарна подача навчального матеріалу крізь призму вибудува- 
ної дослідниками протодержавної «Руської землі» та способи тлумачен
ня ранньофеодального розвитку, що залишають поза полем зору торгів
лю, мають чимало спільного з науковими поглядами радянського часу.

Поза сумнівом суспільно-економічний розвиток східних слов’ян в 
Середній Наддніпрянщині проходив швидше61. У басейні Середньої Над
дніпрянщини сформувався центр осілості з порівняно високою концент
рацією населення, який безперечно відіграв найбільшу роль у виникненні 
Київської Русі62. З іншого ж боку, у шкільних підручниках окреслюється 
начебто цілком логічний розвиток східнослов’янсько-київської держав
ності без вказівок на те, що він є предметом наукових суперечок і що не 
існує надійних даних про уклад життя східних слов’ян. Міграційні про
цеси східних слов’ян у VIII-IX ст. ще не завершились. А тому й питання 
про їхнє об’єднання у великі племінні союзи залишається надзвичайно 
дискусійним. Здається, тексти шкільних підручників перебувають під 
сильним впливом повідомлень з літопису Нестора про східнослов’янські 
племена та цивілізаційні стандарти полян, що різко контрастують зі стан
дартами північних племен63.

Ще яскравіше такий підхід простежується за недостатньо продума
ного вживання поняття «держава», що покликане підсилити картину ціле
спрямованого творення владних структур східними слов’янами з часів 
легендарного Кия. Насправді ж більш сталі структури влади почали фор
муватись лише при правлінні Ольги, яка -  згідно з даними підручників -  
здійснила внутрішні реформи і зосередилась насамперед на утвердженні 
свого панування зсередини. Однак ця тенденція переривається вже за часів 
Святослава, який повернув до життя стару традицію завойовницьких по
ходів і попрямував до місць, де проходили найбільші торговельні потоки 
і можна було здобути коштовності, зокрема до Хазарського царства. Най
важливішим для себе завданням він вважав контроль над віссю Дніпро- 
Волхов та торговельним коридором Київ -  Польща. Щодо периферійних 
племен, то він задовольнився відновленням данини. Князі раннього пері
оду завдячують своїм становищем праву сильнішого та відданій їм вой
овничій дружині, що отримувала багату винагороду після завойовниць
ких походів або ж стягнення данини. Тут, до речі, можна віднайти сліди 
впливу варязьких та хазарських традицій64.

61 Ґсркс. -  С. 159.
61 Там само. -  С. 4.
63 Kämpfer F. Ostslaven // Lexikon des Mittelalters. -  Bd. VI. -  München, Zürich, 1991.- S .  1546-1549, 

hier: S. 1546; [Ф. Ксмпфср. Східні слов’яни // Лексикон середньовіччя. -  T. 6. -  Мюнхен, Цюрих, 
1991. -  С. 1546-1549, тут с. 1546].

64 Hösch, Edgar -  Kiev. A. Reich // Lexikon des Mittelalters. -  Bd. V. -  München, Zürich, 1991. -  S. U 2 1 - 
1130; [Едгар Гсш. Київська держава // Лексикон середньовіччя. -  T. 5. -  Мюнхен, Цюрих, 1991. -  
С. 1121-1130].
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У зв’язку з внутрішньою та зовнішньою нестабільністю на степових 
кордонах про побудову монархічної системи панування та управління годі 
було й думати. Русь часів Володимира до моменту її хрещення можна 
вважати нестійкою владою над частково автономними племенами, що 
ґрунтувалась на данині. Але навіть якщо не поділяти цієї думки, то й тоді 
непродумане використання поняття «держава» щодо доби раннього се
редньовіччя є досить проблематичним65. Однак такий висновок випливає 
лише за умови врахування не одного (східнослов’янська державність), а 
принаймні трьох суттєвих чинників: 1. Міграційних рухів східних слов’
ян. 2. Владних відносин в євразійському степовому просторі (значення 
Pax Chasarica). 3. Утворення норманських держав і вторгнення сканди
навів у Східну Європу у зв’язку зі зміною владних політичних відносин в 
Європі (внутрішні чвари в імперії Каролінгів та проникнення арабів у 
Середземномор’я) та зумовлених подібними процесами нових маршрутів 
торговельних шляхів. Про ці зовнішні стосовно Європи чинники, а також 
політичний внесок варягів в утворення Київської «імперії» майже не йдеть
ся у шкільних підручниках. Навіть якщо в якомусь із них побіжно й 
характеризується Русь як конгломерат, проте у головних розділах, 
присвячених політичній історії, зберігається безперервно лінеарна 
державницько-територіальна картина розвитку Русі.

4.5. «Південний» образ історії Київської Русі

4,5.1. Питання про варягів та значення зовніш ньої торгівлі для 
Русі

У принципі в деяких місцях можна знайти дані про варягів66, однак 
лише як про найманих східнослов’янським князем членів дружини. Так, 
у підручнику Коляди/Крилач/Юренко згадуються поодинокі варяги як 
члени дружин, сформованих з балтів, слов’ян та варягів, у зв’язку з похо
дом Ігоря проти Візантії в 944 р. Лях/Темірова, щоправда, наводять ле
генду з літопису Нестора, згідно з якою варягів в основному й слід вважа
ти засновниками Русі. Але вони не говорять про політичне значення

65 Ґеркс, С. 156-157. Поодинокі вказівки на нестабільний характер структур Русі, та й то лише в 
період розпаду, пор.: Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 177.

“  Узагальнення щодо питання про варягів див.: Rüß Hartmut // Handbuch der Geschichte Rußlands / 
Manfred Hellmann, Klaus Zemack und Gottfried Schramm. -  Bd. 1. -  Stuttgart, 1976. -  S. 200-429; 
[Гартмут Рюс // Довідник з історії Росії / За ред. Манфреда Гслльманна, Клауса Цернака та Ґот- 
фріда Шрамма. -  T. 1. -  Штуттґарт, 1976. -  С. 200-429; той же автор: Київська імперія // Довідник
з історії Росії / За ред. Манфреда Гелльманна, Клауса Цернака та Ґотфріда Шрамма. -  T. 1. - 
Штуттгарт, 1976. -  С. 237-267].
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діяльності варягів і стверджують, що історики начебто на основі легенди 
дійшли висновку про існування договору між новгородцями та варягами. 
Останні ж були предками нинішніх скандинавів, вправними воїнами, яких 
слов’яни наймали. Безвідносно до того, що постульована авторами нау
кова думка про існування договору в наукових дослідженнях насправді 
зустрічається досить рідко, вона ще й схиляє до висновку про етнічний 
поділ, внаслідок якого варяги перетворюються у «зовнішній» фактор, що 
начебто не має нічого спільного з «внутрішніми» слов’янськими справа
ми67. Така етнічна класифікація варягів не відповідає, однак, ні відноси
нам всередині цієї соціальної групи68, ні відносинам у багатоетнічній Русі, 
і не пояснює існування варягів на Русі.

У будь-якому разі при зображенні варягів їхня політична роль в утво
ренні Київської «імперії» занижується й вважається quantite negligeable. 
Тому вказівки про їх наявність призводять до суперечностей в пояснен
нях69, оскільки в підручниках навіть не береться до уваги як аргумент 
політичне значення цієї групи у творенні Руської держави. Переважно 
антинорманське бачення підкріплюється ще й твердженнями про східно- 
слов’янське походження давніх київських князів. Зокрема, Коляда/Кри
лач/Юренко з впевненістю, не адекватною широким розбіжностям думок 
науковців щодо питання про варягів, стверджують, що припущення щодо 
варязького походження ранніх правителів Русі Аскольда і Діра спросто
вано. Натомість начебто доведеним можна вважати те, що вони є прямим 
законними спадкоємцями Кия70.

На противагу явній недооцінці ролі варягів у шкільних підручниках 
сьогодні навіть у середовищі антинорманістів практично не викликає сум
ніву те, що перші київські князі (з часів Аскольда та Діра) були варяга
ми71. Ці варязькі князі поширили територію свого панування на вісь

"  Пор.: Лях/Темірова. -  С. 39, 40.
“  Ґеркс. -  С. 163: «Варяги не піддаються класифікаціям у категоріях національної держави. їх не 

можна ототожнювати зі скандинавами. Мова може йти про осілих у Східній Європі варягів, які, 
як вважає Ґеркс, хоча й розмовляли нордичною мовою, але вже набули своєї «варязької» самобут
ності».

69 Пор. також: Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 146: «Роль варягів як політичного чинника недооці
нюється, що зумовлює протиріччя в описі. Так, наприклад, наводиться повідомлення про те, що 
Володимир їздив у Скандинавію та збирав норманів, щоб вистояти у боротьбі з братами. Але 
залишається незрозумілим, чому він постійно міг опиратись на допомогу варягів. До того ж київські 
князі йменуються східнослов’янськими князями».

70 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 122.
71 Пор.: Ґерке. -  С. 158-159: «Навіть у наукових дослідженнях радянського періоду, що з моменту 

проголошення радянського патріотизму вдавались виключно до аргументів, спрямованих проти 
норманських впливів, у 60-ті pp. з ’являється більш диференційована точка зору з цієї проблеми». 
Пор.: Геллер. -  C. 3: «Скандинавське походження не заперечувалось також і в пізніших наукових 
дослідженнях радянської доби. Однак слід зауважити, що про перших князів, зокрема Рюріка, 
Аскольда та Діра, відомо дуже мало». Пор. з приводу варязького походження також: Müller, Rudolf. 
Die Taufe Rußlands: Die Frühgeschichte des russischen Christentums bis zürn Jahr 988. München, 1987 
// Quellen und Studien zur russischen Geistesgeschichte. -  Bd. 6. -  S. 16-44, 60, 66; [Рудольф Мюл
лер. Хрещення Русі: Давня історія російського християнства до 988 року // Джерела та розвідки з 
духовної історії Росії. -  Т. 6. -  Мюнхен, 1987. -  С. 16-44, 60, 66], а також Субтсльний. -  С. 27 і 
далі.
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Дніпро-Волхов, що поєднувала південний і північний полюси східного 
слов’янства72. їх турбувало не стільки систематичне розширення тери
торії своєї держави, як стверджується зазвичай у шкільних підручниках, 
коли йдеться про всіх начебто східнослов’янських правителів, скільки 
розвиток зовнішньої торгівлі з Візантією, трансконтинентальна торгівля 
степовими просторами у напрямку Схід-Захід та Північ-Південь, а та
кож стягнення данини з корінних східних слов’ян. Коли внаслідок ослаб
лення хазар для них відкрився південний напрямок, вони, напевне, об
рали водну систему Дніпра, позаяк шлях на Південний Схід через 
Центральну Азію залишався для них закритим з огляду на існування цар
ства волзьких булгар. Однак усі ці процеси можна збагнути лише з ураху
ванням розкладу європейських політичних сил IX ст., тобто того питан
ня, що внаслідок однобічної, орієнтованої лише на Київ, історичної 
перспективи взагалі не ставиться. Крім того, з достатнім ступенем упев
неності можна стверджувати, що східні слов’яни не брали участі у 
зовнішній торгівлі, в якій важливу роль відігравали насамперед варяги та 
євреї73. Панівний прошарок у давній Русі складали переважно варяги, які 
втім швидко ослов’янювались74.

Фактом залишається те, що з XVIII ст. й досі не вщухає наукова дис
кусія з питання про варягів. Саме тут спостерігаються найбільш суттєві 
розходження в науці про середньовіччя. На прикладі подібних розбіжно
стей у процесі навчання можна було б показати залежність історичних 
описів від актуальної політики. Крім того, можна було б розвинути в учнях 
здатність не сприймати історичні висновки без їх критичного осмислення, 
а певні тлумачення історії -  на віру. У досліджуваних шкільних підручни
ках є лише приховані натяки на розходження в думках щодо варязького 
питання, що аж ніяк не забезпечують розуміння учнями змістовно-когні- 
тивного та політичного виміру цієї дискусії. Спробуємо показати це на при
кладі тлумачень походження назви «Русь» у шкільних підручниках.

4.5.2. Назва «Русь» як  елемент «південного» образу історії, 
і «варязьке питання»

Як відомо, в дискусії, на яку впливають здебільшого позанаукові чин
ники, йдеться про з’ясування принципово важливого питання: чи можна

п  Пор.: Rüß, Hartmut. W aräger// Lexikon des Mittelalters. -  Bd. VIII. -  München, 1997. -  S. 2036-2039, 
hier: S. 2039; [Гартмут Рюс. Варяги // Лексикон середньовіччя. -  T. 8. -  Мюнхен, 1997. -  С. 2036- 
2039, тут с. 2039].

73 Кемпфер. -  С. 1547.
74 Пор.: Гартмут Рюс. Варяги. -  С. 2037-2038. Культурний вплив варягів поширювався головним 

чином на владну верхівку і не проникав надто глибоко у слов’янське оточення, чим і можна пояс
нити їх швидке ослов’янювання. До речі, й імена варязького походження не зустрічаються після 
Святослава. З іншого ж боку, імена перших правителів засвідчують їхнє варязьке походження 
(Аскольд-Гаскульд).
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говорити про вплив варягів на заснування Русі та яким він був насправді. 
У той час як одні вчені, так звані норманісти, оцінюють внесок варягів 
особливо високо, інші цілком заперечують його або ж визнають перифе
рійним чинником (антинорманісти). Автори національних українських 
досліджень, особливо того їх напряму, який залишився вірним точці зору 
Грушевського, а також наукових розвідок радянського періоду зі сталін
ських часів дотримуються антинорманської орієнтації, що досить вираз
но дається взнаки й у шкільних підручниках. Використання варязького 
питання в інтересах національної політики є, до речі, не лише виключною 
прикметою українсько-російської історичної дискусії. У відповідних 
підручниках Федеративної Республіки Німеччини тривалий час культи
вувалась надмірна переоцінка значення норманського фактору, внаслідок 
чого створювалось враження, що Київська Русь до 1241 р. (!) була імпе
рією, в якій домінували норманські впливи. У цих підручниках теж вибу
довувались однобічні та тенденційні картини історії75.

Недостатньо обережне поводження з науковою дискусією в цілому та 
питанням про варягів зокрема виразно проявляється у тлумаченні похо
дження назви «Русь». Лях/Темірова при його розгляді взагалі не спиня
ються на аналізі різних думок. Вони пояснюють походження назви з полі
тичними діями східнослов’янського племені полян Середньої Над
дніпрянщини, яке відіграє чільну роль в образі української історії. До 
того ж виникнення назви пов’язується з назвою річки Рось, що є свідчен
ням на користь автохтонної, орієнтованої на східних слов’ян Середньої 
Наддніпрянщини схеми зображення давньої Київської держави76.

Подібною є й аргументація, до якої вдаються Сергієнко/Смолій. Вони 
тлумачать назву як етнічне позначення, шукають корені його походження 
у назвах річок дніпровського басейну й говорять про «Полянську Русь».

Автори також обходять стороною наявні розбіжності у поглядах нау- 
ковців-дослідників. Мисан мимоволі вказує, щоправда без подальшої кон
кретизації, на те, що є фахівці, котрі висловлюють припущення про по
ходження слова «Русь» з інших мов, але відразу ж переходить до 
етимологічного тлумачення з опорою на назви річок, що й характеризує 
як найбільш переконливе. Однак для учня й у цьому випадку політичний 
вимір поняття «Русь» залишається нез’ясованим.

Власов/Данилевська безпосередньо ототожнюють Русь з українцями 
і не наводять якихось конкретних доказів. До того ж у них виразно про

75 Пор.: RUß, Hartmut. Die Darstellung des Kiever Reichs im Schulbuch der Bundesrepublik Deutschland 
// Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. -  5. -  1985. -  S. 341-360, 343; [Гартмут Рюс. Зобра
ження доби Київської Русі в підручниках з історії Федеративної Республіки Німеччини // Історія в 
наукових дослідженнях і навчанні. -  № 5. -  1985. -  С. 341-360, 343].

76 Лях/Темірова, 1996. -  С. 33. У цьому підручнику назва «Русь» додатково пов’язується з кочовим 
плем’ям роксоланів, назва яких, швидше всього, походить від іранського слова «Rhos», що озна
чає «світло». Така думка, поширена в деяких досить популярних українських розвідках, де похо
дження «України-Русі» «переноситься» в сиві часи, однак, не набула поширення в загальній нау
ковій теорії.
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ступає тенденція до зворотної проекції етнонаціональних та територіаль- 
но-державних категорій (ототожнення народу й території) з XX ст. на 
період раннього середньовіччя: «Кожен народ має свою назву. Досліджує 
походження назв народів наука етноніміка. Назви народів -  етноніми -  
тісно пов’язані з географічними назвами: назва території може переноси
тись на народ, ... (....). Саме назва Русь передувала назві Україна на по
значення землі, заселеної українцями-русичами»77. Найвиразніше розбі
жності в думках учених представлені в підручнику Коляди/Крилач/ 
Юренко, проте автори не спиняються на питанні про варягів і лише по
біжно торкаються стрижневої проблеми заснування держави. Вони об
межуються констатацією наявності двох точок зору, а саме, «скандинавсь
кої» та «південноруської (автохтонної)». Навіть сам по собі добір понять 
засвідчує симпатії авторів та їхнє тяжіння до «південноукраїнської» точ
ки зору, якій присвячено наступне речення. Походження назви пов’язується 
з територією східнослов’янських племен Середньої Наддніпрянщини, що 
йменується також як «руська земля» та є ще одним свідченням на користь 
ранніх східнослов’янсько-українських племен як носіїв давньоруської дер
жавності. Зрештою, на думку авторів поняття «Русь» у більш пізні періо
ди вживається для самопозначення лише в західноукраїнських регіонах 
(Галичині, Закарпатті, районі Дунаю), де українці й сьогодні називають 
себе русинами78.

І в цьому підручнику не згадуються досить гострі розбіжності в по
глядах українських та російських фахівців щодо значення Київської Русі, 
за рахунок чого вдається монополізувати історію Київської Русі на ко
ристь українців, яких до того ж підспудно зображують єдиними нащад
ками Русі після її розпаду. У жодному підручнику не наводяться альтер
нативні концепції тлумачення, зокрема принаймні пояснення походження 
слова Русь від фінського «руотсі, ротсі», яке не є безсумнівним, однак з 
часом стає дедалі вмотивованішим79. Навіть якщо й наводяться різні дум
ки вчених, то робиться це асиметрично: точки зору, які не відповідають 
образу історії в підручнику, згадуються лише мимохідь і не подаються в 
розгорнутому вигляді, тоді як «співзвучні» погляди підкріплюються вка
зівками на джерела та цитатами визначних істориків.

77 Власов/Данилевська. -  С. 36.
78 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 127.
79 Пор.: Рюс. Варяги. -  С. 2038. Згідно з цією теорією назва «Русь» походить від давньофінських 

найменувань («руотсі»/«ротсі») зі значенням «мореплавець», що побутували на шведському узбе
режжі. Сусіди-слов’яни запозичили цю назву для позначення шведів. До початку чи середини 
X ст. так називали варягів, а потім, унаслідок швидкого ослов’янювання, спочатку переважно 
варязьку верхівку в багатоетнічній Руській державі. Ця теорія опирається на візантійські, арабські 
та німецькі джерела і могла б пояснити взаємодію двох чинників у заснуванні Русі -  варязького 
поштовху до утворення держави на основі східнослов’янських племен. Пор. також: Ґсркс. -  
С. 157 і далі; Субтельний. -- С. 23. В україномовній літературі теж віддавна частково згадуються 
різні підходи до тлумачення згаданої назви, зокрема й її фінське походження. Пор.: Аркадій Жу
ковський /Орест Субтельний. Нарис історії України. -  Львів, 1993. -  С. 13 і далі.
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Щоправда, час від часу йдеться про діяльність варягів та «шлях із 
варягів у греки». Проте майже цілком поза розглядом залишається полі
тичне значення варягів та торговельної осі Балтійське море-Волхов- 
Дніпро- Константинополь. Варяги здебільшого зображаються, як воїни- 
язичники на службі у східнослов’янських князів. Замовчується їх 
відчутний вплив на заснування такого владного утворення, як Русь. Безу
мовно, історія Київської Русі є насамперед історією слов’ян, а не нор
манів чи варягів. Однак це не виправдовує підхід, за якого нехтується той 
факт, що вирішальний поштовх до заснування давньої Київської держави 
здійснили варяги. Цей факт нині визнається в багатьох міжнародних дос
лідженнях, на його користь свідчить чимало доказів. Загальновизнаною є 
наукова позиція, згідно з якою Київська земля була спільним витвором 
східних слов’ян (а також балтів та фінів) і варягів, які в свою чергу до
сить швидко ослов’янювались. Ця позиція поділяється й частиною сер
йозних наукових дослідників університетського рівня в Україні80.

4.5.3. Нехтування політичним значенням північних центрів Київ
ської Русі

Посилення національно-української історичної перспективи дося
гається в шкільних підручниках цілковитим або частковим оминанням 
політичного значення північних центрів давньої Київської «імперії», роз
ташованих нині в Білорусі та Росії. Таке своєрідне входження Русі до 
української національної історії теж є результатом антинорманського ха
рактеру історичних описів у шкільних підручниках.

Зображення Новгорода як одного з основних центрів слов’янського 
заселення та окремих певних історичних подій, зокрема призначення на
місників у північних містах, знаходимо насамперед у Коляди/Крилач/ 
Юренко, а також Ляха/Темірової. Однак північні райони з центрами у 
Полоцьку та Новгороді, а також північні князівства (Владимир і Суздаль), 
на основі яких пізніше склалась російська Московська держава, почина-

80 Пор. статтю: М. Котляр. Нормани // Малий словник історії України. -  Рекомендовано Міністер
ством освіти України. -  Київ, 1977. -  С. 277. Котляр говорить про дві розбіжні точки зору та 
детально висвітлює взаємодію двох чинників, а саме: розвитку східнослов’янських племен та 
варязької верхівки на Русі. Однак свідченням того, що такий підхід не набув загального поширен
ня, є наступні статті «Малого словника», виданого відомими істориками. Пор. для прикладу:
В. Панасенко. Київська Русь (Давня Русь // Малий словник історії України / Рекомендовано Мі
ністерством освіти України. -  Київ, 1997. -  С. 191-192. Як і в шкільних підручниках виникнення 
Русі зображується як успішний безперервний процес розвитку східнослов’янських племінних 
союзів із центром у Середній Наддніпрянщині. Проте в цілому українські вчені досить інтенсив
но беруть участь у наведеній тут дискусії та активно обмінюються думками з цього питання зі 
своїми колегами з-за кордону. Навіть з огляду на розбіжності в поглядах щодо впливу варягів на 
виникнення Київської Русі (не без вагомих на те підстав), політичний вимір їхньої ролі більше не 
заперечується. Пор., напр., вступ до історії Київської Русі Петра Толочка (Київська Русь. -  Київ, 
1996. -  С. 39 і далі та с. 49).
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ють регулярно згадуватись лише при висвітленні періоду розпаду Русі81. 
Роль північних територій Русі періоду її розширення та розквіту розкри
та недостатньо. Сказане про Новгород стосується до речі й Полоцька, 
розташованого в сучасній Білорусі, роль якого протягом Х-ХІ ст. також 
значно зросла. Завдяки такому ходу оповіді, Південь Русі навколо Києва 
сприймається крізь призму українського бачення як центральна величи
на і визначальний фактор державотворення.

Відсутні чітко сформульовані посилання на початковий біполярний 
характер давньої держави та на політичний центр Новгород. Після об’єднан
ня північного й південного полюсів східного слов’янства Олегом Київ і 
справді набув центральної економічної та політичної ваги. Проте Новго
род залишився другим за значенням центром. Він прийняв у спадок від 
трикутника міст Псков-Ладога-Білоозеро роль північно-західного тор
говельного центру, що став відправною точкою торговельного шляху ва
рягів по Волзі. Ця принципово важлива його роль звісно ж зникає у 
шкільних підручниках, з огляду на те, що в них поза полем зору зали
шається політично-торговельний вимір та варязький фактор формування 
владної структури давньої Русі. Саме під час завоювання єдиновладдя 
Володимиром у 980 р. виявилось, наскільки важливим було утримання в 
руках київської династії Новгорода в якості бази поставок для сканди
навських варягів. Місто Волхов було найважливішим центром дій у бо
ротьбі за престол між братами ще за часів Ярослава Мудрого. Цю подію 
не залишили поза увагою Коляда/Крилач/Юренко, які наводять дані про 
похід Ярослава до Скандинавії, щоб зібрати воєдино варягів для поси
лення своїх військ у боротьбі за право успадкування трону. Однак неаби
яке значення Новгорода залишається нерозкритим82.

Те ж стосується зображення заснування Києва та його швидкого пе
ретворення в місто, метою якого є обґрунтування ролі Середньої Над
дніпрянщини як єдиного та найстарішого політичного центру Русі83. Тут 
автори спираються здебільшого на повідомлення з літопису Нестора про 
(легендарне) заснування Києва Києм, Щеком та Хоривом та проголошен
ня Києва «матір’ю всіх міст Русі», що принаймні частково слід вважати

81 Пор.: Лях/Тсмірова. -  С. 43, 86. У спеціальному розділі про державний устрій Русі на С. 93 наво
дяться лише центри, розташовані на території сучасної України, а не північні центри. Пор. також: 
Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 179.

82 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 146.
83 Мисан (С. 50) і насамперед Сергієнко/Смолій (С. 45) стверджують слідом за деякими українськи

ми археологами, що заснування Києва відбулось у другій половині V ст., не вказуючи при цьому 
на суперечливість та брак історизму в легенді про виникнення Києва з літопису Нестора. Вони 
наголошують на винятковому значенні Києва для заснування Русі. Коляда/Крилач/Юренко теж 
схиляються до думки про швидке перетворення в місто ще за доби Кия. Пор. також.: Власов/ 
Данилсвська. -  С. 43, 44 та Лях/Темірова. -  С. 35. Пор.: Hösch, Edgar. Kiev. B. Stadt // Lexikon des 
Mittelalters. -  Bd. V. München, Zürich, 1991. -  S. 1130-1131, hier: S. 1130; [Едґар Геш. Київ. Місто 
// Лексикон середніх віків. -  T. 5. -  Мюнхен-Цюрих, 1991. -  С. 1130-1131, тут с. 1130]; пор 
також: Ґерке. -  С. 138-142.
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легендарним. Звісно ж, важливу роль у перенесенні центру всієї давньо
руської держави до Києва відіграла щільність заселення. Крім того, існу
вав певний рівень суспільного й економічного розвитку міста, на який 
могли спиратись ранні варязькі князі. Однак ще одним першорядним фак
тором слід визнати й торгівлю з Візантією, яку набагато легше було вести 
саме з Києва. Але визнання цього, звичайно, послабило б значення факту 
заснування Києва з акцентуванням на полянсько-східнослов’янському 
факторі в україноцентричному образі історії. На цьому тлі не викликає 
подиву й те, що ні в шкільних підручниках, ні в національній українській 
історіографії не вказується на походження Ольги із Пскова та на варязькі 
корені її імені, що теж проливає світло на значення північних центрів84.

Саме уривки, в яких ідеться про заснування Києва та Русі, засвідчу
ють вибіркове застосування легенд як елементів певної картини історії. 
Щоправда, існують вказівки загального плану на легендарний характер 
середньовічних літописів. Проте вони не стають приводом для роздумів 
про історичне місце та функцію певного літопису. Як відомо, у літописах 
часто химерно переплітаються історизм і вигадки, що позбавляє можли
вості доказового спростування чи підтвердження окремого уривка зі ска
зання. Тим помітнішим є однозначне відкидання авторами шкільних 
підручників тих висловлювань з літопису Нестора, в яких ідеться про ва
рязьке походження давніх руських князів. Така вибірковість у доборі зоб
ражуваних фактів саме в цьому випадку є не зовсім доречною. З іншого ж 
боку, запозичуються без достатнього критичного осмислення дані про 
скоріше всього легендарне заснування Києва або про напівлегендарних 
князів Кия чи Аскольда для того, щоб намалювати довершену картину 
давнього могутнього полянського владного утворення85.

У цілому ж підручники дають досить звужену картину, що опираєть
ся на політичні та територіальні реалії сьогодення й сучасні національні 
категорії. Це з усією очевидністю підтверджується вищезгаданими схе
мами тлумачення поняття «руська земля». Значення поняття «Русь» з XI ст. 
зазнало глибокої політичної зміни. Воно почало позначати не лише межі 
панування руського роду династії Рюриковичів, а всі землі, що прийняли 
хрещення за правління великого князя Володимира. «Руська земля» поча
ла сприйматись як взаємопов’язана єдність релігійної спільноти, церков
нослов’янської мови літургії та династії правителів. Тому до складу Русі 
могли бути прийняті племінні союзи найрізноманітнішого етнічного по
ходження, які приймали православ’я та сплачували данину київській ди
настії. А тому й не дивно, що різні, зокрема й північні територіальні кня
зівства, у міру посилення патріотизму в своїх землях, Прагнули запозичити

м Піхан. -  С. 23-27.
ю Пор., напр.'. Лях/Темірова. -  С. 35-36.
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таку концепцію Русі на своїх територіях. Лише аналіз цих політичних 
процесів, які започатковані ще в добу розквіту Русі, допоможе збагнути, 
чому Київській Русі надано такого важливого значення в історичній свідо
мості росіян саме з династичних та релігійних міркувань86.

4.5.4. Особистісний образ історії

У текстах підручників домінують зображення історії Русі періоду прав
ління Кия-Аскольда та Діра-Рюрика/Олега-Ігоря-Ольги-Святослава- 
Володимира-Ярослава. Утворення Київської держави змальовується як 
результат особистих зусиль східнослов’янських правителів. При цьому 
всім київським князям однаковою мірою приписуються певні державниць
ко-політичні здобутки (зміцнення держави та об’єднання східних слов’
ян навколо Києва) та типові ідеальні риси характеру: далекоглядність, 
мужність, розум та відвага, але й жорсткість та рішучість у відстоюванні 
інтересів держави. їхні дії вписуються у наростаючу успішну історичну 
ходу від початків і до розквіту Русі Володимира/Ярослава. Негативні риси 
висвітлюються настільки ж рідко, як і соціальні та політичні історичні 
умови, що існували поза волею особистостей. Відсутнє й висвітлення 
альтернативних можливостей в сенсі відкритості історичного процесу. 
Немає не лише посилань на джерела, з яких запозичено дані про стерео
типні якості, а й аналізу цілей, які літописці середньовіччя пов’язували зі 
стилізованим описом образу правителів. Щоправда, подекуди без будь- 
яких детальніших визначень згадується критична думка якихось істориків 
про політику певного можновладця. Але оскільки в історії як ланцюгу 
подій домінує інша картина, а негативні для держави наслідки дій прави
телів не підлягають зображенню87, такі посилання на іншу точку зору, 
наведені pro forma, не спонукають учня до критичного осмислення об
разів національних «позитивних героїв».

Унаслідок зображення «Київської держави» як результату доскона
лості влади князів-героїв комплексна історія Русі сприймається крізь од
носторонню призму східнослов’янського бачення та уособлюється

“  Osterrieder, Markus. Von der Sakralgemeinschaft zur modernen Nation. Die Entstehung eines 
Nationalbewußtseins unter Russen, Ukrainern und Weissruthenen im Lichte der Thesen Benedict 
Andersons. // Formen des nationalen Bewußtseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien / 
Eva Schnidt-Hartmann, München, 1994 (=Bad Wiesener Tagungen des Collegium Carolinum, Bd. 20).
-  S. 197-232, hier: S. 200-202; [Маркус Остеррідер. Від сакральної спільноти до сучасної нації. 
Виникнення національної свідомості у росіян, українців та білорусів у світлі тези Бенедикта Ан
дерсона // Форми національної свідомості у світлі сучасних теорій націоналізму / За ред. Еви 
Шнідт-Гартманн // Засідання Colegium Carolinum в Бад Візенері. -  T. 20. -  Мюнхен, 1994 -  
С. 197-232, тут с. 200-202].

87 Так, зокрема, діяльність Святослава, позитивна роль якого у «зміцненні держави» відзначається 
особливо (пор. примітку 3 на с. 20), могла спричинити виснаження сил Русі внаслідок численних 
воєнних походів. Щоправда, він поклав край пануванню хазар і забезпечив Русі торговельний 
шлях по Волзі. Проте, з іншого боку, він усунув твердиню на шляху кочових народів, які відтепер 
безперешкодно проникали в українські степи і стали загрозою для Київської Русі з XI ст.
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східнослов’янськими правителями. А тому при висвітленні доби феода
лізму не йдеться про значення зовнішніх впливів та загальні європейські 
процеси. Множинність історичного бачення поступається місцем тим інте
ресам і цілям, що ототожнюються з «нашими героями», а саме образами 
східнослов’янських правителів.

Стандартне приписування ідеальних типових властивостей зумовлює 
деперсоніфікацію князів, узагальнення певних цінностей і норм шляхом 
їх повторів у безперервній низці «оповідей про героїв». Виникає взірцева 
картина історії. У такому образі історії з допомогою минулого творяться 
зразкові цінності та норми, що й пропонуються учням в якості ідеальних 
типових схем пояснення чи дій.

Таким чином наперед формуються цінноти, що слугують нинішнім 
політичним потребам, проте які не обов’язково були частиною політич
ної культури раннього середньовіччя. Серед чеснот, які приписуються 
князям, переважають «служіння державі», «єдність», «авторитет» та «по
рядок, лад». Однак досить сумнівним, скажімо, є питання про те, чи й 
справді варязькі князі або князь Святослав, на особі якого детально «спи
няються» всі шкільні підручники88, насамперед були заінтересовані у ство
ренні «держави» та об’єднанні всіх східних слов’ян. Набагато ймовірні
шим можна вважати інтерес цих князів до далеких торговельних шляхів. 
А отже й об’єднання Русі вздовж шляху «з варяг у греки» було обумовле
не не стільки високими державницько-політичними устремліннями, 
скільки досить меркантильними власними соціально-економічними інте
ресами князів. Відкат до язичництва доби Святослава пояснюється не лише 
впливом варягів, як окремої групи в дружині, а вписується насамперед у 
традицію давньоруських князів. Внутрішня політика Ольги на цьому тлі 
виглядала швидше як яскравий виняток, а не як правило.

4.5.5. Творення стереотипів

Київська Русь, або ж Україна, в період раннього середньовіччя, роз
глядається як невід’ємна частина Європи та її наймогутніша держава. 
Особливий наголос робиться при цьому на існуванні християнських тра
дицій ще до прийняття християнства як офіційної державної релігії Во
лодимиром у 988 р. (запровадження християнства на Русі Аскольдом та 
хрещення Ольги). Таким чином, рання приналежність українських тери
торій до християнської культури подається як однопорядкове з антични
ми традиціями свідчення європейського характеру України-Русі. Цей ав- 
тостереотип (самостворений образ) Коляда/Крилач/Ю ренко 
підкріплюють, як і у разі з поясненням про утворення держави, наведен
ням уривків з літопису Нестора в тканину історичної оповіді без будь-

"  Власов/Данилсвська. -  С. 52 і далі; Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 137 і далі та Лях/Темірова. -
С. 42.
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яких застережень щодо притаманних цим легендам рис художньої вигад
ки. Так легенда про Андрія використовується для того, щоб підкріпити 
ідею апостольності українських земель навколо Києва. Такий же метод 
має досить довгу традицію в російській історіографії. Спроби доведення 
історичного характеру цієї легенди, на прикладі яких можна було б пока
зати учням історичний зміст легенд (Чому в І ст. один із апостолів подав
ся саме до Києва? Як вдалося самотньому апостолу подолати Дніпро з 
його стрімкими порогами?), досі завершувались невдало.

Однак побутують і намагання довести «приналежність до Європи» дав
ньої Русі з допомогою гетеростереотипів, тобто виокремлення «власного» 
шляхом асиметричного наголошування на розбіжностях, відмінностях від уяв
них ворогів. Так степові народи печенігів, половців-куманів, та й хазар поста
ють в однобічному висвітленні, зображуються у виїляді ворожої для Русі сили, 
без наведення будь-якої детальнішої інформації про цих «чужинців».

Плідний симбіоз зі степняками лише мимохідь і в дуже абстрактній формі 
згадується у двох примітках у підручнику Ляха/Темірової, однак так і не стає 
лейтмотивом подальшого викладу®. Печеніга і половці сприймаються лише 
як небезпека життю князів. Зовсім не йдеться про факт змішування українців з 
тюркомовними народами, а їхнє етнічне формування зображується як гомо
генний етногенез. Не знаходить належної оцінки й значення Pax Chasarica для 
зовнішньої торгівлі та відомий всім хист цього народу до мирних дипломатич
них переговорів90. Протиставленням європейських цивілізованих та «лицарсь
ких» правителів Русі підступним та небезпечним степовим народам забува
ються суттєві (східні) традиції (моменти) української історії та посилюється 
уявлення про українців як про головну постійну державотворчу націю91.

Особливо чітко проступає це творення образу нації розмежуванням 
на «друзів» і «ворогів» у принципово важливих вступних частинах до 
власне історичної оповіді про Русь в підручниках Мисана та Власова/ 
Данилевської. Нинішні українці з допомогою вживання особового зай
менника «ми» та понять з генеалогічного семантичного поля «сім’я» і 
«дім» ототожнюються з українцями, котрі з давніх часів як осіла народність 
мешкала в Середній Наддніпрянщині. До того ж етнічні українці поста
ють творцями Київської Русі, а Русь стає прообразом першої української 
держави. Зрештою щиросерді, волелюбні та споконвіку корінні українці 
в якості позитивного прикладу протиставляються страшним ворогам-ко- 
чівникам, які грабували їх та навіть перетворювали на рабів. Історія 
українців на прикладі доби Русі постає як трагічна «історія страждань» 
мужнього незламного народу, який боронить свою державну незалежність.

м Лях/Темірова. -  С. 9, С. 90.
90 Пор.: Толочко. -  С. 35-39, дё описується хазарський вплив на Київську Русь.
91 Творення авто- і гетеростереотипів чітко простежується саме на прикладі оповіді про Святослава. 

Його зображують як скромного правителя-лицаря, підкреслюється його невибагливість (у похо
дах він спав на землі, підклавши під голову сідло), завжди наперед сповіщав своїх ворогів про 
напад. Його походи мали неабияке значення для зміцнення держави. Правління проходило під 
знаком безперервних воєнних походів, а не консолідації держави.
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Цей образ у підручниках Мисана та Власова/Данилевської проектується 
на всю історію українців. Таким чином учень отримує змогу самоототож- 
нення з такими національним автостереотипами, як «боротьба за держав
ну незалежність» та ідеалізована «любов до свободи», що грунтуються 
на надзвичайно селективному та однобокому сприйнятті інших народів. 
Вплив етно-популістського образу історії особливо відчутно виявляє себе 
саме в цих двох підручниках, в яких українська історія зображена як 
історія спротиву волелюбного народу, відданого на поталу постійному 
гнобленню «кочівників» чи «імперій»92.

4.6. Період розпаду (1132-1240). Русь як спадок українців

Саме при викладі історії пізнього періоду Київської держави особливо 
виразно проступає образ Русі як власне української держави. Згадка назви 
«Україна» в одному з київських літописів 1187 р. більшою чи меншою мірою 
наводиться майже в усіх підручниках як доказ формування етнічної само
свідомості та для підкріплення уявлень про Русь, як про форму української 
державності. Ось що пишуть з цього приводу Сергієнко/Смолій: «Уже в XII 
столітті чіткіше визначилися межі розселення українців на південно-захід
них землях. Компактність їхнього поселення сприяла поступу української 
народності. Зрештою в цей складний час формувалась етнічна самосвідомість 
українців і виникла самоназва їхньої території -  Україна»93. Саме в підруч
нику Сергієнка/Смолія особливо чітко виявляє себе ретропроекція етнонац- 
іональних категорій в бік Русі. Тому й не дивно, що автори цієї книги прямо 
відмовляють «Російській імперії» в праві на історичний спадок Русі94.

Мисан теж посилається на літопис 1187 p., як на першу згадку найменуван
ня «Україна». Однак ретельне пояснення значення цього поняття відсутнє. Лише 
Коляда/Крилач/Юренко натякають на географічне підгрунтя назви. Але тут же 
подається велика за обсягом примітка, що це поняття на зламі ХІГ-ХШ ст. прий
шло на зміну слову «Русь» на позначення українців. Таким поясненням забезпе
чується ототожнення поняття «Русь» та «український народ» і обгрунтовується 
роль українців ж  спадкоємців Русі95. Проте в жодному підручнику не здійснюєть
ся тлумачення поняття в контексті середньовіччя: «У топографії середньовіччя 
існувала не одна й зрештою в жодному разі не єдина певна Україна»96.

п  Пор.: Мисан. -  С. 48 та Власов/Данилевська. -  С. 12-13.
”  Сергієнко/Смолій, 1995. -  С. 78. Ті ж аргументи наводяться ще в першому виданні тої ж книги: 

Сергієнко/Смолій, 1993. -  С. 78-79.
w Сергієнко/Смолій, 1995. -  С. 75: «Київ найзначніший вплив справляв на прилеглу до нього тери

торію в басейні Дніпра: там проживали споріднені слов’янські племена, які стали основою фор
мування української народності. Усе це наштовхує на справедливу думку, що Російська імперія 
пізніших часів не могла претендувати на роль спадкоємця Київської Русі...».

,5 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 237-238.
ж Піхан Ґсртруд. -  С. 18: «Стосовно цього поняття йдеться про географічно не зафіксоване місцеве 

позначення, родом із Псковської писемної традиції. Так, зокрема, існувала також «суміжна земля по 
той бік Оки». У працях з яскравим українським спрямуванням здебільшого не згадується той факт, 
що літопис Іпатія було ймовірно написано в XV ст. на базі південноруського оригіналу із Пскова».
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Центральна роль в українській картині історії належить Галицько-Во- 
линському князівству, в якому після роздроблення Русі були об’єднані майже 
всі «українські землі»97. У зв’язку з роздробленням та монгольським ігом 
надалі сформувалась «нова» великоруська народність на Північному Сході, 
відмінна за своїми зовнішніми ознаками. Таким чином, розвиток великоросів 
знову неначе виривається з послідовного плину історії всієї Русі98. До того ж 
«Галицько-Волинська держава» часто зображується спадкоємницею Київсь
кої Русі, що є базою для обґрунтування національного українського права на 
спадок Русі. У підручнику Коляди/Крилач/Юренко: «Утворення Галицько- 
Волинської держави мало велике історичне значення: на заході сформувався 
сильний політичний центр, який поступово став спадкоємцем занепадаючо
го Києва, продовжуючи державотворчі традиції на території сучасної Украї
ни...»99. Галицьке князівство постає як форпост у боротьбі проти експансії 
західних сусідів на територію «давньоукраїнських земель» та згідно з наве
деною цитатою українського історика Дмитра Дорошенка символом бороть
би українського народу за свою національну самобутність100.

Як і у випадку з періодом розквіту Київської Русі, Коляда/Крилач/ 
Юренко описують князівство як могутню об’єднану державу. Особлива 
увага надається постаті найвидатнішого правителя об’єднаного князів
ства Данила та його коронації легатами Папи Римського, завдяки чому 
він став «першим королем в нашій історії»101. При цьому звісно ж не зга
дується хисткість і примарність королівського сану та брак інституціо- 
нального підгрунтя об’єднання Галицького та Волинського князівств.

Показовим є також негативно контрастне зображення Владимиро-Суз- 
дальського та українських князівств, яке, можливо, спричинене впливом 
національної української історіографії, що вбачала у виникненні нових 
центрів влади -  Володимиро-Суздальського та Галицько-Волинського -  
початок українсько-московського дуалізму102.

У цілому зображення пізнього періоду Київської Русі до монгольсь
кої навали і особливо доби Галицько-Волинської «держави» слугує об

97 Лях/Темірова. -  С. 79.
98 Лях/Темірова. -  С. 69.
99 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 203, а також с. 197 та 241. Пор. також: Власов/Данилевська. -  С. 84 

і далі.
Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 241, пор. також цитату Дорошенка на є. 209.

101 Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 201. Пор. також: Лях/Темірова -  С. 82 та Ссргієнко/Смолій.- С. 83 
і далі, а також Власов/Данилевська. -  С. 85.

Іог Характерною рисою цих розділів підручника Коляди/Крилача/Юренко є згадки здебільшого не
гативного плану про північне Володимиро-Суздальське князівство та його протиставлення Во- 
линсько-Галицькій «державі». Наводиться, наприклад, факт зруйнування Києва Андрієм Боголюб- 
ським (пор. також: Лях/Темірова. -  С. 68). Використовуються однозначні негативні оцінки украї
нських істориків, зокрема Брайчсвського (С. 188): «Зруйнування Києва володимирським князем 
засвідчило, що він... опустився на рівень пересічного удільного володаря...». Згадується також 
коаліція різних руських князів (на нинішніх українських землях) проти половців, від участі в якій 
відмовився лише володимиро-суздальський князь. При цьому не згадується та обставина, що в 
добу пізньої Київської Русі до спільних дій вдавалися лише ті князі, яким безпосередньо загрожу
вала небезпека. Пор.: Коляда/Крилач/Юренко. -  С. 181, 188, 190.
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ґрунтуванню права українців на спадок Русі. Як і в інших главах, тут не 
вказується на структурну спільність князівств. Поза увагою залишається 
факт, що навіть після монгольської навали всі регіональні центри Русі 
зберегли певну спільну для них свідомість на основі єдиної релігії та мови.

ПІДСУМКИ

Загалом розглянуті нами шкільні підручники дають значну і система
тизовану інформацію. Насамперед у підручниках Коляди/Крилач/Юренко 
та Ляха/Темірової можна знайти чимало різноманітних посилань на проце
си, що розгортались за межами території нинішньої України, але мали не
абияке значення для Київської Русі. Щодо періоду християнізації та розкв
іту зустрічаються спроби порівняння Русі з ін т ими ранньофеодальними 
владними утвореннями (запитання до тексту). Заслуговує на схвалення й 
те, що в цих підручниках відсутні агресивні національні стереотипи.

Однак надалі спинимося на деяких проблемах, що стосуються всіх 
навчальних посібників, але можуть бути досить швидко усунуті.

У підручниках про період Київської Русі домінує ототожнення ук
раїнської нації та її державотворчих традицій з самою державою. Про
никнення у характерні для доби форми національної ідентичності від
ступають при цьому на задній план. Структура історичної оповіді та 
застосування понять призводять до того, що учні ознайомлюються з об
разом нації, що є результатом зворотної проекції на далеке минуле. Особ
ливо чітко така «націоналізація» дається взнаки у зображенні раннього 
періоду та етногенезу. Показ інших, набагато важливіших для людини 
давнього чи ранньосередньовічного періоду форм ідентичності підпоряд
кований національній перспективі. Тому учень оцінює події, людей, їхній 
спосіб мислення та поведінки не в їх автономній самоціннісності, а за
лежно від телеологічного й орієнтованого на націю та її державу образу 
історії. Обрана перспектива перетворює безперервний поступальний роз
виток національної держави чи її створення на найважливішу самодос
татню цінність та основний закон історії, який без будь-яких зламів може 
переноситися з минулого на майбутнє.

Лінеарний, гладкий і телеологічно зорієнтований виклад у підручни
ках створює видимість логічної, автоматичної послідовності державного 
поступального розвитку з певними начебто неминучими історичними 
причинно-наслідковими зв’язками. Тут, напевне, ще діють елементи ра
дянського погляду на історію з національним ухилом. Такий стиль ви
кладу створює хибне враження істинності та певності історичних знань, 
бо саме їх бракує, якщо вести мову про давній період чи добу раннього 
середньовіччя. Немає й виразних посилань на залежність знань про істо
рію від писемних літописів та на брак документальних джерел про пра
історію чи давню історію. Така «поведінка фахівців, що набуває форм
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диктату» (Рюс)103 веде до замовчування того, що існує чимало спірних пи
тань. Запрограмований наперед авторитет текстів підручника тим самим пе
ревищує розумну межу і знижує здатність учня до самостійної постановки 
критичних питань. Незважаючи на значні розбіжності в позиціях учених щодо 
історії Русі, автори підручників не намагаються за допомогою текстів пер
шоджерел спонукати учнів до критичних роздумів про територіальну лока
лізацію та політичні імплікації відповідних висловлювань, абсолютний ха
рактер тлумачень історії чи «напрямів-шкіл в її інтерпретації». Претензія на 
істину часто підкріплюється авторитетом національних історіографічних 
традицій, критичне осмислення яких здебільшого відсутнє104.

Особистісний образ історії у поєднанні з ідеалізованим, позбавленим 
критики зображенням постатей правителів теж має своїм наслідком оминан
ня важливих структур та взаємозв’язків. Це положення особливо стосується 
історичних суспільних і політичних загальноєвропейських чинників у їх взає
модії, без урахування яких не можливо зрозуміти історію утворення ранньо
середньовічної держави -  Київської Русі. Елементи персоніфікації як в плані 
змісту, так і в плані структури тексту, створюють ціннісний канон, в якому 
надто однобічно наголошується насамперед на необхідних для блага держа
ви та владарювання чеснотах, як-от: авторитет (правитель), порядок та єдність 
(народ і територія), служіння державі (вічна боротьба за незалежність).

Брак багатовимірності теж є досить відчутним. Багатовимірність оз
начає насамперед те, що історична подія має подаватись як мінімум з двох 
різних точок зору (перспектив) тих свідків, які беруть в ній участь або 
зазнають її впливу, представляють різні соціальні інтереси чи дотриму
ються різних соціальних позицій. Ці позиції мають бути озвучені через 
аналіз джерел105. Просторова і змістовна одновимірність української істо
ричної перспективи посилюється ще й елементами персоніфікації та од
нобічним цитуванням та імпліцитними оцінками видатних представників 
виключно української історіографії. Так, наприклад, значення Київської 
Русі для росіян та білорусів взагалі не ставиться як тема.

У підручниках представлені національні, традиціоналістські точки 
зору, які досить добре поєднуються з аргументацією, що веде свій ро
довід із радянських часів. У всіх розглянутих нами шкільних підручни
ках чітко простежується етно-популістський образ історії за Грушевсь- 
ким. При цьому й сприйняття самого Грушевського, роль якого в розвитку 
загальної історіографії важко переоцінити, має виразний селективний ха
рактер. Однак частина українських учених -  викладачів університетів, 
особливо молоде покоління істориків, давно піддають критичному осмис
ленню твердження та стереотипи підкреслено національної історіографії.

103 Рюс. Підручники Федеративної Республіки Німеччини... -  С. 346.
104 Особливо виразно простежується на прикладі підручника Власова/Данилевської. -  С. 10-13.

Учня вже з перших розділів знайомлять з основною структурою української історії на прикладі
діалогу Грушевського, «батька української історії», з його донькою.

105 Пор.: Bergmann, Klaus. Multiperspektivität // Handbuch der Geschichtsdidaktik; [Клаус Бергманн.
Плюралізм поглядів на історію // Посібник з викладання історії].
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Wilfried Jilge

NATIONAL HISTORY THROUGH PRESENTATION 
OF KIEV RUS EPOCH IN UKRAINIAN TEXTBOOKS

The analysis of five Ukrainian textbooks gives grounds for expressing the following 
remarks: the role of Varyags as political factor in the formation of Kiev Rus is undervalued; 
the Varyag background of the first (from the time of Askold and Dyr) Kiev Princes is not 
defined; the interpretation of the name «Rus» is the element of the «southern» history 
understanding and the political value of the northern Rus centres is underestimated. The 
latter Kiev Rus period depiction before the Mongol invasion serves as the substantiation 
of rights of Ukrainians for the Rus heritage, the ethnic and populistic image of history 
after Hrushevsky is vividly traced. The alternative concepts on these items are not presented. 
As a whole, a very narrow history picture is given that is supported by contemporary 
political and territorial realities and Ukrainian national categories.



Марія Кармазіна

Ідеї української державності 
кінця XIX -  початку XX ст. 

та їх відображення 
в шкільних підручниках

П итання відображення в шкільному підручнику української дер
жавницької думки -  маємо на увазі ступінь глибини і об’єктивності 
її висвітлення -  до цього часу залишається поза критикою і науковим ана
лізом. Спробу останнього розпочнемо, насамперед спинившись на двох 
моментах, що, як здається, дещо перешкоджають адекватному сприйнят
тю, розумінню та засвоєнню учнями історії української нації в цілому 
і зазначеного питання зокрема. Першим є той, що період української історії 
кінця XIX -  початку XX ст. вивчається паралельно з курсом всесвітньої 
історії, зокрема історії таких країн і регіонів, як Франція, Англія, Італія, 
Німеччина, Росія, Латинська Америка, Африка тощо. І ось тут звернемо 
увагу: наявна певна часова неузгодж еність української історії 
з, у першу чергу, російською та ширше -  європейською.

Так, ми говоримо про події в Україні межі століть на тлі європейсько
го історичного процесу початку чи середини XIX ст., російської історії 
другої половини XVIII ст. і т. д. Отож, спостерігається певне забігання 
наперед у висвітленні української історії, хоча слід пам’ятати, що рівень 
аналітичного мислення учня не дає йому змоги відповідним чином, тобто 
з позицій когерентної логіки, узгодити явища історико-політичного про
цесу. Отже, якщо політизація українського народу відбувалась пізніше, 
ніж інших європейських, якщо Україна у політичному розвитку відстава
ла через ряд історичних, географічних, політичних чинників, а відтак, 
наприклад, свої державницькі устремління виявила пізніше інших євро
пейських націй, то це для учня має бути очевидним, зрозумілим. Отже, 
треба «вписати» українську історію в європейську, викласти її в європей
ському контексті чіткіше, узгодити (хронологічно) з історією Російської 
та Австро-Угорської імперій, а вже потім -  з історією Африки, Азії та ін.

Адже хочемо ми чи не хочемо, історичні долі українців були найтіс
нішим чином пов’язані найперше з росіянами і поляками, а в політично
му відношенні з Габсбургами. Тож логічніше, доцільніше історію ук
раїнців, її ключові моменти розглядати паралельно з історією тих народів, 
під політичною владою або культурними чи соціальними впливами яких 
вони знаходились, звичайно у межах європейської цивілізації, наголошу
ючи ідейну суголосність, приміром української політичної думки з по
літичним мисленням інших недержавних європейських народів.

Такий підхід потрібен ще й тому, що ми прагнемо розвитку історич
ного мислення учня. Лише суворо хронологічний виклад розвитку явищ,
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процесів у межах людської цивілізації, думається, якраз і послужить цьому. 
Неповне, деформоване знання в одних випадках породжуватиме недовіру, в 
інших -  сприятиме міфотворенню та ін. Міфи ж (як минулі, так і нововитво
рені), як відомо, відіграють частіше деструктивну, ніж конструктивну роль.

Другий момент. Він стосується методологічних засад висвітлення ук
раїнської історії. Ці засади на сьогодні абсолютно зумовлені методоло
гічними вподобаннями чи настановами автора підручника. А відтак ми 
маємо сьогодні, як і в радянський час, односпрямований, однолітній, стро
го детермінований історико-політичний процес. Різняться лише детермі
нуючі чинники: на зміну класовим інтересам, класовій боротьбі прийшов 
інший рушій розвитку суспільства -  національний чинник. Тут не зайвим 
буде застерегти, що лінійне мислення може бути небезпечним у нелінійній 
складній реальності. В історії монокаузальність може вести до догматиз
му, відсутності толерантності та фанатизму.

Для кожного, хто прагне написати підручник, необхідно вивільнити
ся з «ідеологічного ошийника» -  марксистської методології, осягнути і 
сприйняти інші методологічні підходи, щоб уникнути редукованого ви
світлення явищ історії та зокрема інтелектуальної. Відхід від засад моні
стичного світогляду, що був своєрідним прокрустовим ложем для науки 
в радянський час, дає в нових умовах -  утвердження плюралізму методо
логій, загальноцивілізаційного мислення, мислення, базованого на прин
ципах синергетичного світобачення -  шанс критичного і об’єктивного 
висвітлення спадщини української нації.

Це стосується і висвітлення державницької думки на зламі століть 
у шкільному підручнику. Сьогодні рефлексії української інтелектуальної 
еліти щодо проблеми державного самовизначення подаються не як про
цес, а як певна сума фактів -  розрізнених, навіть малоузгоджуваних, що 
підводить учня до думки швидше про відсутність української держав
ницької думки, ніж про її наявність.

Чим це пояснити? Насамперед -  відсутністю до останнього часу грун
товних наукових досліджень з проблеми (попри появи за час з 1991 р. 
численних публікацій, що прямо чи опосередковано зачіпають дане пи
тання), незнанням української інтелектуальної спадщини. Ця спадщина і 
сьогодні, на жаль, залишається малодоступною.

Чим продиктована необхідність вивчення в школі основних держав
ницьких ідей, випродукованих елітою? Вивчення ідейного спектра по
літичної думки і, зокрема ідеї державності як його стрижня, як суттєвої 
складової ідейно-теоретичної компоненти українського національно-виз
вольного руху в час найвищої його політизації, має сприяти глибокому 
осмисленню проблеми модернізації української нації в період XIX -  по
чатку XX ст., особливостей її самоорганізації, а крім того -  осягненню 
складних процесів диференціації та самоідентифікації українців, специфі
ки світовідчуття інтелектуальних верств недержавної нації, пріоритетів 
їхнього світогляду, системи цінностей та, зрештою, сутності їхніх політично
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них інтересів, прагнення реалізації яких вивело національно свідому час
тину інтелігенції на зламі століть на рівень політичного провідника нації.

Пізнання однієї з ключових ідей, випродукованих під час поступу україн
ської інтелектуальної історії, -  безперечно, найцікавішої складової вітчизня
ної історії -  підведе до розуміння магістральної спрямованості, політичного 
сенсу національно-визвольної боротьби українців 1917-1920 pp., допоможе 
усвідомити особливості розстановки сил, ідейні витоки положень, що були 
базовими в програмах українських політичних партій, теоретичне підгрунтя 
концептуальних засад політики Центральної Ради, зрештою, допоможе уник
нути спрощення і однобокості у висвітленні минулого нації.

Звернем увагу й на те, що актуальність вивчення теоретичного потенціа
лу, напрацьованого довкола ідеї державності в українській політичній інте
лектуальній спадщині наприкінці XIX -  на початку XX ст., певною мірою 
зумовлена і тим, що стан української нації й держави наприкінці XX ст. є 
значною мірою логічним наслідком неосягнення, неусвідомлення свого ми
нулого, теорії й практики історико-політичного процесу кінця XIX -  початку 
XX ст. (не одна ж бо із теперішніх українських проблем має значну ліне
арність). Тож і сьогодні (як і на початку чи в середині століття, що відзнача
лося в різні часи українськими інтелектуалами) актуальною є думка про те, 
що ми не знаємо себе. Відтак, одним із найважливіших завдань української 
спільноти і учнівської молоді (як тих, від кого залежить українська перспек
тива) і нині залишається завдання пізнання самих себе, свого минулого.

Державницька проблематика і, зокрема, питання легітимності та реаль
ності державницьких устремлінь українців викликали інтерес у представ
ників різних політичних сил як безпосередньо в досліджуваний період, так і 
пізніше. І, зрозуміло, що цей інтерес не був суто академічним: з моменту 
формулювання самих питань вони вплітались у канву ідеологічних і пол
ітичних суперечок навколо проблеми «недержавних», «неісторичних» народів, 
питання їхньої історичної перспективи (в основному -  як її відсутності). Ігно
рування, небажання (чи невміння) долати проблеми, що ставила практика 
політичного процесу, тлумачення боротьби за незалежність лише як без
підставного прагнення «зрадницької самостійності інородцями» -  з одного 
боку, і живучість ідеї державності в духовно-культурному фонді народів, фор
сованість її вираження в духовній продукції як прояву історичної нерозв’яза
ності в долях народів Російської імперії, а потім Радянського Союзу -  з дру
гого, призвели до унеможливлення існування СРСР та його розвалу.

Однак навіть подібні кардинальні зрушення в політичному житті на
родів на теренах колишнього СРСР, наслідком яких стали зміни у плане
тарному масштабі, не зменшили притягальності вказаних питань для тих, 
хто, як свідчать політичні реалії сьогодення, мислить у системі координат, 
угрунтованій на засадах міфологізованої історії, виношуючи ідеї реінтеграції 
пострадянського простору, розмивання суверенітету Української держави (як, 
наприклад, новоявлені прихильники концепції євразійства, федотовської «ідеї 
Києва»). 3 огляду на вищесказане, є гостра необхідність переосмислень явищ 
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політичної історії українців і, зокрема, шляху державного самовизначення 
нації, а тому -  доведення результатів академічних досліджень до учнів.

Вивчення ідеї державності як особливого інтелектуально-політично
го феномена має допомогти зрозуміти, що ставши на шлях боротьби за 
створення власної держави, українці пішли шляхом, проторованим не
державними націями Європи, мислячи тими ж категоріями та проходячи 
у своєму духовному, політичному розвитку ті ж щаблі, що й останні (хоча 
потреба опанувати цей шлях не була наслідком, так би мовити, простої 
його рецепції на ідейному рівні, але екзистенційно відчутою і пережи
тою). Таким чином, ми повинні показати учню, що українське державо
творення є не випадковим явищем, а закономірним процесом.

Щодо конкретних питань, які, на нашу думку, заслуговують на увагу 
в учнівській аудиторії, то серед них виділимо такі.

Процес розвитку еліти українських земель складався з трьох послідов
них етапів -  українознавчого, українофільського та власне українського, 
що були тісно взаємопов’язаними і взаємопереплетеними. Наслідком праці 
інтелектуалів на українознавчому та українофільському етапах стало те
оретично виаргументоване українство. Наукові рефлексії українознавців, 
з-поміж яких були такі видатні люди часу, як І. Срезневський, О. Бо- 
дянський, Ф. Корш, П. Лаврівський, М. Максимович, О. Потебня, забез
печили, найперше, мовну емансипацію українців від поляків і росіян. До
слідження у галузі історії, етнографії, етнології, етнопсихології сприяли 
історичній, етнічній емансипації українців, підвели до утвердження ідеї 
культурної єдності, етнічної гомогенності українського народу, розділе
ного імперськими кордонами, сприяли чіткому окресленню межі україн
ської етнічної території, як і території сусідів -  росіян і поляків.

Одним із найвагоміших досягнень українознавчого етапу було (як 
у Галичині, так і на Наддніпрянській Україні) формулювання питання 
необхідності створення української державності не лише в рамках слов’
янської федерації, а й у формі самостійної держави.

Наступний -  українофільський -  етап був не лише часом подальшого по
глиблення рефлексій над буттям народу, а й періодом «практичного україно
фільства», що виявилося і в діяльності «громад», земському русі, у спробах 
об’єднання всіх опозиційних та революційних елементів у боротьбі за консти
туцію, в організації наукових досліджень, прагненні преси, просвітництві мас, 
подальшому розвитку контактів галицьких і наддніпрянських українців, у ви
явленні прихильності до правових і політичних ідеалів Європи та ін.

Пройшовши фазу українофільства з її підйомами 70-х і спадами у 
80-х pp., інтелектуальна еліта наприкінці століття дійшла до декларуван
ня своєї українськості, стала власне українською, виступила репрезен
тантом української політичної думки, носієм «ідеї держави».

Процес осмислення, усвідомлення і декларування представниками ви
щих верств українського суспільства своєї української ідентичності, по
долання свідомісного дуалізму чи, як писали сучасники, оцінюючи ситу- 
112



ацію, «українського гермафродитизму», був надзвичайно складним, мо
рально болючим для більшості інтелектуальних лідерів нації.

Тут зважимо на те, що коло осіб, які постають як представники україн
ської політичної думки, носії ідеї державності на сторінках підручників, 
досить обмежене. Згадуються окремі, найбільш, так би мовити, одіозні 
особистості, як Д. Донцов чи М. Міхновський, а ще -  М. Драгоманов, 
М. Грушевський як найвизначніші представники нації тогочасного періо
ду, і -  все. Поза межею знання залишаються імена, діяльність, інтелекту
альна спадщина Т. Зіньківського і JI. Когута, О. Назарука і В. Темницько- 
го та інших представників еліти. До свідомості учнів ще не доводиться 
належним чином, що такі люди епохи, як Б. Кістяківський, М. Туган-Ба- 
рановський чи М. Ковалевський, були щонайменше представниками двох 
культур -  української й російської, а не лише виключно останньої, адже і 
вони доклали зусиль для розвитку українства, української самосвідомості.

Особливу увагу слід закцентувати на тому, що ідея української держав
ності була витвором і ліберальної, і соціалістичної, і тієї частини інтелі
генції, чиє світобачення було угрунтоване на націоналістичних ідеалах. 
Кожний з напрямів політичного мислення ми повинні трактувати учням 
(скористаюся терміном М. Бахтина) на основі «рівноправних свідомос
тей», відмежувавшись від намагань апологізувати якусь одну інтелекту
альну традицію. Це допоможе зрештою уникнути ідеологізації навчально
го процесу, а крім того -  сприятиме усвідомленню ідеї, що соціалісти, на
приклад, були такими ж українцями, як націоналісти чи ліберали. Ніяк не 
«більшими», але й не «меншими». Представники кожної з течій української 
політичної думки внесли свій вклад у розроблення концепцій держави.

Незважаючи на те, що представники вищевказаних течій досить по- 
різному в кінцевому підсумку уявляли майбутню державу українців (маю 
на увазі шляхи її створення, мету, завдання, функції держави, форму дер
жавного устрою й форму державного правління), однак всі разом з допо
могою найрізноманітніших аргументів (політичних, економічних, історич
них, культурних і т. д.) обгрунтували наявність підстав для створення дер
жави, довели необхідність державного самовизначення української нації.

Такс бачення проблеми сприятиме уникненню протистояння в ук
раїнському суспільстві. Навчання історії, яка не роз’єднує, а навпаки, об’єднує, 
є своєрідним чинником інтеграції спільноти і в майбутньому.

Інше питання, на яке слід звертати увагу: українська державницька 
думка мала ряд відмітних рис, які вигідно відрізняли її від російської 
і польської. Її представники зробили вагомий внесок як у вітчизняну, так 
і в європейську інтелектуальну скарбницю, заклавши у свої державницькі 
концепції ідеї гуманізму, лібералізму, демократизму, толерантності до 
національних меншин, засудження нетерпимості й екстремізму.

У цілому, характеризуючи ідею української державності, слід засвідчи
ти, що витворені вже в її межах ідеї не втратили свого творчого потенціалу 
і сьогодні. Серед цих ідей виділимо такі, як: ідея покладатися на власні
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сили; солідарність інтелігенції, її патріотизм і професіоналізм як перед
умова розбудови держави; громадянського і соціального миру; «всеукраї- 
нськості» як засобу подолання «регіоналізму» (для того часу -  західноук
раїнського і наддніпрянського); надетнічності об’єднуючої ідеї; держави, 
що убезпечить населення і територію, створить умови для самовідтворен
ня та самореалізації народу; правової держави; соціально справедливого 
ладу; європеїзму (політичної орієнтації на Європу, на західноєвропейські 
політичні демократичні традиції, поступової інтеграції в Європу через вста
новлення федеративних чи конфедеративних зв’язків і т. д.

Говорячи про позитив в українській політичній думці з проблеми визначення 
українців на державному рівні, ми повинні говорити і про негатив. Адже се
ред українських інтелектуалів були і прихильники регіоналізму, українського 
месіанства, націоналістичного регоризму, «м’якого» расизму, політично невип
равданого -фільства (австро-, германо-, москво- тощо), фобії (попоно-, юдо-, 
Москво-), провінціалізму. Наявність негативних моментів в українському полі
тичному мисленні (при безумовному превалюванні позитивних) пояснювалась 
насамперед станом нації, в якому вона перебувала впродовж віків.

Саме так висвітлюючи розвиток державницької думки і -  ширше -  
думки політичної, ми забезпечимо виконання трьох завдань освіти: на
вчати, розвивати, виховувати. Давши учню певний обсяг об’єктивної 
інформації, ми, з одного боку, дамо йому змогу вільно почуватися в ото
чуючому світі, а з іншого -  сприятимемо формуванню особистості, яка 
відчуватиме себе перш за все українцем, потім -  європейцем і, зрештою, -  
повноцінним представником людської цивілізації.

Marija Karmasina

UKRAINIAN STATEHOOD IDEAS AND THEIR REFLECTION 
IN TEXT-BOOKS 

(end of the XIX-th -  beginning of the XX-th century)

The article by the politology institute doctorand M. Karmasina is dedicated to the basic 
conceptual problems of the national history teaching at school. The author considers it 
necessary to look at the history of Ukraine in the context of global social and political 
processes in Russian empire and Austro-Hungary. She proposes to enlighten the state thought 
not as a mechanic sum of odd facts but as a product of the intellectual life of that period. She 
emphasizes the necessity to devote more space to theoretical inheritance of Ukrainian 
intellectualists from the middle of the XIX-th -  beginning of the XX-th century. Moreover, 
she pays attention to the problem of double national identity in the local intelligentsia of the 
XIX-th century. The author underlines the fact that the Ukrainian state thought was created 
by different trends of political thought at the beginning of modem epoch in Ukrainian history.



Олексій Дубас

Висвітлення питання про утворення 
національних держав у 1917-1921 pp. 
у підручниках видавництва «Генеза»

(С уч асн а школа покликана виробити в кожного громадянина звич
ки, настанови і цінності, без яких неможливе функціонування демократії. 
Виховання нових цінностей і розуміння сенсу демократії молодим поко
лінням може забезпечити умови для стабільного розвитку українського 
суспільства.

Історія як шкільний предмет у будь-якому суспільстві виконує дві ос
новні функції: освітню -  ознайомлюючи учня з азами історичної науки, і 
суспільну -  виховуючи майбутнього громадянина на прикладах минуло
го. Очевидно, обидва завдання мусять вирішуватися у гармонічному по
єднанні. А це вимагає від творців концепції історичної освіти та авторів 
самих підручників вибору з величезного матеріалу такого фактажу 
(прізвищ, дат і подій), що мав би ілюструвати, як правило, заздалегідь 
задані параметри висвітлення історичного процесу.

Україні, як новій східноєвропейській державі, після 1991 р. доводить
ся долати складні перешкоди світоглядного порядку, стикатися з пробле
мами, що давно вже не є актуальними для інших країн Європи. Скажімо, 
для Великої Британії, Німеччини, Франції, Іспанії період утвердження 
національної історії ніколи не був таким болісним і таким необхідним, як 
для України, Білорусі, країн Балтії та Кавказу. Формування націй в розви
нутих країнах Європи і навіть країнах східноєвропейського регіону відбу
валося в умовах нормального переходу від феодальної володарської мо
нархії до демократичної всенародної (всестанової) держави.

Ще на початку XIX ст. національна історіографія, на яку спиралися 
автори тодішніх шкільних підручників, формувалася в умовах зміцнення 
власних держав. Політична еліта давала соціальне замовлення на вихо
вання законослухняного громадянина. Разом з тим західноєвропейське 
суспільство спрямовувало освіту на закріплення ліберальних поміркова
них ціннісних орієнтирів, що ґрунтуються на загальнолюдських ідеалах, 
що на кінець XX ст. стали головною метою історичного виховання.

Після Другої світової війни в цих країнах остаточно складається грома
дянське суспільство з його толерантним ставленням до інших націй, взає
мної поваги до сусідів, інтернаціоналізації сприйняття культурних над
бань світу. Усе це відбувалося на тлі кращого засвоєння національної 
історії, в умовах відсутності загрози втратити державну незалежність.

Українська ситуація є дещо іншою. Нація виявилась на кінець XX ст. 
не до кінця сформованою (якщо розуміти під нацією спільність історич-
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них переживань усіх членів суспільства). Позитивні і негативні стереоти
пи сприйняття минулого в різних регіонах України подекуди діаметраль
но протилежні. Здобувши незалежність, Україна постала перед пробле
мою виховання усіх громадян на єдиних загальнонаціональних пріоритетах. 
Чи була цьому альтернатива? Гадаємо, що ні.

Уявімо собі таку ситуацію: школярів Ельзасу і Лотарингії за часів по
літичної нестабільності середини століття виховують за підручниками, 
написаними на замовлення французького міністерства освіти, що не виз
нає законність претензій Німеччини на ці західнонімецькі етнічні землі. 
Між тим в Україні, через багатосотрічне панування сусідніх держав, скла
лося ненормальне становище, коли навіть на початку 90-х pp. викладання 
історії в школі слугувало засобом поширення іншонаціональних впливів.

З іншого боку -  на українських учителів «тисне» стереотип вуль
гаризаторсько-класового підходу старої радянської школи з її нетерпи
містю до немарксистсько-ленінської філософії й ненавистю до «бур
жуазного Заходу». Нині для історичної освіти в Україні потрібне не 
протиставлення держави особі, а формування в учнів усвідомлення, що 
лише незалежна Україна -  правова демократична держава -  член світово
го співтовариства є запорукою гармонізації інтересів суспільства в ціло
му з устремліннями кожного громадянина. Таким вбачається нам стри
жень історичної освіти в Україні.

Проблема утворення національних держав, і передусім становлення 
суверенної Української держави, перебуває у центрі уваги авторів підруч
ників з історії України, що понад п’ять років тому вийшли друком завдя
ки видавництву «Генеза»1.

При створенні підручників враховуються два визначальних чинники, 
від яких залежить змістовне і світоглядне навантаження підручника. Пер
ший з них -  висвітлення історичного процесу конкретного народу на тери
торії, на якій він проживав упродовж усього історичного періоду. Другий -  
розгляд конкретного факту національної революції 1917-1921 pp.

У підрадянській Україні за панування тоталітарної системи мислення 
школяр був позбавлений альтернативних джерел інформації. Підручник 
відображав генеральну компартійну ідеологічну лінію. Інформація в ньо
му чітко дозувалася, сепарувалася і препарувалася у відповідності до пану
ючої марксистсько-ленінської методології1. І вона цілковито відповідала

1 Далі будемо говорити про два підручники: Ф.Г. Турчекко. Новітня історія України. -  4.1. 1917— 
1945 pp.: Підручник для 10-го класу середньої школи. -  Вид. 2-ге виправл. і доповн. -  K.: Генеза, 
1998. -  384 с. та М.Є. Рожик, М.І. Ерстенюк, М.С. Пасічник, О.М. Сухий, 1.1. Федик. Всесвітня 
історія. Новітні часи. 1914-1945 pp.: Підручник для 10-го класу середньої школи. -  Вид. 2-гс 
виправл. і доповн. -  K.: Генеза, 1998. -  230 є.

2 Наприклад, найпоширенішим в Україні підручником був підручник: I.A. Федосов. Історія СРСР: 
Період імперіалізму: Навчальний посібник для 9 кл. -  K.: Рад. школа, 1969. -  С.111-126. Останні
ми підрадянськими підручниками цього періоду були книги: В.Г. Сарбей, В.Є. Спицький. Історія 
Української РСР: Підручник для 9-10 класів. -  K.: Рад. школа, 1987. -  С. 40-70 та всесоюзний 
відповідник: Ю.І. Корабльов, I.A. Федосов, Ю.С. Борисов. Історія СРСР: Підручник для 10-го 
класу (переклад з російської). -  K.: Рад. школа, 1990. -  С. 89-236.
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тому, що писалося у всіх газетах, журналах, наукових монографіях тощо, 
говорилося на радіо, демонструвалося по телебаченню. Нині відсутній 
жорсткий диктат, проте в умовах глибокої економічної кризи батьки дити
ни не мають можливості купувати книжки загальноосвітнього характеру, і 
для багатьох дітей, особливо сільської місцевості, підручник з історії є од
ним з небагатьох джерел для ознайомлення зі світом, і не лише з його ми
нулим, а також з культурою, побутом і мистецтвом різних націй і держав.

Україна, може, єдина зі східноєвропейських країн, що не мала на на
ціональному рівні власної шкільної літератури з історії. Українські діти 
до 1991 р. вивчали історію за книжками, які писалися для російських дітей 
російськими вченими. Внаслідок цього низка історичних подій засвою
валася учнями у спотвореному вигляді. Наприклад, з російської історич
ної ретроспективи Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького мала 
на меті лише так зване возз’єднання з Росією3. Усі гетьмани виявлялися 
«зрадниками», бо не визнавали повного підкорення російському цареві.

Подібні перекручення стосувалися майже всіх періодів історії Украї
ни. Князівські часи трактувалися з позиції «колиски трьох братніх на
родів»; литовський період оцінювався як «загарбання українських земель 
Литвою»4; церковна унія однозначно інтерпретувалася як зрада церков
ної ієрархії своєму народу.

Але найбільшого перекручення зазнала історія України XIX -  почат
ку XX ст. Про діячів національного відродження говорилося як про «бур
жуазних націоналістів»5. Визвольні змагання 1917-1921 pp. трактували
ся як націоналістичне збочення купки інтелігентів, які повели за собою 
несвідомий народ, збройна боротьба ОУН-УПА -  як звичайний «банде
рівський бандитизм». З курсу такої історії України поставало запитання -  
а чим же в такому разі відрізнялася історія України від історії Росії? І що 
в ній було особливого і цікавого, крім віковічного прагнення до злиття з 
братнім російським народом? Другорядність і меншовартісність прози
рали з кожної сторінки підручника з історії Української РСР. До того ж 
цей предмет був доважком до історії СРСР і спеціально фактично не вик
ладався у школі.

3 Див. напр.: В.О. Щсрбак, На шляху за возз’єднання // Книга для читання з історії Української РСР 
(7-8 класи). -  K.: Рад. школа, 1988. -  С. 51 —58.

4 В.Г. Сарбсй, Г.Я. Ссргіенко, В.А. Смолій / за ред. В.Г. Сарбся. Історія Української РСР: Навчаль
ний посібник для 8-9 класів. 2-гє видання. -  K.: Рад. школа. -  1990. -  С. 63.

5 Одним із перших підручників, де зроблена спроба переходу на об’єктивістичні позиції, є книжка 
М.В. Коваля, С.В. Кульчицького, Ю.А. Курносова, В.Г. Сарбея. История Украины: Пробное учеб
ное пособие для 10-11 классов средней школы. -  К.: Освіта, 1991. -  365 с. Написаний він був 
напередодні прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет, і де на
певне політична ситуація, як у дзеркалі, відбилася у підручнику. 3 одного боку, позитивно гово
риться про М. Драгоманова, який «сприяв поширенню національної свідомості українців», з дру
гого боку, М. Грушсвського, який продовжував цю справу, ще трактують як «націоналіста» 
(С. 250). Позитивно оцінено діяльність В.1. Леніна щодо України.

117



Траплялися взагалі парадоксальні речі. Не лише діти, а й дорослі, на
приклад, нічого не знали про систематичні радянські голодомори 1921- 
1923, 1929-1933, 1947 pp., що забрали життя понад 10 млн українців.

Якщо розглянути проблему висвітлення української історії з точки зору 
існування або неіснування власної національної держави, то цю пробле
му на кінець 80-х років XX ст. у схематичному вигляді розглядали так: чи 
є майбутнє в України, яка має самодостатнє значення, чи її майбутнє -  
бути остаточно поглинутою Росією.

Історіографія на рідних землях півстоліття перебувала у фарватері 
російської державницької схеми історії, що у післяреволюційні часи транс
формувалася у марксистсько-ленінську радянську історіографію. По не
тривалому протистоянню з українською історіографією 20-х pp., що ще 
зберігала національні позиції, з перемогою на початку 30-х pp. сталініз
му, російський погляд на нашу історію запанував на території Централь
ної, Східної і Південної України. На західноукраїнських землях попри 
жорсткий контроль Польщі національна історіографія мала більшу мож
ливість для подальшого розвитку. Так, підручники, що видавалися за гро
мадський кошт для українських початкових шкіл і гімназій, писалися 
відповідно до національної схеми історії.

У 20-80-х pp. справді українська історіографія поступово розвивала
ся на еміграції, в місцях компактного розселення українців у Польщі, Чехії, 
Німеччині, Австрії, Франції, а після Другої світової війни -  у США і Ка
наді. Протягом 20-60-х pp. виникали науково-дослідні інститути в Празі, 
Варшаві, Відні, Берліні, Парижі, а згодом у Нью-Йорку, Гарварді, Едмон
тоні та інших містах. У самій Україні історик-науковець або історик-пе- 
дагог не мав права досліджувати або викладати історію з відмінних від 
офіційної позицій. Таких істориків обвинувачували в «українському бур
жуазному націоналізмі», звільняли з роботи й навіть ув’язнювали.

Зі здобуттям незалежності старі підручники стали непридатними для 
використання, а нових підручників Україна ще не мала. Тому спочатку у 
школах використовували підручники, написані діаспорними вченими. Най
більшою популярністю в старших класах середньої школи, серед абітурієнтів 
і навіть студентів вузів користувалася книжка Ореста Субтельного. Постан
ня в 1991 р. незалежної України засвідчило, що періоди окремішнього існу
вання України-Руси у Х-ХІІІ ст., уцільно-князівської України XIV-XVII ст., 
козацької України XVII-XVIII ст., У HP і Української держави на початку 
XX ст. були провісниками модерної України кінця XX ст.

Саме з таких позицій і писалися всі шкільні підручники з історії від 
п’ятого до одинадцятого класу, що видала «Генеза» за останні шість років. 
У видавництві «Освіта» також вийшов підручник для 10-го класу С. Куль- 
чицького М.Коваля, Ю. Лебедевой, в якому дещо інакше висвітлена істо

6 Кульчицький С.В., КовальМ.В., Лебедева Ю.Г. Історія України: Підручник для 10-го класу серед
ньої школи. -  K.: Освіта, 1998. -  С. 4-124.
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рія української революції. У схематичній формі цю різницю можна пред
ставити таким чином. Ф. Турченко проводить ідею наступності держав
ної традиції від У HP зразка 1917 і Україною зразка 1991 p. С. Кульчиць- 
кий у своєму підручнику намагається злагіднити українсько-російський 
конфлікт 1917-1920 pp., знайти більше позитиву для націонал-комуністич- 
ного режиму 20-х pp.

Без зайвої патетики можемо говорити, що саме наше видавництво взя
ло найактивнішу участь у здійсненні фундаментального перевороту мен- 
тальністних орієнтирів молодого покоління українців. І не лише молодо
го, якщо врахувати, що за нашими підручниками навчаються у вузах, з 
ними працюють учителі з великим стажем радянської школи, що, врешті- 
решт, їх гортають батьки школярів.

Не в останню чергу завдяки нашому видавництву Україна одною з 
перших пострадянських країн здійснила повний перехід на підручники 
нової генерації. Причому, не лише історії національної, а й і всесвітньої. 
Якщо основним світоглядним принципом підручників з історії України є 
державницький підхід, то підручники всесвітньої історії автори намага
ються писати з позиції цивілізаційного (а не формаційного) підходу7.

Зрозуміло, що для західноєвропейської моделі підручника сучасний 
український підручник може здатися дещо архаїчним чи навіть «відста
лим». Творці підручників на Заході можуть закинути нашим навчальним 
книжкам певну тенденційність, кон’юнктурну заангажованість, нав’язуван
ня авторської думки. Західний автор, ймовірно, не зрозуміє і не погодиться 
з наявністю двох курсів історії: національної і всесвітньої. Але реалії на
шого життя такі, що перейти відразу без тривалого акліматизаційного пер
іоду на сучасну західну модель підручника означало б позбавити дітей еле
ментарних знань про власну історію, віддати перевагу космополітичному 
вихованню, яке не враховує традиції історичної пам’яті народу.

Тепер я хочу перейти до другого аспекту -  висвітлення подій Україн
ської революції 1917-1921 pp. у наших сучасних підручниках. За програ
мою Міністерства освіти цей період вивчається в пропедевтичному

7 Формаційний підхід спирається на марксистсько-ленінську методологію історії, так званий діа
лектичний історичний матеріалізм. Суспільний поступ згідно з ним розглядається під кутом зору 
відповідності рівня розвитку виробничих сил його виробничим відносинам. Від матеріальної бази 
суспільства залежить його ідеологічна надбудова. Історія людства поділяється на п 'ять соціально- 
економічних формацій: первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну й соціа
лістичну.

Державний підхід, або національна історіографія, розглядає історичний процес на відповідній 
території, у даному разі території, де сьогодні існує Українська держава. Події, що відбувалися на 
цій землі, розглядаються під кутом зору «інтересу» титульної нації.

Цивілізаційний підхід робить наголос не на соціально-економічні чинники, а на культурно- 
цивілізаційні процеси в суспільстві. Причому, як правило, розглядається не лінеарна історія якоїсь 
окремої країни, а цілого регіону держав, котрі мають спільні побутові риси, історичні й культурні 
традиції.

Насправді сьогодні не застосовують кожний з підходів у чистому вигляді. Елементи кожного 
присутні більшою або меншою мірою в більшості українських підручників, однак поки що прева
лює формаційний підхід.
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(вступному) курсі у п’ятому класі та докладно на аналітичному рівні -  у 
десятому. Побіжно питання заторкується і в курсі всесвітньої історії у 
десятому класі.

Спеціально спинюся на підручнику професора Запорізького універ
ситету Ф. Турченка. У його підручнику, який хронологічно охоплює час 
від Лютневої революції в Росії 1917 р. і повалення царату до закінчення 
Другої світової війни, подіям Української революції присвячено майже 
половину обсягу всього підручника. Власне, ця тема є центральною в курсі 
історії України для десятого класу. Автору довелось стикнутися з важкою 
проблемою. У курсах історії радянського часу ця тема є, можливо, 
найбільш спотвореною. Утворення Центральної Ради, проголошення УНР, 
українсько-більшовицька війна кінця 1917-початку 1918 p., Берестейсь
ка угода з Почвірним союзом, Четвертий універсал про незалежність Ук
раїни, Українська держава Павла Скоропадського і Директорія однознач
но трактувалися з різко негативних позицій.

Щодо подій у Західній Україні, зокрема розпаду Австро-Угорської 
імперії, листопадового «вибуху» у Львові, проголошення ЗУНР, українсь- 
ко-польської війни 1918-1919 pp., січових стрільців в УГА, злуки УНР і 
ЗУНР, то вони майже взагалі не згадувалися, лише побіжно йшлося про 
якихось «західноукраїнських націоналістів», які не туди, куди слід було, 
тягнули народ. Натомість позитивно змальовувались дії червоних військ 
і більшовицького уряду України, які на багнетах з півночі прийшли вста
новлювати в Україні новий суспільний лад.

Ф. Турченко у своєму підручнику відновив національну схему української 
історіографії, що до 1991 р. мала своє продовження лише в історіографії 
української діаспори. Національно-державне будівництво в Україні висвіт
лено з позитивної точки зору, а Українська революція показана в розрізі від
повідних явищ історії сусідніх народів Східної та Центральної Європи.

По-новому у підручнику Ф.Турченка розставлені особистісні акцен
ти. Якщо героями радянських підручників були Ленін та вірні ленінці 
України, то тепер з позитивного боку розглядаються такі політики як 
М.Міхновський (1873-1924), М. Грушевський (1866-1934), Є. Петруше- 
вич (1863-1940), В. Винниченко (1880-1951), С. Петлюра (1879-1926), 
Д. Дорошенко (1882-1951), В. Липинський (1882-1931) та ін. Наступ чер
воних військ на Київ у січні 1918 р. розглядається як акт агресії більшо
вицької Росії проти нової суверенної держави. Якщо в радянських «істо
ріях» ця війна трактувалася як громадянська, тобто така, що мала 
передусім соціальний характер, то в новому підручнику вона подана як 
міждержавна війна з елементами війни громадянської.

Зовсім інакше представлено в книзі Турченка й подієвий бік рево
люції. Приміром, січневе повстання робітників Арсеналу подано головним 
чином як інспірований ззовні антидержавний виступ пролетаріату. З сим
патією висвітлено діяльність збройних формувань січових стрільців, як 
про подвиг і високу військову звитягу розказано про бій під Крутами.
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Берестейський договір, який, услід за В. Леніним, радянські шкільні 
підручники оцінювали як ганебний, капітулянтський та зрадницький, у 
новому підручнику потрактований як найбільше зовнішньополітичне 
досягнення молодої дипломатії УНР, як перше визнання незалежної дер
жави на міжнародній арені. Цей документ закладав основи соборницької 
політики підросійської України по збиранню українських етнічних зе
мель в єдину державу на основі тогочасного міжнародного права.

Так званий сільський бандитизм у 1917-1921 pp. цілком слушно пред
ставлено як партизанську війну селян з більшовиками. Разом з тим, мах
новське і григор’євське повстання на Півдні України зображені як анти
державні рухи звиклого до анархічної вольниці зросійщеного сільського 
населення. Автор, очевидно, розуміє певну складність того становища, 
що учень одержує відмінну від тієї, яку одержували їхні батьки, оціночну 
інформацію.

Перший період адаптації підручника, коли відчувалася інерція старо
го сприйняття минулого, пройшов цілком успішно. Сім років незалеж
ності зробили свою справу і сьогодні на більшості території України не 
спостерігається якогось помітного антагонізму батьків і дітей з приводу 
висвітлення подій Української революції.

Проте менше, ніж належало б, місця приділено подіям революції у 
Західній Україні (приблизно 1/4 обсягу), бо з точки зору досягнень внут
рішньої стабільності, суспільної організованості, психологічної підготов
леності західноукраїнське населення стояло ближче до перемоги у визволь
них змаганнях, ніж східноукраїнська людність. До того ж у Західній 
Україні не було і тієї руїни після війни з Росією, що її зазнала Україна 
Східна. ЗУНР впала передусім через зовнішні обставини, а не через внут
рішню слабкість. Вирішальний вплив мало те, що країни Антанти зроби
ли ставку на Польщу та збройно її підтримали.

До слабких місць першого видання підручника Ф. Турченка, на наш 
погляд, можна віднести перебільшення самостійницьких настроїв насе
лення підросійської України, що насправді важко ствердити. Автор пере
більшує значення політичного впливу партії радикально-самостійниць
кого напряму, зокрема групи М. Міхновського і особливо його роль у 
створенні Центральної Ради. До того ж він і федералістичну політику 
Центральної Ради розумів у розрізі сучасного трактування цього понят
тя, хоч у тодішній ситуації федералістичні погляди були тактичним кро
ком українських політиків на шляху до незалежності.

У другому виданні підручника Ф. Турченка багато з цих недоліків було 
усунуто. Разом з тим потребує, при подальших перевиданнях, урівнова
ження тих частин тексту, де автор намагається перекладати вину у по
разці в революції з українського суспільства на зовнішнього ворога. Хоча, 
зрозуміло, без допомоги Москви встановити комуністичний лад в Україні 
місцевим більшовикам напевно не вдалося б.
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Підручник Турченка вже виконав і ще тривалий час виконуватиме істо- 
рико-виховну функцію саме завдяки висвітленню подій Української ре
волюції.

Крах імперій і постання нових незалежних держав відображено та
кож і в підручнику із всесвітньої історії для десятого класу під загальною 
редакцією М. Рожика. Він також уже витримав два видання. В цьому 
підручнику розповідається про події в сусідніх з Україною державах, за
значається вплив цих подій на ситуацію в Україні. Соціальна революція в 
Росії в ньому вперше представлена не з більшовицької точки зору. Авто
ри підводять до висновку, що при збереженні демократичного устрою і 
багатопартійності ця революція навряд чи призвела б до таких руйнівних 
наслідків. Зокрема, не було б і агресії червоних військ проти новопоста
лих держав Західної Європи: Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, України, 
Грузії, Азербайджану і Вірменії. У ньому підкреслено імперські тенденції 
у відродженні Польщі, негативно оцінено загарбницькі війни проти тих 
народів, які входили у так звану історичну Польщу.

Недоліком підручника М. Рожика є його недостатня синтезація з 
підручником Ф. Турченка прогалини у висвітленні співвідношення подій 
у Польщі, Чехії, Росії, країнах Прибалтики і Україні. Можливо, більше 
місця треба приділити у майбутньому виданні розповіді про весь східно
європейський регіон.

Власне, серед українських теоретиків і практиків з розробки підруч
ників існують і конкурують два підходи:

1. Історія творення європейських національних держав повинна зма
льовуватися винятково з українських позицій;

2. Події слід розглядати з точки зору історіографії тієї країни, про яку 
йдеться у конкретному випадку: про Польщу потрібно писати «по-поль- 
ськи», про Угорщину «по-угорськи» тощо.

Проте наше видавництво переконане, що беззастережне й механічне 
слідування одному з цих підходів на шкоду іншому -  шлях хибний. Ніхто 
не зможе спростувати тезу, що українці й росіяни неоднаково написали б 
про битву під Полтавою 1709 p., німці й чехи -  про обставини включення 
1918 р. Судетської області до складу новоутвореної Чехословацької Рес
публіки, німці та поляки -  про Гданський коридор.

Ми заохочуємо наших авторів до того, щоб вони уважно й чуйно підхо
дили до вразливих моментів в історії державотворення інших європейсь
ких народів, особливо тих із них, які будували свої національні держави 
одночасно з українцями і навіть, як здається нам, українцям, не завжди з 
урахуванням історичних прав України.

Події сивої давнини чи навіть XX ст. повинні бути добрим уроком, але 
він, на наше глибоке переконання, не повинен стати уроком упередженості 
чи ненависті до інших народів. Історія вже відбулася і її не переробити, але 
ж важливо, щоб нинішнє й прийдешнє покоління навчилися бути мудріши
ми за нас і не переймати сліпо наш, нерідко негативний, досвід.
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Спробую саме з таких позицій потрактувати проблеми, що станов
лять предмет обговорення на нашій конференції. Прикладом може бути 
посібник зі всесвітньої історії групи авторів на чолі з А. Трубайчуком та 
П. Полянським, який зараз «Генеза» готує до друку. При аналізі подій, що 
мали місце у тій чи іншій новопосталій на початку XX ст. країні, автори 
широко використовують наукову та навчальну літературу конкретної краї
ни: чеську і словацьку, якщо йдеться про утворення Чехословаччини, 
польську -  щодо Польщі та ін. При цьому, звісно, не залишаються осто
ронь розробки українських дослідників.

Ми вбачаємо в цьому перспективу, адже часто-густо автори підруч
ників, особливо з числа учителів-практиків, фізично неспроможні реагу
вати на зміни в національних історичних підходах. Тому й виникають, 
наприклад, проблеми з оцінкою режиму Сметони в Литві чи політики 
уряду Стамболійського в Болгарії.

Щоправда, і нам, українцям, хотілося б від наших зарубіжних колег 
такого ж уважного ставлення й розуміння української минувшини. На жаль, 
ознайомлення з навчальною історичною літературою більшості європей
ських країн не вселяє оптимізму: у більшості з них Україні доби 1917— 
1921 pp., та й не лише цьому відтинку української історії, відведено над
то мало місця, нерідко немає навіть згадки про Україну.

Наприклад, у підручнику з нової історії, що виданий в землі Баден- 
Вюртемберг (ФРН)8 про події в Україні немає жодного рядка, хоча у ньо
му висвітлюється всесвітня історія від Французької революції до кінця 
Першої світової війни. Росія ж згадується на 20-ти сторінках. Навіть у 
хронологічній таблиці подій, де йдеться про незалежність Латвії, Литви і 
Естонії у 1918 p., не йдеться про аналогічну незалежність України.

Взагалі виглядає дивним відсутність у тексті підручника матеріалу 
про визнання кайзерівською Німеччиною України незалежною державою 
у січні 1918 р. (до речі, це було перше офіційне визнання України), про 
те, що Україна доби гетьманату П. Скоропадського до кінця листопада 
1918 р. була союзною Німеччині державою. Лише одного разу Україну 
згадано разом з Фінляндією, Прибалтійськими країнами і Польщею у 
зв’язку з Берестейською угодою®, за якою Росія зобов’язувалася звільни
ти ці території від своїх військ. У читача може скластися хибне уявлення, 
що німці домовлялися в Бересті лише з російськими більшовиками. На
справді Німеччина спочатку у січні укладала угоду з УНР як незалежною 
державою і на правах допомоги для боротьби з агресією червоної Росії, 
ввела свої військові частини у межі України. І лише коли більшість тери
торії України лишилася під німецькою окупацією, тоді у березні пост
фактум було підписано Берестейську угоду між Німеччиною та Росією.

* Anno 3. Ausgabe Baden-Würtembcrg. -  Braunschweig: Westermark, 1996. 
’ Там само. -  С. 282.
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У підручнику подається мапа тогочасної Східної Європи, на якій по
значена територія УНР і зазначена дата здобуття незалежності: 22.1.1918р.

Характеристичною видається мапа етнічних кордонів Східної Євро
пи у зв’язку з розпадом Австро-Угорщини10, текст відповідного парагра
фа. Автори згадали про національні держави румунів, поляків, чехів, юго- 
славів, угорців і навіть італійців, що виникли на уламках цісарської імперії, 
та жодним словом не прохопилися, що українці були у цьому питанні 
обділені, і не згадано про польсько-український збройний конфлікт у Га
личині у зв’язку з цим. Українців згадано лише у зв’язку з частковим за
селенням у Чехословакії.

Цікавий також інший момент. На мапі різними кольорами розфарбо
вано території Західної та Східної України. Галицькі українці кольором 
відрізнені від поляків, натомість наддніпрянські українці позначені тим 
самим кольором, що й росіяни.

З огляду на те, що українськими навчальними програмами зі все
світньої історії в 10-х класах відведено по 2, ато й по 3 заняття, присвяче
них висвітленню державотворчих процесів у 1917-1921 pp. у Чехії, Сло
ваччині, Польщі, Угорщині, Румунії, Югославії та в інших державах, ми 
вважаємо за доцільне, щоб у відповідних курсах всесвітньої історії, що 
викладається в школах цих країн, було відведено час і на історію України. 
Гадаю, ніхто не заперечуватиме -  ми повинні знати одне одного краще.

Сподіваємося, що започаткована у 1999 р. Генеральним секретарем Ради 
Європи п. Даніелем Таршісом нова програма «Вивчення історії у країнах 
басейну Чорного моря» сприятиме подоланню означених невідповідностей і 
Україна посяде на сторінках підручників інших країн таке ж поважне місце, 
яке історії цих країн відведено в українських навчальних книгах з історії.

Oleksij Dubas

THE PROBLEM OF NATIONAL STATES CREATION 
IN YEARS 1917-1921 PRESENTED 

IN THE TEXT-BOOKS OF «GENES А» PUBLISHING HOUSE

A highlighting the history of national states creation, primarily the Ukrainian 
independent state formation, is the content pivot of the text-books published and being 
prepared for the issue by «Genesa» Publishing House. Thus text-books on Ukrainian 
history suggest the idea of state traditions heredity between the Ukrainian People 
Republic of 1917 and the Ukraine of 1991. The Ukrainian Revolution is treated in the 
context of the relevant events taking place in the neighbouring countries history etc. 
The Ukrainian history text-books are written on the principle of the state orientated 
approach and the world history textbooks -  on the basis of civilisation principle 
accordingly.

10 Anno 3. ... - C .  294.



Сергій Литвин

Висвітлення постаті Симона Петлюри 
в радянських та пострадянських шкільних 

підручниках з історії України

(Сучасний стан розвитку українського суспільства характеризується 
зростанням інтересу до історичного минулого, що в свою чергу потребує 
підвищення уваги до шкільної історичної освіти. Загальновідомо, що ви
вчення історії в школі є важливим виховним засобом: у процесі здобуття 
знань про свою Батьківщину, про її славне й героїчне минуле, про визнач
них людей, про народні традиції та ідеали формує історичну пам’ять, 
національну свідомість, патріотизм, любов до рідного краю, усвідомлену 
громадську позицію. Шкільний курс історії України має донести до свідо
мості учнів, що український народ сформувався історично, створив свою 
самобутню культуру, свою державність, пройшов складний трагічний і 
героїчний шлях, гідний великого європейського народу.

Славну й героїчну сторінку історії України становить національно- 
визвольна боротьба українського народу 1917-1921 pp., що є найвизнач
нішим етапом у здобутті української державності і в той же час найбільш 
замовчуваним та сфальсифікованим радянською історіографією (а за нею 
і світовою історичною думкою) її періодом.

Радянський режим був наставлений на нівеляцію всього українства, 
на викривлення й знищення всього, що сприяло українській самобутності. 
Його апологети в усі часи патологічно боялися говорити правду про ук
раїнську революцію цієї доби та про її лідерів, найвидатнішим з яких був 
Голова Директорії й Отаман військ Української Народної Республіки 
(УНР) Симон Петлюра -  людина, котра несла на своїх плечах неймовір
ний тягар державної влади в найскладніший період нашої історії.

Упродовж років на різних посадах він керував національно-визволь
ною боротьбою українського народу, мобілізуючи його на спротив воро
жим домаганням. Виявивши незвичайну особисту хоробрість та страте
гічний хист, ставши в тяжкі, трагічні, але великі й героїчні роки на най
вищий військовий пост, а згодом і очоливши державну владу, С. Петлюра 
був легендарним героєм національно-визвольної боротьби українського 
народу.

Він був однією з найпомітніших і, водночас, найсуперечливіших по
статей цієї доби. Важко знайти іншого державного діяча, навколо діяль
ності якого точились би такі гострі суперечки, висловлювалися різні дум
ки. Захоплення, різке несприйняття його ідей, замовчування, фальсифі
кації -  такий, щонайменше, діапазон суджень про нього. Вороги С.Пет- 
люри намагались очорнити, зневажити і заплямувати його всілякими яр-
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ликами: авантюриста, амбітного дилетанта, диктатора, організатора по
громів єврейського населення тощо, а петлюрівщина була синонімом край
нього політичного злочинства.

Ім’я Петлюри спотворювалося в радянській історіографії з перших 
десятиліть радянської влади. Радянська історіографічна наука майже не 
торкалася проблем українських національно-визвольних змагань. Упро
довж десятиліть український рух втискувався в рамки «світової рево
люції», наголошувалось на його соціально-революційному та інтернаці
ональному змісті і замовчувався національний.

В історичній науці міцно утвердилися ідеологічно-догматичні схеми 
трактування подій, тенденційний показ, а то і спотворення діяльності, 
образу українських політичних та військових діячів. В історіографії було 
багато ідеології і мало розуміння реального перебігу подій. Праці істо
риків та їхні ідеологічні концепції будувалися відповідно до вимог ра
дянського тоталітарного режиму і захисту його ідеологічних постулатів, 
мали чіткий обрис запрограмованої ідеологічної заангажованості. Усіля- 
ко заохочувались кон’юнктурні «дослідження» по викриттю «українського 
буржуазного націоналізму».

У працях з історії громадянської війни в Україні автори лише побіжно 
торкалися імені Петлюри. Засліплені ненавистю до українського націо
нального руху або через партійну обмеженість вони намагалися компро
метувати Петлюру, характеризували як найкривавішого злочинця, зрад
ника українського народу, агента іноземного західного імперіалізму, що 
мав за мету «продати» Україну закордонним капіталістам, реставрувати в 
Україні буржуазний лад тощо.

Ці ж оцінки переносились і в шкільні підручники. Про підручники з 
історії України радянських часів не доводиться багато говорити, бо всі 
вони писалися на основі сфальсифікованої радянської історіографії, за 
директивами комуністичної партії та в «загальноросійському» дусі, й по
статі С. Петлюри приділяли кілька рядків і то лише в негативному плані. 
Але щоб не бути голослівними, дозволимо собі зробити їх короткий ог
ляд та навести приклади.

Першим і єдиним шкільним підручником з історії України 20-х pp. була 
«Коротка історія України» М. Яворського1. У ньому проводилась концеп
туальна ідея боротьби українського народу за національну державність, 
але разом із тим доводилась неминучість перемоги пролетарської рево
люції та радянської влади в Україні. Незважаючи на це, автора було ре
пресовано й замордовано більшовицьким режимом на Соловках, а підруч
ник заборонено.

Слід зазначити, що в 20-х pp. історія як окремий предмет не вивча
лась, а лише окремі історичні факти включалися в інші суспільствознавчі

1 Яворський М. Коротка історія України. -  Харків, 1924. 
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предмета. Історичні відомості використовувалися як ілюстрації для по
рівняння з сучасністю, а точніше для протиставлення сучасного минуло
му, на доведення «досягнень радянського ладу».

Від 1931 р. у школах вводився курс вітчизняної історії з завданням ви
вчення історії класової боротьби і формування комуністичного світогляду 
на основі марксистсько-ленінського вчення. Від 1934 р. він переіменова- 
ний у курс історії СРСР, що на довгі роки визначило систему й зміст укра
їнської історичної освіти, що уніфікувалась і «зливалася» з російською.

Історія УРСР вивчалась (аж до 1989/1990 навчального року) як скла
дова частина курсу історії СРСР, стрижнем якого була історія Росії, що 
трактувалася з шовіністичних позицій. Її програми зобов’язували «пока
зувати спільність історичного минулого України і Росії, єдність боротьби 
трудящих України й народів Росії проти експлуататорських класів, їх бра
терського єднання в боротьбі за перемогу пролетарської революції і по
будову безкласового соціалістичного суспільства»2. Директивні документи 
вимагали показу «ролі комуністичної партії та її керівників, особливо 
Сталіна, в українській історії, закономірності і значення Жовтневої рево
люції, що звільнила народи від напівколоніального та національного 
гніту»3. Матеріал, що не вписувався в більшовицьку концепцію україн
ської історії, не висвітлювався взагалі.

Про становище українського вчительства промовисто свідчить факт, 
наведений у статті наркома освіти УРСР В. Затонського в газеті «Извес
тия» на початку 1934 р. «Учителі в Україні на 30-40 відсотків є класово 
ворожим елементом... За останні 11 місяців ми вигнали із школи 4 тисячі 
вчителів-українців-петлюрівців... Всеукраїнський інститут педагогіки 
цілком замінено, оскільки його основні кадри складалися з українських 
шпіонів...»4. У 1938 р. вийшов «Короткий курс історії ВКП(б)», що ви
значив на довгі десятиліття концепцію радянської історіографії. У дусі 
цієї концепції Академією наук УРСР у 1940 р. був виданий «Короткий 
курс історії України»5. Написаний він був із суцільними посиланнями на 
«Короткий курс історії ВКП(б)» та з переважаючим переоповіданням подій 
в Росії й проектуванням їх на Україну. У ньому подавалась послідовна 
більшовицька концепція, насамперед висвітлювалась класова боротьба в 
Україні під керівництвом комуністичної партії, наголошувалося на єдності 
інтересів українського й російського народів. С. Петлюра згадується кілька 
разів, як-от: у зв’язку з обранням головою УГВК, а пізніше, як «член бур
жуазної Директорії й головний отаман петлюрівських військ, які роз
правлялись з революційними робітниками й селянами, особливо

2 Скубницький Т., Шерман Г. Проект програми історії України для середніх шкіл. -  K., 1934. -  65 с.
3 Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства за 1917-1947 гг. -  Выпуск 1. -  М., 

1947. -  С. 184-185.
“ Карась А. Начерк культурного відродження України від 1917 до 1933 pp. // Науковий збірник УВУ. 

-  Мюнхен, 1992.
* Бєлоусов С., Гуслистий K., Оглоблин О. та ін. Історія України. Короткий курс. -  К.: В-во АН УРСР, 

1940 .-412  с.
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з комуністами, віддаючи їх на муки і смерть. Петлюрівські загони жор
стоко розправлялися з селянами, що захоплювали поміщицькі землі. 
Селян розстрілювали, селянські з ’їзди забороняли, делегатів розганяли 
зброєю і сікли різками»6. Уряд УНР називається «агентурою інтервентів 
на Україні, зрадниками, які на початку 1918 р. закликали німецьких оку
пантів»7. Не пропустили автори нагоди, щоб заплямувати Петлюру по
громщиком і без будь-яких підтверджень і посилань твердять, що «протя
гом 1919 року петлюрівці вчинили 800 погромів, замучивши і вбивши 
близько 100 тисяч євреїв»8.

Процес часткової демократизації й десталінізації в СРСР незначною 
мірою торкнувся й шкільного курсу історії. Це зумовило вихід у 1962 р. пер
шого шкільного підручника історії України9. Підручник був насичений лен
інськими цитатами і оцінками, нав’язуванням думки про непорушну єдність 
з російським народом і російською державою, що є єдиною силою, яка захи
щає Україну. У ньому бачимо суцільне викривлення подій, фальсифікацію 
фактів, вкрай негативні характеристики українських діячів, а більшість з них 
не згадуються зовсім. В українських школярів формувалося уявлення про С. 
Петлюру: «22 січня 1918 року озвірілі петлюрівці вдерлися в «Арсенал» і 
розстріляли 300 повстанців»10 або, що -  «на чолі Директорії стали вороги 
народу В. Винниченко і С. Петлюра»11. Інший підручник, виданий за редак
цією цих же авторів, характеризує діяльність Петлюри як «ворожу інтересам 
українського народу», в «інтересах української та міжнародної буржуазії»12. 
В усіх наступних радянських підручниках відомості про С. Петлюру пода
ються в такому ж дусі.

Характерною рисою радянських шкільних підручників була багато
літня монополія авторів на їх видання. Так, підручник для 7-8 класів за 
редакцією Ф. Лося витримав дев’ять видань, а підручник для 9-10 класів 
за його ж редакцією -  вісім видань, майже без змін змісту.

Протидія курсові демократизації і трансформація радянського су
спільства в авторитарно-бюрократичну систему викликала стагнацію 
змісту шкільних історичних курсів, посилення його ідеологізації і полі- 
тизації, подальше урізання курсу історії України, скорочення фактичного 
матеріалу, вилучення з нього імен українських діячів культури та виз
вольної боротьби.

У зв’язку з посиленням боротьби з українським «буржуазним» націо
налізмом, по суті була неможливою об’єктивна розробка проблем історії

6 Белоусов C., Гуслистий K., Оглоблин О. та ін. Історія України. Короткий курс. -  K.: В-во АН 
УРСР, 1940.- С .  314.

7 Белоусов C., Гуслистий K., Оглоблин О. та ін. Історія України...- С. 286.
8 Там само. -  С. 315.
9 Дядиченко В., Лось Ф., Спицький В. Історія Української РСР: Підручник для 7-8 класів. -  K.: 

Радянська школа, 1962. -  150 с.
10 Там само. -  С. 104.
" Там само. -  С. 108.
12 Лось Ф., Спицький В. Історія Української РСР. -  K.: Радянська школа, 1968. -  С. 77.
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української революції. Офіційними і обов’язковими для всіх істориків були 
оцінки, викладені у виданнях АН СРСР, АН УРСР та Інституту історії 
партії при ЦК КПУ.

Також тенденційно в ті часи добиралися матеріали й документи до 
хрестоматій з історії. У проаналізованих хрестоматійних збірниках 
не наведено жодного документа про національно-визвольну боротьбу, 
і жодного про С. Петлюру13.

Подібна інтерпретація нашого історичного минулого характерна також 
для тогочасних довідкових видань. З радянських енциклопедичних словників 
усіх без винятку часів ми можемо дізнатися лише таке: «Петлюра — один з 
верховодів української буржуазно-націоналістичної контрреволюції, один із 
лідерів УСДРП. У 1917 -  один із керівників контрреволюційної Центральної 
Ради, генеральний секретар у військових справах. У листопаді 1918 -  один з 
організаторів, а з лютого 1919 -  голова Директорії -  контрреволюційного 
буржуазно-націоналістичного «уряду», що встановив в Україні режим жор
стокого терору. Зазнавши 1919 року краху під ударами радянських військ і 
повстанських загонів, у квітні 1920 підписав ганебну Варшавську угоду 
Директорії з Пілсудським. Улітку 1920, після вигнання військ буржуазно- 
поміщицької Польщі з України, втік за кордон, де продовжує антирадянську 
діяльність»14. Подібними «перлинами» в кожній фразі переповнені всі ра
дянські енциклопедії включно до 1990-х pp.

Звичайно, аналогічних прикладів такої однобічної і суб’єктивної оці
нки С. Петлюри і його діяльності можна було б навести набагато більше, 
однак і вищенаведених вистачає, щоб переконатися в тенденційності, 
викривленнях висвітлення його постаті.

Зміни 90-х pp. зумовили і бурхливі зміни в історичній науці. Стали 
доступними праці раніше заборонених українських істориків М. Гру- 
шевського. І. Крип’якевича та істориків української діаспори Д. Доро
шенка, О. Субтельного, А. Жуковського. Вони користувалися попитом 
вчителів та учнів, а також сприяли інтенсифікації праці пострадянських 
українських істориків. Від 1989/1990 навчального року вперше запровад
жується вивчення історії УРСР як окремого курсу.

Ці зміни потребували видання нових шкільних підручників, але про
цес їх оновлення відбувався надто повільно. Міністерство освіти реко
мендувало «творчо використовувати старі підручники колишніх курсів 
історії СРСР, нової й новітньої історії, відкидаючи ідеологічні догми, 
класово-формаційний підхід до історії»15. Інститутом історії УРСР у 1990 р.

13 Спицький В. Книга для читання з історії Української УРСР з початку XX ст. до наших днів / Рсд. 
І. Гуржій. -  K.: Радянська школа, 1971. -  245 с.; Хрестоматія з історії УРСР (Упоряд. В. Спицький 
і І. Сургай). -  K.: Рад. школа, 1971. -  199 с.

14 Радянська енциклопедія історії України / Ред. А. Скаба. -  K., 1971. -  T. 3. -  С. 371.
15 Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша (1917-1945 pp.): Підручник для 10 класу 

середньої школи. -  K.: Генеза, 1994. -  344 с.
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була видана «Історія Української РСР для 8-9 класів16, а у 1991 р. «Історія 
України для 10-11 класів»17.

Але автори дуже неохоче відходили від ідеологічних установок попе
реднього періоду. Історики збанкрутілого радянського режиму ще трива
лий час намагалися рятувати його. Аналізуючи ці підручники, бачимо, 
що загальна їх концепція не внесла нічого нового порівняно з радянською 
історіографією. В їхньому викладі українська історія залишалася не
від’ємною частиною загальної історії СРСР, калькою російської історії 
та історії ВКП(б). Основна маса історичних явищ, як і раніше, висвітлю
валася через призму «спільної колиски трьох слов’янських народів», 
соціально-економічних формацій, трьох російських революцій, класової 
боротьби трудящих мас, «всесвітнього значення Великої Жовтневої соціа
лістичної революції», доводилося прагнення українського народу впро
довж всієї історії до єднання з великим російським народом. Опис періо
ду 1917-1921 pp. здійснювався через боротьбу трудящих мас з контрре
волюцією, німецькою окупацією, білою гвардією та білопанською 
Польщею за встановлення радянської влади.

Щоправда, розглядались суб’єктивні помилки деяких політичних 
діячів, дещо заповнювались «білі плями» історії, вводились окремі ук
раїнські історико-біографічні та історико-побутові сюжети. Однак знач
на частина історичних подій українського народу, як і раніше, замовчува
лося, а то і відверто викривлялася, тривало очорнювання борців за неза
лежність України, зокрема С. Петлюри. Хоча в цей час наявність історіо
графічних джерел уже давала можливість авторам переоцінити роль 
і значення його постаті у визвольній боротьбі.

У наступні роки в українській історичній науці відбулися помітні зру
шення. Значний внесок у дослідження постаті Петлюри зробили історики 
В. Верстюк, В. Сергійчук, І. Срібняк, А. Ткачук, Ю. Шаповал, 
Я. Тинченко та ін. Вони об’єктивно оцінили роль цього видатного політика, 
державного й військового діяча в процесі національного відродження 
України в той складний і драматичний період її історії. Це дало можливість 
внести виправлення й доповнення до наступних видань шкільних підручників.

Слід зазначити, що істотний прогрес у змалюванні образу Петлюри 
відбувся з виходом підручника «Новітня історія України» для 10 класу 
Ф. Турченка, у 1994 р.18. Підручник здобув широку популярність у школах 
України. У ньому особливу увагу приділено питанням, які раніше слабо 
висвітлювалися або фальсифікувалися. Хоча у підручнику ще присутній 
загальноросійський контекст і прорадянські тенденції, авторові вдалося

16 Про підручники в новому навчальному році Н Інформаційний збірник Міністерства освіти 
України. -  1992. -  № 6. -  С. 20.

17 Сарбей В., Сергієнко Г., Смолій В. Історія Української РСР для 8-9 класів. -  K.: Радянська школа, 
1990. -  286 с.

18 Коваль М., Кульчицький С., Курносов Ю., Сарбей В. Історія України: Підручник для 10-11 класів 
/Ред. Ю.Кондуфор. -  K.: Радянська школа, 1991. -  С. 368.
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здійснити цілісний систематизований виклад подій в Україні в роки на
ціонально-визвольних змагань з позицій нинішніх інтересів українсько
го народу і української державності.

Автор наповнює текст суттєвим фактичним матеріалом про українських 
діячів, замовчуваний раніше червоний терор 1919 і 1920 pp. в Україні, упер
ше детально і в досить великому обсязі показує спільну боротьбу україн
ської та польської армій проти більшовиків у 1920 р. та її значення. Варто 
зазначити, і це надзвичайно важливо, що автор, особливо у другому ви
данні підручника19, дає просторі оцінки діяльності С. Петлюри, як на
приклад: «Усупереч несприятливим зовнішнім і внутрішнім обставинам, 
Головний отаман стояв на чолі визвольної боротьби. На багато десятиліть 
він став символом боротьби українців за створення власної незалежної 
демократичної держави»20.

Однак у багатьох історичних подіях, до яких С. Петлюра мав безпо
середнє відношення, його роль, як і раніше, замовчується. Насамперед 
йдеться про зрив більшовицького повстання в Києві 30 листопада 
1917 p., про ліквідацію повстання на «Арсеналі» і роль в обороні Києва 
в січні 1918 р., роль у звільненні України від більшовицьких військ у 
лютому-березні 1918 р. тощо.

На жаль, автор припускається й деяких неточностей, як, наприклад: 
«Симон Петлюра виїхав до Білої Церкви, де проголосив себе Отаманом 
республіканських військ»21. Справді ж його призначила на цю посаду Ди
ректорія УНР. Не можу погодитися й з тим, що в «квітні 1919 р. завер
шився розгром військ Директорії»22. Наполягаючи на помилковості цієї 
тези, вважаю, що військо УНР у цей період не тільки не було розгромлене, 
а за умов боїв зуміло реформуватися, а невдовзі взяти Київ.

Неприпустимим вважаємо також те, що учні отримують з підручника 
парадоксальну інформацію, що є глибоко помилковою, начебто «С. Пет
люра і його оточення були готові до переговорів з радянським урядом
В. Леніна для спільної боротьби з Денікіним і погоджувалися на встанов
лення в Україні національної радянської влади»23.

Коли йдеться про наміри вести переговори про замирення, то це нор
мальні наміри будь-якого політика. Але С. Петлюра ніколи не мав на меті 
створення спільного фронту з більшовиками. Більше того, існує багато 
доказів непохитності позиції С. Петлюри щодо більшовиків. Так, голова 
уряду УНР І. Мазепа у своїх спогадах наводить факт написання С. Пет
люрою листа до уряду, що він «вважає необхідним відійти від державних 
справ, а тому передає свої повноваження Голови Директорії й Головного 
Отамана раді міністрів», мотивуючи тим, що «контакт з більшовиками

’’ Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917-1945. 10 клас: Підручник для серед, 
загальноосвіт.шк. -  Вид. 2-е, виправлене та доповнене. -  K.: Генеза, 1998. -  344 с.

20 Там само. -  С. 127.
21 Там само. -  С. 86.
22 Там само. -  С. 94.
23 Там само. -  С. 126.
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напевне вимагатиме зміни нашої політики, а я не хотів би цим компромі- 
тувати ні себе, ні до певної міри українського руху, що весь час ішов під 
прапором справжнього демократизму»24. Як бачимо, цей лист мав харак
тер ультимативного протесту проти контактів з більшовиками.

Подібні недоліки характерні й для іншого, виданого також цим Інсти
тутом системних досліджень освіти, підручника «Історія України», реко
мендованого для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв25. У ньому щодо
С. Петлюри в добу Директорії автори без посилань і коментарів застосо
вують тенденційні оцінки В. Винниченка. Наприклад: «Реальна, дійсна 
політика стала в руках військових, а виразником та оборонцем її є 
Петлюра... Директорія стала ширмою для діяльності різного роду прой
дисвітів, що видавали себе за отаманів, підлеглих Петлюрі»26.

На особливу увагу заслуговує підручник «Історія України», підготов
лений колективом Інституту історії України НАН за загальною редакцією 
В. Смолія в 1997 р.27. У ньому розділ національно-визвольних змагань 
1917-1921 pp. написаний В. Верстюком, містить найбільш сучасні оцінки 
подій та діячів тієї доби, зокрема С. Петлюри. Проте є багато суттєвих 
прогалин: не акцентується увага на його ролі в першій російсько-ук
раїнській війні, факту відставки, ролі в звільненні України від більшовиків.

Останнім часом регіональними видавництвами в Донецьку, Севастополі 
тощо видані підручники з історії України російською мовою28. Не аналізую
чи їх детально, зазначимо, що їх характерною рисою є «зайва сором’яз
ливість», коли йдеться про національно-державницькі проблеми, національ
но-визвольні змагання і особливо щодо постаті С. Петлюри. В авторів пере
важає тяжіння до їх висвітлення в загальноросійському контексті.

Вигідно у цьому відношенні від них відрізняється підручник львівських 
авторів, що вийшов 1996 р. у видавництві «Світ». Він рекомендований 
для студентів, проте користується попитом у школах.

Недосконалими, на нашу думку, є сучасні хрестоматійні збірники. Так, 
у «Хрестоматії з історії України»29 серед документів доби національно- 
визвольних змагань більшу частину становлять документи комуністич
ної партії, прорадянських організацій та установ і лише незначну -  дер
жавницькі, що стосуються Української Народної Республіки. Петлюрі при
свячено всього один фрагмент зі статті В. Проходи «Вождь і військо»30.

14 Мазепа І. Україна в огні і бурі революції: 1917-1921. -  Прага: Прометей, 1942. -  4.2. -  С. 156.
25 Пайовик О., Зубалій О., Матисякевич 3. та  ін. Історія України. -  K.: Інститут системних 

досліджень освіти, 1993. -  278 с.
"  Там само. -  С. 140.
"  Верстюк В., Гарань О., Гуржій О. та ін. Історія України: Навчальний посібник / Ред. В. Смолій. -  

K.: Альтернативи, 1997. -  424 с.
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Завершуючи аналіз шкільних підручників, зазначимо, що історичною 
наукою здійснено значний прогрес у висвітленні доби національно-виз
вольних змагань та її діячів, зокрема, життя й діяльності Симона Петлю
ри. Разом з тим, зроблено ще дуже мало для того, аби належно оцінити 
справжній внесок цього видатного політика, державного і військового 
діяча у процес національного відродження України. Українське су
спільство не знає або знає дуже мало про С. Петлюру. Поняття «петлю- 
рівщина» і в наш час залишається у свідомості людей чимось непізнаним 
і небезпечним.

Український народ має велике історичне минуле, бо хто не знає своєї 
минувшини, не може торувати вірного шляху в майбутнє. Сучасна шкільна 
молодь не задовольняється облудними догмами, а хоче правдивої об’єктив
ної історії. Тому опрацювання і видання нових шкільних підручників, 
написаних з таких позицій, на основі достовірних джерельних даних і 
найновішої наукової літератури, є життєвою необхідністю.

Подолання штампів та догматів радянської історіографії щодо періо
ду національно-визвольної боротьби 1917-1921 pp., історичного досвіду 
творців цієї доби, насамперед С. Петлюри, залишається нагальною про
блемою української історичної науки. Ідеали С. Петлюри та історичні 
оцінки, гідні його ролі в історії, необхідно втілити в шкільні підручники. 
Але вони мають стати не просто текстами підручників і наукових праць, 
а основою нашої сучасної національно-державної свідомості, складовою 
національної поведінки новітніх українських державників, воєначальників 
і політиків, політичних партій та інтелігенції, закріпитися в генетиці нації.

Serhij Lytvyn

THE FIGURE OF SIMON PETLURA IN SOVIET 
AND POST-SOVIET TEXTBOOKS ON THE HISTORY OF UKRAINE

National struggle for independence of the Ukrainian nation from 1917 till 1921 
was a period greatly falsificated by the Soviet historiography. Specifically it concerns 
the figure of Symon Petlura the leader of Ukrainian Revolution. One could also find 
extremely negative evaluations regarding his personality in school textbooks. The 
publishing of «Modern History of Ukraine» by F. Turchenko may be considered as an 
important step forward, though some events about S. Petlura have been hushed up here 
too and some of statements cannot be regarded as rightful.

We find similar faults in the text-book «The History of Ukraine» by O. Lanovyk,
O. Subaliy, Z. Matysjakevich. The most modern viewpoints are introduced in «The 
History of Ukraine» edited by V. Smoliy. Overcoming past dogmas still remains a very 
serious task for historical science.



Петер Гількес

Політика й практика в українській освіті: 
між радянським спадком 

та «українізацією»

« днією з високоінерційних систем нашого суспільства залишаєть
ся освіта. Справді, без належного державного фінансування, без необхід
ного забезпечення школи підручниками і взагалі книжками, без пристой
ної платні вчителям, усупереч постійному відпливу кадрів в інші галузі, 
попри падіння суспільного престижу освіти вона все ще існує, зберігає 
свій неабиякий рівень, а часто й підвищує його»1.

Подібна оцінка не є винятком. Попри всю критику на адресу існуючої 
системи освіти і добре відомих нарікань усіх, хто причетний до неї, зреш
тою всі погоджуються, що в ній не може бути поганим абсолютно все. 
І хоча тягар радянського спадку продовжує тиснути на систему освіти 
й виховання, однак з 1991 р. вона намагається віднайти власний, україн
ський, шлях.

«Українізація», як сукупність політичних чи освітньо-політичних 
намірів щодо утвердження власне українських цілей, структур та змістов
них орієнтирів в освіті та вихованні, і як процес, що вже знаходить свій 
вияв у дійсності й задуманий на тривалу перспективу, залежить від різно
манітних рамкових умов та чинників. Скрізь -  і Федеративна Республіка 
Німеччини не є тут винятком -  ентузіазм у галузі освітньої політики на
ражається на життєві реалії в освітній практиці. У цьому зв’язку спробує
мо на прикладі обраної нами тематики показати розмаїття та гетеро
генність досліджуваних процесів.

З моменту проголошення незалежності Україна намагалася звільни
тись від спадку радянської системи освіти. Проте радянський спадок даєть
ся взнаки навіть після численних змін, що відбулись після 1991 p.; позбу
тися його навіть наприкінці 90-х pp. все ще нелегко. Після розпаду 
Радянського Союзу утворився «ідеологічний» вакуум, що по-різному ви

Доповідь на Німецькому форумі 
з проблем Сходу. Мюнхен, 13.10.1999

1. ДО ПИТАННЯ ПРО РАДЯНСЬКИЙ СПАДОК

1 Клара Ґудзик- «День». -  5.10.1999. 
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користовується учнями, студентами вчителями чи викладачами вищих навчаль
них закладів. Ситуація в цілому позначена настроями відчаю, апатії, але вод
ночас й психологічного зламу, бажанням скористатися свободою дій і вчинків.

З огляду на гуманістичні освітні ідеали потрібно прагнути до створен
ня нової системи освіти через внутрішню й зовнішню її диверсифікацію, 
демократизацію та регіоналізацію. Однак це завдання наприкінці 90-х pp. 
далеке від втілення: у зв’язку з важкою економічною ситуацією, браком 
суспільно усталених диференційованих структур не так просто здійснити 
широке запровадження нового мислення та нових рішень у навчальний 
процес, бо це перевищує можливості існуючої системи освіти. А тому вар
то застерегти від застосування чисто «західних» підходів та критеріїв для 
оцінки наявних тенденцій. Сталі уявляння про «демократію», «ринкову 
економіку» в Україні часто осмислюються зовсім по-іншому.

Не слід також забувати, що традиції, які виникли і сформувалися ще 
за радянських часів, наприклад культура навчання і поведінки вчителя, 
існують й надалі та сприймаються цілком позитивно. Поряд з структура
ми зберігаються ще й численні традиції, зокрема свято 1 вересня -  дня 
початку шкільного навчання, День вчителя, ритуали у школі, дитячому 
садочку чи інституті, шкільна форма, назви предметів, розпорядок кані
кул чи система підвищення кваліфікації вчителів.

Крім регіональних розбіжностей, необхідно враховувати ще й 
відмінності між селом та містом, адже сільські освітні заклади виявляють 
особливу наполегливість у втіленні освітньо-політичних настанов. Саме 
тут дух радянських часів особливо сильний. Учителі та батьки змушені 
боротися за виживання і, згадуючи цілком врегульований побут радянських 
часів та потерпаючи від нинішніх заборгованостей по заробітній платні, 
не відчувають особливого захоплення від будь-яких педагогічних новацій.

2. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
В 90-х pp.

Попри все згадане перехід системи освіти й виховання в Україні на 
нові орієнтири все ж таки відбувається з опорою на західні та власні 
взірці. Ще за радянських часів справжній фурор серед освітян викликала 
«педагогіка співробітництва», що виникла у 1986 р. і набула подальшого 
розвитку у наступні роки. Саму в її руслі відомі реформатори, серед яких 
був і український учитель математики з Донецька Віктор Каталов, закли
кали до нових підходів в освіті та вихованні. Віднині учнів почали розрі
зняти не лише за оцінками, а й за їхньою індивідуальністю, вони стали 
партнерами у відносинах «школяр-учитель». У таких антиавторитарних 
взаєминах мали запанувати гуманізм та взаємна повага. За подібних умов 
якісно іншим став шлях і до успіхів у навчанні. Після розпаду Радянсько
го Союзу ця тенденція не набула подальшого широкого розвитку.
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У серпні 1998 р. було зроблено спробу знову започаткувати дискусію 
у формі статті в газеті «Освіта», щоправда, не пов’язуючи її зі здобутка
ми, напрацьованими з 1986 р. Нині елементи моделі «педагогіки співро
бітництва» стали складовою частиною освіти і виховання в Україні.

Згідно з «Національною програмою освіти України на 21 сторіччя» 
(опублікованою в 1994 р.) і з «Законом про освіту», прийнятим у 1996 p., 
який багато в дечому нагадує освітні стандарти радянських часів («Закон 
про освіту Української РСР» від 1991 p.), та у підписаному Президентом 
країни «Законі про загальну середню освіту» зроблено спробу запропо
нувати новий шлях. У центрі навчального процесу віднині повинен пере
бувати учень і розвиток його особистості.

Закон, яким передбачено чимало змін у законодавстві, освітніх струк
турах та змісті освіти, свідчить про прагнення до нових горизонтів. Загаль
на середня освіта складається з трьох рівнів: початкової, основної та роз
ширеної освіти з притаманною їм специфікою. Для того, щоб здобути 
загальну повну середню освіту, відтепер необхідно пройти перший ступінь 
(1-4 класи), 2-й ступінь (5-9 класи) та 3-й ступінь (10-12 класи) загально
освітньої системи, що в підсумку становить 12 років шкільного навчання.

Певні зміни торкнулись і спеціальних шкіл та професійних технічних на
вчальних закладів. Крім загальноосвітніх шкіл, до загальних середньоосвітніх 
установ відносяться гімназії, колегіуми, ліцеї, спеціальні школи, позашкільні 
заклади, професійно-технічні навчальні заклади, а також вищі навчальні за
клади з першим та другим рівнем акредитації. Завдяки тому, що названі остан
німи освітні установи остаточно зараховані до системи загальної середньої 
освіти, особливо посилюється статус класичних університетів та вищих на
вчальних закладів з третім та четвертим рівнем акредитації. Тут проведено 
чітке розмежування з огляду на різницю в якості навчальної підготовки.

Хоча в окремих галузях системи освіти здійснене запровадження но
вих форм викладання й навчання, проте й надалі домінує «переобтяженість 
навчальним матеріалом». Те, що є необхідним у природничих науках, галь
мує процес навчання і знижує мотивацію учасників навчального процесу 
в суспільних науках. А тому, на думку реформаторів, завдання полягає 
насамперед у тому, щоб підтримати нові форми навчання, за яких на пе
редній план виходить не знання фактів, а аналітичне мислення. Сюди ж 
відноситься і здатність до узагальнень, сприйняття та розгляду питань 
і тем у широкому контексті. Набуті при цьому вміння є одночасно тим 
інструментарієм, що має забезпечити формування міжпредметних зв’язків.

3. ВИЩІ ШКОЛИ

Галузь вищої освіти, де на 1999 р. було заплановано прийняття давно 
необхідного Закону про вищу школу, з 1991 р. зазнала суттєвих змін. Не
абияка кількість вищих шкіл принаймні частково забезпечує можливість 
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широкого вибору. Окрім різних типів вищих шкіл, в окремих закладах 
виникли такі спеціалізації, що викликають підвищений інтерес з боку 
студентів і одночасно позитивно впливають на імідж вищої школи. Під 
сприятливим впливом освітньої політики, що залишає більше простору 
для ініціативи, та європейської й північноамериканської системи вищої 
школи досягнуто певною мірою вагомих успіхів у розмаїтті пропозицій, 
використанні нових тем, методів та матеріалів. Однак залишилося чима
ло фахівців, які з огляду на сьогодення хотіли б повернутися до старої 
радянської системи прийому до вищих навчальних закладів та оцінювання 
знань. Тоді не існувало плати за навчання, кількість абітурієнтів 
з особливими успіхами у навчанні була порівняно невеликою. До цього 
слід додати, що вирішальну роль на вступних іспитах та при виставленні 
оцінок, якщо абстрагуватись від міркувань ідеологічного характеру, все 
ж відігравали реальні знання студентів.

Сьогодні вища освіта стала практично платною. І хоча державні вищі 
школи при вступі мають право набирати лише 20% студентів, які вносять 
плату за навчання, однак фінансова скрута штовхає їх на порушення цієї 
квоти. Дедалі більше батьків платить за вступ до вищої школи, навчання 
в ній і відповідні результати. Студенти, знання яких не відповідають стан
дартам певної оцінки, можуть компенсувати це власним «спонсорством». 
Незважаючи на офіційну заборону, численні публікації в центральній та 
регіональній пресі засвідчують саме таку динаміку процесів у вищих 
освітніх закладах. Аби викликати публічний осуд, публікуються навіть 
розміри хабарів. Однак і для вищих шкіл, і для їхніх працівників така 
практика стає звичною. Як наслідок, в окремих закладах спостерігають
ся втрати в якості підготовки. Спроби отримати диплом про вищу освіту 
за гроші робляться навіть із-за кордону. Проте наростаючий опір з боку 
батьків і студентів може викликати й зворотний процес.

З огляду на сказане вище важливою темою стає офіційне визнання 
освітніх спеціальностей. Для впровадження інноваційних рішень, нових 
підходів у галузі політичного навчання з метою утвердження демократії 
та плюралізму необхідний насамперед дозвіл міністерства освіти. До того 
ж неабияка роль у присвоєнні вчених ступенів чи освітньої кваліфікації 
належить Вищій атестаційній комісії (ВАК) і Державній акредитаційній 
комісії (ДАК) та їх відповідним органам. Саме з червня 1998 p., коли го
ловою ВАКу став Віктор Скопенко, вимоги до присвоєння вчених сту
пенів стали.значно суворішими. Відкликано деякі вже надані вчені сту
пені, а в газеті «Голос України» опубліковано імена порушників.

Останніми роками в галузі освіти спостерігаються суттєві зміни і 
в назвах навчальних закладів. Поряд із класичними університетами ви
никають академії та коледжі. Особливо престижними вважаються ті вищі 
школи, яким надано право називати себе «національними». Іншим вузам, 
наприклад колишнім педагогічним інститутам чи вищим школам, завдя
ки найменуванню «педагогічний університет» вдалося певною мірою
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підняти свій престиж, однак їм ще належить довести високий рівень ви
кладання.

Окрім державних, існує чимало недержавних вищих навчальних за
кладів, що деякою мірою «ускладнюють» загальну картину, бо нелегко 
оцінити не лише спеціальності, з яких здійснюється підготовка, а й її 
рівень. І все ж таки недержавні заклади надають значних імпульсів нау
ковим дослідженням, які з неабиякими труднощами торують собі шлях у 
державних інституціях. Оскільки державні вищі навчальні заклади й на
далі перебувають у центрі уваги державних установ та освітньої політи
ки в цілому, недержавним закладам доводиться виборювати своє «місце 
під сонцем». А тому й не дивно, що вони вимагають збільшення кількості 
своїх представників у складі Державної акредитаційної комісії, що прий
має рішення про присвоєння відповідних рівнів акредитації.

Як і раніше, дискусійним залишається питання про мову на лекціях. 
Вступні іспити у 1999 році вперше було дозволено приймати російською 
мовою. Цей крок можна вважати поступкою і «винятком з правила», до 
якого вдався Президент України Леонід Кучма напередодні президентської 
виборчої кампанії 31-го жовтня 1999 р. Якщо раптове запровадження ук
раїнської мови на вступних іспитах до вузів в 1993 р. викликало численні 
протести з боку студентів, то дозвіл складати іспити й російською мовою 
мав заспокоїти студентство і засвідчити тим самим інтегративний характер 
цього заходу. Міністерство освіти зацікавлене в гармонійному розвитку 
мовних взаємовідносин і виходить з того, що роль української мови в лек
ційному та практичному навчальному процесі дедалі зростатиме. Попри 
певний прогрес багато російськомовних студентів все ще не в змозі висло
вити українською мовою всю глибину своєї думки.

4. АКАДЕМІЯ 
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (АПН)

Саме АПН має формувати цілі й завдання української освіти. Вона 
покликана аналізувати процеси, що відбуваються у сфері освіти та вихо
вання в інтересах майбутнього, і забезпечувати наближення української 
системи освіти до європейських стандартів. Однак це залишається 
чимось на кшталт побажань, оскільки саме тут найбільш відчутним є тя
гар радянського спадку. Структури АПН, яка є складовою частиною 
Національної академії наук України, майже не змінилися. Люди, які за 
радянських часів працювали в науково-дослідних інститутах, залишаються 
на своїх місцях і сьогодні. Варто зауважити, що чимало з них є одночасно 
членами органів або комісій ВАК чи ДАК і зберігають досить сильний 
вплив на їхню роботу. їх членство є джерелом доходу, а тому навряд чи 
можна очікувати від них сприйняття імпульсів чи новаторських ідей, тим 
більше критики з боку зовнішнього оточення.
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У зв’язку із непрозорою структурою закладів, що займаються питан
нями освіти та виховання, не вдається напрацювати загальну концепцію 
академії. Окрім АПН, основним полем діяльності якої є насамперед 
шкільна освіта, існує ще й Академія наук вищої школи України. Обидва 
громіздких, з точки зору персоналу та коштів, апарати пропонувалось 
об’єднати в грудні 1997 р. відповідно до висловлених тоді пропозицій, 
але цей план не реалізовано й досі.

Протягом тривалого часу діяльність АПН піддається інтенсивній кри
тиці з боку вчителів та викладачів вузів, а також інших фахівців освітньої 
галузі. АПН, а свідчень цьому чимало, так і не вдалося визначити напря
ми і забезпечити наукове обгрунтування процесів переорієнтації в області 
освіти та виховання.

Теми, пов’язані з формуванням української нації, що мають бути пред
ставлені в підручниках, подаються, як правило, схематично і за застарі
лими стандартами радянських часів. Так, наприклад, в енциклопедії, ви
даній у 1996 p., темі «національна школа» присвячено лише декілька 
рядків.

З огляду на важке становище науки в цілому, АПН відстала від 
дійсності в навчанні та вихованні. Те, що вчителі часто роблять ставку на 
допомогу з боку АПН і чекають від неї пропозицій для своєї діяльності, є 
зайвим свідченням старого радянського способу мислення. Відтепер їм 
потрібно буде самим здійснювати пошук нових шляхів. Підручники, підго
товлені поза АПН вчителями та фахівцями за сприяння, зокрема фонду 
Сороса «Відродження», є спробою надолужити існуючі прогалини. У 
рамках окремих проектів зарубіжні педагоги та експерти в розрізі окре
мих дисциплін опрацьовують новий матеріал. Саме тут торується шлях 
для навчальної книжкової продукції майбутнього. Матеріал, який ставить 
на порядок денний специфічні українські теми і вбирає в себе західноєв
ропейські чи північноамериканські стандарти, відкриває нові горизонти.

5. ПРО РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ТОВАРИСТВ І ОБ’ЄДНАНЬ

За час, що минув з моменту проголошення незалежності, в Україні 
утворилося чимало педагогічних товариств та об’єднань, не підпорядко
ваних державним навчальним закладам. Метою їхньої діяльності є нова 
орієнтація педагогіки, що полягає у концентрації зусиль на відродження 
й запровадження специфічно українських тем та традицій. Однак неухиль
на орієнтація на існуючі й досі старі освітні й виховні ідеали та несприй- 
няття плюралістичних проявів у молодіжній культурі навряд чи дозво
лить їм сягнути свідомості потенційного адресата.

Складається враження, що авторитарні уявлення радянських часів 
вкриваються пеленою авторитарних націоналістичних ідей. А тому між 
ідеологією й практикою, здається, пролягає прірва. Не в останню чергу

139



цьому сприяють ще й різноманітні розбіжності між Східною та Західною 
Україною. Утвердження української мови як державної у діяльності «Про
світи» чи «Товариства імені Ващенка» набуває символічного характеру 
та відображає статус-кво у справі творення нації. Одночасно вони вико
нують функцію «пильного ока» і резонно таврують, попри всі застере
ження на свою адресу, будь-які порушення законодавчих норм про дер
жавну мову. Завдяки розгалуженій надрегіональній мережі, створеній 
у 1991 p., та активній діяльності своїх представництв практично в усіх 
областях України, ці товариства зробили суттєвий внесок в утвердження 
адекватної картини української самобутності й етногенезу в галузі осві
ти та виховання. Товариства, засновниками яких є, як правило, вчителі- 
ентузіасти чи споріднені з ними за духом викладачі вищих шкіл, перебу
вають під сильним західноукраїнським впливом. Часто виникає вражен
ня, що потреби неукраїнського, насамперед російськомовного населен
ня, або недостатньо враховуються, або залишаються поза рамками їхньої 
діяльності. Однак саме інтегративні підходи мають більше шансів на успіх 
у справі залучення неукраїнців до творення єдиної нації в Україні.

І в педагогічній пресі, і в українській громадськості протягом 90-х pp. 
відроджували пам’ять про поборників української історії, науки і освіти 
й намагалися скористатись відродженими взірцями для того, щоб кон
цептуально збагатити дискусію про освіту та виховання більш ранніми 
«моделями», надати цій дискусії відповідного імпульсу. Для прикладу 
можна назвати Григорія Ващенка (1878-1967), з ім’ям якого нерозривно 
пов’язані хрестоматійні педагогічні твори з проблем методики та дидак
тики 20-х -  30-х pp. і думки якого мали вирішальний вплив на освітню 
політику в Україні в 50-ті pp. Про популярність Ващенка свідчить кількість 
передруків його праць. Ім’я цього теоретика-патріота родом з Полтавсь
кої області, українського професора Вільного українського університету 
в Мюнхенській еміграції стало об’єктом майже сентиментального поша
нування. Цьому не в останню чергу посприяла діяльність Товариства імені 
Ващенка, що є впливовим елементом педагогічної громадськості.

Все ж таки не можна сказати, що діяльність Ващенка і його публі
кації достатньою мірою висвітлені й досліджені. Товариство імені Ва
щенка зосереджується головним чином на політичній або освітньо-полі
тичній дискусії. У наукових публікаціях можна зустріти лише поодинокі 
згадки про біографію і діяльність Ващенка. Та й то їх автори часто 
спираються на роботи, опубліковані переважно в Німеччині.

Особистість і діяльність Ващенка потребують переосмислення згідно 
з новітніми здобутками в цій царині. Гетц Гілліг, співробітник дослі
дницького центру імені Макаренка в Марбурзі, на основі архівних дос
ліджень, здійснених у Києві та Полтаві, доводить, що принаймні з сере
дини 30-х pp. можна говорити про співпрацю Ващенка з органами дер
жавної безпеки, з огляду на те, що його не торкнулись традиційні для 
того часу переслідування «буржуазних націоналістів», і з 1936 по 1940 р. 
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він мав можливість займатись педагогічною діяльністю в Сталінграді та 
Москві. Після повернення до Полтавського педагогічного інституту він 
опублікував чимало дописів у журналах «Полтавський більшовик» та «Ра
дянська освіта», зокрема й статті «Більше уваги комуністичному вихо
ванню дітей в сім’ї» (6.02.1941), «Приклади комуністичного виховання в 
сім’ї» (27.03.1941).

Під час нацистської окупації в 1942 р. Ващенко пише для журналу 
«Нове українське слово» статтю «Від більшовицької «науки» до європейсь
кої науки» (2/1942). Відповідно до назви він вже тоді бачив українську 
науку «в колі націй нової Європи». Роботи, створені в Мюнхені з 1945 
року, не змогли сягнути рівня публікацій 20-х -  30-х pp. Багатообіцяючий 
«Проект системи освіти в незалежній Україні» (1957) хоча й «ковзає» по 
поверхні проблематики, однак заслуговує на увагу як авторське бачення 
майбутнього. Саме з огляду на неоднозначність обставин життя можна 
вважати доцільними нові наукові дослідження, присвячені цій темі й осо
бистості Григорія Ващенка.

6. ФОРМУВАННЯ НАЦІЇ ТА СИСТЕМА ОСВІТИ

В Україні системі освіти надається неабияка вага у справі формуван
ня нації. Попри велику кількість заходів, здійснених з 1994 p., та струк
турну й змістовну переорієнтацію системи, процеси творення нації, за 
винятком мовного чинника, розгортаються повільно й не відповідають 
бажаному ідеалу. Пересічному учневі профтехосвітнього закладу про
фесійна перспектива якого під досить великим сумнівом і якого «забезпе
чують» лише необхідним мінімумом для навчання, й дійсно досить важ
ко збагнути, чому він зобов’язаний цікавитись українськими традиціями. 
І саме тут корінь проблеми: виникає враження, що суперечки про творен
ня української нації під педагогічним кутом зору розгортаються в сере
довищі інтелектуалів або товариств відповідної партійно-політичної 
орієнтації й далекі від реального життя.

Процес творення нації в Україні не завершено. Роль флагмана в цій 
справі взяла на себе педагогічна преса, що постійно виносить на обгово
рення нові концепції та ідеї. Особливий акцент при цьому робиться на 
зверненні у навчально-виховному процесі до образів української літера
тури, історичних, культурних постатей, що мають увійти у свідомість учня 
як «патріоти України».

Певна, хоча й не вирішальна, роль, у розвитку цього процесу нале
жить українській мові. З часу здобуття незалежності в Україні здійснюєть
ся політика інтенсивного сприяння розвиткові української мови, особли
во в галузі освіти. Передбачено посилене вивчення української мови як 
однієї з навчальних дисциплін у школах з російською мовою навчання. По
станова міністра освіти П.Таланчука, підписана влітку 1993 p., повинна
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була спонукати освітні заклади до переходу від російської до української 
мови в навчальному процесі. У підсумку процес «українізації» системи 
освіти успішно розвивається. За радянських часів уроки української мови 
часто відбувалися лише на папері. Але й у середині 90-х pp. на заваді втілен
ню запланованої кількості годин у шкільному розкладі став брак вчителів 
та навчальних матеріалів. Окрім того, саме в школах з російською мовою 
навчання нерідко спостерігається опір запровадженню української мови, 
якій з точки зору тих, кого це торкнулось, за рахунок російської мови нама
гаються надати статус найпрестижнішої мови в Україні. Особливо пере
конливо про це свідчать розклади занять. Але ситуація в різних регіонах 
виглядає по-різному, і вирішальне значення відіграє традиційний мовний 
кордон між Східною та Західною Україною. Місто Київ, особливо в сис
темі дошкільного виховання, взяло на себе роль локомотива у цій справі.

Українознавство слід, мабуть, розуміти як таку тематичну область, що 
передусім має сприяти формуванню української нації. З незначними регіо
нальними відмінностями його запроваджено у всіх навчальних закладах 
України, здійснюються й наукові дослідження. Визначальна роль у підго
товці та поширенні українознавчих тем і програм належить Інституту ук
раїнознавства при Київському національному університеті імені Т. Шевчен
ка. Поряд з тематизацією та пропагуванням української історії, філософії, 
культури, літератури та педагогіки особливе місце посідає українська мова. 
За рахунок цілеспрямованого розвитку і поширення вона повинна стати 
гідною назви «державна мова». Значення українознавства для незалежної 
України знаходить свій вияв у різноманітних акціях та програмах. Вони 
здійснюються за підтримки, що надається з-за кордону, зокрема й пред
ставниками української діаспори та їхніми науковими закладами в Північній 
Америці.

Українознавство, і в першу чергу однойменний Інститут при Київсь
кому національному університеті імені Т. Шевченка, з 1999 р. потрапили 
під вогонь критики, оскільки за минулі роки стали інструментом пропа
ганди на користь всього українського. З огляду ж на наближення України 
до (Західної) Європи потрібно сприяти утвердженню інтегративних і менш 
заідеологізованих концепцій українознавства. З точки зору Міністерства 
освіти, найперспективнішим є більш виважений підхід, а тому тут не при
ховують радості з приводу того, що суперечка навколо цього питання 
вщухає. Проте цю тенденцію можна пояснити ще й тим, що міністерство 
активно підтримує і сам Інститут при університеті, і його численні пуб
лікації.
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7. ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
З БОКУ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 

В ГАЛУЗІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ

Стартова ситуація для поліпшення становища з німецькою мовою та 
культурою в 1991 р. виглядала не найкращим чином. У зв’язку з ради
кальним зміщенням акцентів на користь англійської мови відбулися 
докорінні зміни. Вони, у свою чергу, були зумовлені переорієнтацією 
в галузі вивчення іноземних мов у Радянському Союзі на початку 60-х pp. 
і постановою Ради Міністрів РРФСР від 16.02.1963 p., згідно з якою було 
встановлене таке співвідношення між іноземними мовами в навчальному 
процесі: 50% відводилось англійській мові, 20% -  німецькій та фран
цузькій, 10% -  іспанській та іншим мовам. Інші союзні республіки теж 
приступили до втілення цієї постанови, щоправда, по-різному. Україна 
взяла на себе роль лідера у запровадженні англійської мови за одночасної 
відмови від німецької мови.

Після здобуття незалежності інтерес до німецької мови й культури 
в Україні знову зріс. Щоб відгукнутися на ці зміни на терені колишнього 
Радянського Союзу, Уряд ФРН у 1992 р. прийняв «Спеціальну програму 
сприяння німецькій мові в Центральній та Східній Європі». Незабаром 
було зроблено й перші практичні кроки: в 1993 р. делеговано першого 
експерта-консультанта Центрального відомства по роботі за кордоном, 
з 1992 р. прибувають перші викладачі Німецької служби академічного 
обміну, а з 1992 р. розпочинає свою діяльність Інститут Ґете в Києві.

Надання підтримки навчальними матеріалами, підвищення кваліфі
кації вчителів, створення нових підручників і навчальних програм, 
а також організація семінарів фахівців та ознайомчих поїздок до Німеч
чини стали сьогодні невід’ємною частиною Програми сприяння. Проте 
сьогодні вона опинилася перед загрозою різкого скорочення. Адже збоку 
не дуже видно, яку значну роботу виконують делеговані фахівці та яким 
є їхній вплив на зростання мотивації місцевих мешканців до вивчення 
німецької мови і ознайомлення з німецькою культурою. Вдалі публікації 
теж є документальним свідченням плідної німецько-української співпраці 
й у майбутньому заслуговують на широку підтримку.

З 1993 та 1995 р. відповідно «Баварський центр» в Одесі та «Нюрн
берзький центр» у Харкові здійснюють широке представництво Вільної 
держави Баварія в Україні. Обидва центри стали осередками сприяння і 
поширення німецької мови та культури. Завдяки підтримці організацій- 
посередників, громадських об’єднань Німеччини вони стали доступни
ми не лише українцям німецького походження, а й усім тим, хто ціка
виться Німеччиною.
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Peter Hilkes

POLITICS AND PRACTICE IN UKRAINIAN EDUCATION: 
BETWEEN THE SOVIET HERITAGE AND UKRAINIZATION

In the article the author analyses the present state of Ukrainian education and 
concludes that although the burden of the Soviet heritage keeps pressing on the system 
of education and upbringing, this system has been trying to find its own Ukrainian way 
since 1991. Under the notion «ukrainization» the author understands the unity of politi
cal and educational intentions to confirm the proper Ukrainian aims, structures and 
substantial points of reference in education. Ukrainization faces up the existing realia 
but it has already come to life.



Георгій Ґонца, Ніна Петровскі

Нові шкільні підручники 
в Україні

(Сьогодні в Україні, як й в інших європейських країнах, відбувається 
реформа виховної системи. В її рамках історія своїми специфічними мож
ливостями повинна сприяти розвитку незалежної особистості, її активній 
інтеграції у суспільство, що розвивається, та розумінню його історичного 
сенсу. Щодо викладання історії, то на даному етапі воно потребує нового 
концептуального підходу до історичного дослідження у цілому.

Зміни, що відбулися у суспільстві, підготували новий контекст вив
чення історії, що передбачає передусім класифікацію деяких проблем на 
концептуальному рівні, об’єктивну наукову трактовку історичного роз
витку й формування духовного потенціалу учня. У зв’язку з цим на дано
му етапі в Україні доволі гостро постала проблема удосконалення й мо
дернізації доуніверситетської освіти. Значним вкладом у її вирішення, з 
нашої точки зору, є створення серії підручників у дусі нових досягнень 
освітньої реформи, що вийшли друком у видавництві «Генеза». Ознайо
мившись із більшістю з них, ми робимо спробу висловити свої думки з 
цього приводу1.

Розглянуті підручники створено досвідченими і відомими у наукових 
і дидактичних колах авторами згідно з новою редакцією історичних 
програм. Слід зазначити, що у своїй роботі автори дотримувалися сучас
них педагогічних принципів і наукових концепцій щодо дидактичних 
функцій праць даного типу, що допомогло розкрити серію нових елементів, 
які вигідно відрізняють підручники циклу від виданих раніше.

1 Мисан В. Оповідання з історії України. Підручник для 5-го класу. -  Київ: Генеза, 1997.
Мисан В. Джерело. Хрестоматія з історії України, 5 клас. -  Київ: Генеза, 1997.
Мисан В. Робочий зошит з історії України учня 5 класу. -  Київ: Генеза, 1997.
Бандровський О.Г. Історія стародавнього світу: Підручник для 6-го класу середньої школи. -  Київ: 
Генеза, 1998.
Карліна О. Історія середніх віків: Підручник для 7-го класу середньої школи. -  Київ: Генеза, 1998. 
Лях Р.Д., Тсмірова Н.Р. Історія України з найдавніших часів до середини XIV ст.: Підручник для 
7-го кл. середньої школи. -  Київ: Генеза, 1996.
Швидько Г.К.. Історія України. XVI -  XVIII століття. Підручник для 8-го класу середньої школи. -  
Київ: Генеза, 1997.
Сарбей В.Г. Історія України (XIX -  XX ст.): Підручник для 9-го класу середньої школи. -  Київ: 
Генеза, 1996.

Сарбей В.Г. Робочий зошит з історії України учня 9-го класу. -  Київ: Генеза, 1998.
Хрещик М.Ф. Робочий зошит з історії України учня 10-го класу. -  Київ: Генеза, 1998.
Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1917-1945. 10 клас: Підручник для серед
ньої загальноосвітньої школи. -  Вид.2-с, виправлене та доповнене. -  Київ: Генеза, 1998.
Рожик М.Є. та ін. Всесвітня історія: Новітні часи: 1914-1945: Підручник для 10-го класу, серед, 
шк. / Рожик М.Є., Ерстенюк М.І., Пасічник М.С., Сухий О.М., Федик 1.1. -  Київ: Генеза, 1998.
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Зміст нових підручників охоплює повну шкільну програму з відповід
них історичних епох, добре опрацьований і структурований. Інформа
цію, передбачену програмою, подано у формі розділів і уроків, що супро
воджуються висновками та поясненням історичних термінів. Вдалий 
підбір фактологічного матеріалу сприяє формуванню в уяві учня цілком 
конкретного образу історичних подій, що вивчаються (причини, наслідки, 
час, простір тощо).

Доцільним видається залучення додаткових компонентів (історичні 
джерела, ілюстрації, схеми та ін.), що відповідають основному тексту. 
Вони надають учневі додаткову інформацію, активізують мислення 
та певною мірою визначають його здібності.

Специфіка побудови нових підручників полягає у тому, що в них пред
ставлені різноманітні погляди на ті чи інші проблеми, різні трактовки 
історичних подій, що спонукає учня до самостійного мислення, дає мож
ливість оцінювати зроблені авторами висновки і формувати власну дум
ку щодо подій, які вивчаються. У підручниках також уміщені запитання 
й завдання, для відповіді на які слід вивчати додаткові джерела.

Нові методичні форми, використані авторами, знайшли відображен
ня у темах і вправах, що дають можливість не тільки оцінити фактичні 
знання учня, а й визначити коло його інтересів, здатність до узагальнень, 
реалізують міждисциплінарні зв’язки. Оригінальністю у цьому сенсі 
відзначаються всі розглянуті підручники з історії. Наприклад, у підруч
нику з історії України для 5-го класу кожний розділ починається з викла
ду його концепції та закінчується серією малюнків на чотирьох сторінках, 
на основі роботи з якими можна здійснити оцінювання учнів. Кожний 
урок даного підручника супроводжено вступом, що містить завдання 
й загальну характеристику основного змісту. Завершується урок додат
ковою інформацією під рубрикою «Це цікаво знати».

У підручнику з загальної історії для 7-го класу нові елементи мето
дичного апарату реалізуються введенням контрольної теми «Перевір себе», 
до якої входять запитання та завдання творчого, пізнавального та розва
жального характеру; а також теми для повторення «Узагальнення», що 
подається наприкінці розділу

Підручник з історії України для 7-го класу є систематичним курсом 
національної історії. Відкриває його цікавий, на наш погляд, вступ за
гального характеру, що містить корисну інформацію про географічне по
ложення, склад населення України, її природні багатства та клімат. 
На початку кожної теми авторами пропонуються запитання для повторен
ня, що дають можливість закріпити знання, отримані раніше, а також пе
редбачають використання знань з інших навчальних дисциплін. Закін
чуються теми запитаннями для повторення, хронологічними таблицями 
головних подій, а також переліком видатних історичних постатей пев
ного періоду.
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В обох підручниках особливе місце посідають питання культури, 
історії церкви, способу життя, традицій, звичаїв народу України. Цей стиль 
простежується й у підручниках з історії України для наступних класів, 
але з використанням нових елементів, що відповідають віковим особли
востям учнів. Так у підручниках з історії для 8-го класу інформація, 
передбачена програмою, спирається на методичну основу формативного 
навчання. Вони містять хронологічну таблицю (у кінці підручника) під 
рубрикою «Запам’ятай ці дати», тлумачення географічних назв земель 
України XIII -  XVIII ст., представляють державних діячів, пов’язаних 
з історією України даного періоду.

Широкі можливості для вивчення історії за проблемним принципом 
надають підручники для 9-10-го класів. Кожна тема в них супроводжується 
рубрикою «Історичний архів», що містить численні документальні фраг
менти і завдання, що потребують самостійного мислення. Додаткова ху
дожня література, рекомендована для занять окремих від годин, передба
чених курсом, дозволяє учням розширити горизонт знань.

Вдало, на наш погляд, побудований цикл підручників з історії для 
5-11-го класів. Вони є не лише хорошим робочим інструментом для учнів, 
а й стануть у пригоді вчителям та студентам-практикантам. Вони слугу
ватимуть дороговказом у дидактичному проектуванні уроків історії, 
в організації різноманітної дослідницької роботи з учнями, завдяки вда
лому підбору ілюстративного матеріалу, документальних фрагментів, карт, 
схем, діаграм тощо.

Крім зазначених підручників, були видані хрестоматії, учнівські 
зошити та інші дидактичні матеріали, що вдало доповнюють основний 
зміст підручника, сприяють розвиткові здібностей учня і розширюють 
можливості проектування уроків історії.

Серія підручників з історії, звичайно, не позбавлена деяких недоліків, 
але це ні в якому разі не зменшує їх очевидної практичної вартості.

На наш погляд, було б на краще, коли б до підручників, зокрема для 
старших класів, увійшла інформація, що вимагає самостійного доопра
цювання та особистої інтерпретації учнем. Необхідно також збільшити 
обсяг розділів, що пов’язані з радянським періодом життя суспільства 
України, зробити акцент на культурних досягненнях тих часів. Неодмін
ною складовою процесу навчання є узагальнення, якому у розглянутих 
підручниках була приділена належна увага але, на наш погляд, картина 
була б довершенішою у разі використання попередніх і підсумкових уза
гальнень.

На завершення з повною упевненістю можна відзначити, що серія 
підручників з історії для 5-11 -го класів цілком відповідає новим вимогам 
освітньої реформи, має велике практичне значення і заслуговує на високу 
оцінку.
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Georgiy Gontsa, Nina Petrovsky

NEW SCHOOLBOOKS IN UKRAINE

According to the analysis of several textbooks for the 5th -  11th form printed by 
«Genesa» publishing house, the authors come to the conclusion that it is a great 
contribution to solving the problem of the modernization of pre-university education. 
They fully correspond in their content, structure, interdisciplinary ties and methodical 
apparatus with the education reform.



Частина третя 

ІСТОРІЯ
як домінуючий дискурс ?





Ганс-Юрген Пандель

Чи потребує історія міфів? 
Міфи: форма колективної пам’яті 
чи можливість для зловживань?

1. ПРОБЛЕМА МЕЖІ МІЖ ДІЙСНІСТЮ ТА ВИМИСЛОМ 
ЯК КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ФАКТОР

Здатність до розрізнення дійсності й вигадки є елементарною влас
тивістю наших повсякденних знань. Це глибинне когнітивне протистав
лення1 «дрімає» у нашій підсвідомості і не потребує тематизації чи мо
тивування. Певність, на якій воно грунтується, ми черпаємо із нашого 
повсякденного життєвого досвіду. Фіктивне і примарне, вигадане й уяв
не виходять за межі звичного, і вперше ми зустрічаємося з цим феноме
ном у наших снах чи ілюзіях.

З античних часів це світоглядне «німе» знання є одним з визначаль
них чинників мислення та поведінки людини. Воно використовується й в 
історії, засадничим принципом якої стало розмежування res flctae та res 
factae2. 1 саморозуміння історичної науки, і наші звичні уявлення про істо
ріографію пронизані переконанням, що світ історії є світом res factae. Істо
рія -  це літопис реальних дій, таким є її визначення, що невтомно прого
лошується самими істориками.

Ілюзорність, від якої відмежовується історія, представлена різнома
нітними формами уявного. Однією з таких форм є поезія. У «Поетиці» 
Арістотеля цей поділ виглядає наступним чином: історія займається тим, 
що відбулось, а поезія тим, що могло б статись3. Поруч з поезією кроку
ють міфи та легенди. Історики по-різному оцінюють ці різноманітні фор
ми художнього вимислу. Вигадка може бути результатом поетичної твор
чості, обману або помилки. Отже до поезії, легенди та міфу додається ще 
й обман. Ці різновиди є формами втілення вимислу. Історична наука відки
дає усі три форми, попри те, що вигадка, в одних випадках, виконує роз- 
важально-естетичну функцію й її можна виправдати, а в інших випадках, 
є неприйнятною з моральних міркувань.

1 Iser, Wolfgang. Das Fiktive und das Imaginäre. -  Frankfurt/M. 1991.- S .  19; [Вольфганг Ізср. Вигада
не і уявне -  Франкфурт-на-Майні, 1991,- C. 19].

2 Aristoteles, Poetik. Übersetzt und herausgegeben von Manfred Fuhrmann. -  Stuttgart, 1982; [Арісто- 
тель: Поетика. Переклад і видання Манфреда Фурманна. -  Штуттгарт, 1982].

3 Aristoteles. Poetik.- C. 29; [Аріетотсль. Поетика. -  С. 29].
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1.1. Розмежування в культурному та історичному аспекті

Наша буденна історична свідомість характеризується фундаменталь
ною здатністю до розрізнення реального та фіктивного. Ця розмежуваль
на властивість має транскультурну і історичну цінність. Її можна спос
терігати в минулих історичних епохах та чужих культурах.

(1) Поглянемо спочатку на чужі культури. Як виглядає історична 
свідомість так званих малорозвинених народностей без власної писем
ності, там, де в земні події втручаються надприродні або потойбічні де
монічні сили? Навіть тут існує межа між «вигаданим» та «дійсним», і тут 
історична свідомість грунтується на водорозділі поміж fictum та factum. 
Однак це розрізнення часто йде врозріз із нашими звичними уявленнями. 
Інколи навіть доводиться мати справу з розгалуженою системою реаль
них, витворених поетичною уявою, а то й просто вигаданих явищ чи 
вчинків4.

(2) Подібну картину можна спостерігати і на ранніх стадіях розвит
ку нашої власної культури. З історії європейського середньовіччя нам відо
мо, що благочестиві монахи не дуже точно поводилися з тим, що ми нази
ваємо правдою. Це засвідчується численними фальшивками того часу. 
Здається, у Середні віки взагалі не прийнято було розрізняти справжнє та 
вигадане, дійсне та уявне, історичний факт та його художнє тлумачення, 
адже надто часто з сучасної точки зору в писемних пам’ятках того часу 
чергуються реальні та вигадані діючі особи. Так, серед шести князів- 
благодійників названо й Ріфея, хоча в епосі Віргілія він фігурує лише як 
другорядна постать, якій автор присвятив усього два рядки. До найбільших 
зловісних мерзотників в історії людства зараховано Мордреда, який на
чебто вчинив замах на життя короля Артура5. Класифікація людей та подій 
у цій особливій системі координат здається нам невірною з точки зору 
нинішнього бачення історії. Та все ж і тоді існувала межа поміж історич
ним та фіктивним.

У результаті з ’ясовується, що межа між реальністю та вимислом у 
минулих епохах і чужих культурах виглядає щоразу трохи по-іншому. 
Проте сама дихотомія «реальне фіктивне» зберігає своє універсальне 
значення. У всіх епохах і культурах вона виявляє себе у здатності мис
лення до цього фундаментального -  розмежування.

(3) Усвідомлення різниці між дійсністю та чимось відмінним від істин
ного буття є культурним феноменом, необхідним кроком в еволюції лю

4 Schott, Rüdiger. Das Geschichtsbewußtsein bei schriftlosen Völkern, in: Archiv für Begriffsgeschichte
12 (1968). S. 166-205; [Рюдігер Щотт. Історична свідомість у неписемних народностей //Д ослід
ження історії понять. -  12 (1968).- С. 166-205].

5 Jauss, Hans Robert. Zur historischen Genese der Scheidung von Fiktion und Realität, in: Heinrich, Dieter 
und Iser, Wolfgang (Hg.), Funktionen des Fiktiven. -  München, 1983. -  S. 423-431; [Ганс Роберт Яус. 
Історична генеза усвідомлення різниці між вимислом та реальністю / Генріх Дітер та Вольфганг 
Ізер. -  Функції фіктивного. -  Мюнхен, 1983.- С. 423—431 ].
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дини. Воно стало її надійним орієнтиром у сприйнятті навколишнього 
світу. Отже, розрізнення реального та фіктивного є передумовою куль
турного розвитку. Така структурна диференціація позбавила художній 
вимисел тягаря доказів і надала історіографії певний аванс довіри. Поету 
не потрібно підкріплювати свої висловлювання фактами; зате на істори
ка покладається обов’язок у разі необхідності шукати докази обгрунто
ваності своїх емпіричних умовиводів. Ось цей аванс довіри -  тобто 
необхідність наводити докази лише у разі потреби -  грунтується на завж
ди хиткому балансі між скепсисом та довірою. Якщо переважає скепсис, 
зникає функція орієнтира, якщо він падає до критичної межі, зростає не
безпека ілюзорності. Розрізнення реальності та фікції є глибинною влас
тивістю нашого історичного мислення. Саме воно утримує чи руйнує 
функцію історичної свідомості як орієнтира у сприйнятті не лише сучас
ності, а й майбутнього.

1.2. Історик як вартовий істинності своєї науки

Формування сучасної історичної свідомості відбувалося ще в епоху 
європейського Просвітництва, коли було започатковано критичне став
лення до оповідей та сказань. Одним із завдань тієї епохи стало розмежу
вання вигаданого та реального. Відбувається ревізія уявлень про реаль
не, а з історичних творів усуваються рештки неправдивого та уявного. 
Боротьба проти вимислу і легенд, міфів та художніх фантазій торувала 
шлях науці, що, у свою чергу, підготувала грунт для сучасних форм істо
ричних досліджень.

(1) На історика покладалась місія гаранта реального і справжнього, 
того, що могло бути підтверджено доказами або піддавалося перевірці. 
Він перетворився у вартового, покликаного запобігати будь-яким спро
бам неправдивого чи уявного перетнути межу історичної реальності. Його 
завданням стало усунення неправди, обману, помилок та забобонів із сфери 
реального. А тому формування типу сучасного історика, яке розпочалось 
ще в епоху Просвітництва, проходило під знаком розмежування поетики 
та риторики. У 1802 р. у Марбурзі було ліквідовано останню професуру 
зі спеціальності «Історія та поезія»6.

Історики були переконані в тому, що орієнтація в дійсності можлива 
лише шляхом зображення цієї дійсності. Лише дійсне може бути орієн
тиром, у той час як уявне або вигадане виводить на хибний шлях. Тільки 
справжній дороговказ може допомогти віднайти дорогу. Той, стрілки якого 
є плодом фантазії, попри всю свою художню цінність, є не менш шкідли
вим, аніж той, в якому навмисне наведено неправдиві дані. Поезія і 
обман за такого підходу опиняються у безпосередньому сусідстві.

‘ Пор.: Pandel, Hans-Jürgen. Historik und Didaktik. -  Stuttgart, 1990; [Ганс-Юрген Пандель. Історія та 
дидактика. -  Штуттгарт, 1990].
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(2) Щоб з честю справитися з місією вартового, історична наука 
напрацювала диференційовану стратегію розмежування. З часів Про
світництва вона вважає усунення будь-якого вимислу з історії своїм най- 
благороднішим завданням. Вона переконана, що між історією та художнім 
вимислом, наукою і фантазією, реальністю та світом вигадок і фантомів 
можна провести чіткі лінії поділу, а найважливішим завданням історика 
є подолання будь-яких фікцій.

Правда виходить на борню проти обману. Історична наука створила 
численні способи з ’ясування правдивості та фактичності. Серед них слід 
насамперед назвати методологізацію. Було розроблено різноманітні пра
вила, яких необхідно було дотримуватись кожному, хто бажав вважатись 
істориком. Першим таким правилом стала заборона аутопсії. Про будь- 
які події чи факти дозволялось писати лише тоді, коли історик бачив на 
власні очі відповідні джерела, що слугували їх фактологічним підтверд
женням. Згідно з другим правилом, не можна було вірити цим джерелам 
слово в слово і потрібно було піддавати їх критичному аналізу. Заборона 
аутопсії та критика джерел лягли в основу ще й досі живого прагнення до 
максимальної емпіричності.

Власна освіченість та критика джерел стали найважливішими опор
ними положеннями, на яких ґрунтуються основні правила методики істо
ричних досліджень. Щоб підвищити коефіцієнт правдивості історичних 
оповідей, Просвітництво зосередилось на констатаціях існування та твер
дженнях, підкріплених фактами. Принципи максимальної емпіричності 
та заборони аутопсії передбачають відмову від усього, що не підтверд
жується власними дослідженнями першоджерел чи спостереженнями. 
Проголошувалась необхідність вилучення з історичних текстів невірних 
дат заснування, непідтверджених подій або рис характеру, створених 
художньою уявою.

До стратегії методологізації додалась ще й стратегія депоетизації. Істо
ріографія до епохи Просвітництва використовувала деякі риторичні та 
літературні елементи не з огляду на їх істинний зміст, а з міркувань 
їх впливу на читача. Твори з історії прикрашали дослівні цитати, вига
дані монологи та діалоги. Хоча вони й виконували, головним чином, ху
дожню функцію, проте з точки зору фактологічного підходу їх аж ніяк 
неможливо було виправдати. Стратегія дефікціоналізації оголосила ана
фему всім висловам, що носили чисто спекулятивний характер або грун
тувались на фантазії авторів. Деміфологізація7 зрештою мала своїм на
слідком усунення з історіографії всіх тих елементів, які суперечили розу
му. Завдяки цим стратегіям було закладено підвалини нової історіографії.

7 Пор.: Gockel, Heinz. Mythologie als Ontologie: Zum Mythosbegriff im 19. Jahrhundert // Koopmann, 
Helmut (Hg.), Mythos und Mythologie in der Literatur des 19. Jahrhunderts. -  Frankfurt/M, 1979. -  
S. 25-58; [Гайнц Ґокель. Міфологія як онтологія: Про поняття «міфічного» в XIX сторіччі / Гель
мута Коопманна. -  Міфи та міфологія в літературі XIX сторіччя. -  Франкфурт-на-Майні, 1979- 
С. 25-58].

154



Ще й сьогодні «важкою артилерією» в арсеналі критика-рецензента книг 
з історії залишаються звинувачення у «міфотворчості» та «поширенні 
легенд».

1.3. Генеза історичної свідомості

Отже, значення межі між фікцією та реальністю в культурному та 
науково-історичному аспекті важко переоцінити. Не менш видатною є її 
роль і у формуванні історичної свідомості в плані розвитку особистості.

(1) Через викладання історії ми покликані допомогти учневі вибуду
вати власну систему історичного світогляду. У цій системі неабияке зна
чення належить категоріям реального та вигаданого чи уявного. У нашо
му культурному просторі існують персонажі, які цілком і повністю зав
дячують своїм існуванням здатності людини до художнього вимислу. 
Це -  Шерлок Холмс, принц Залізне Серце, Астерікс та Уїльям фон Бас
кервіль. Вони побутують у нашій культурній свідомості поряд з постатя
ми, існування яких доведено документально: Цезарем, Фрідріхом II, ко
ролевою Вікторією, Миколою II. Діти ознайомлюються з цими фігурами 
без попередньої інформації щодо їх приналежності до реального або ви
гаданого світу. Та й сам по собі такий поділ не така то й проста справа, 
адже навіть у світі дорослих немає певності щодо історичного статусу 
Робіна Гуда чи Семираміди, або короля Артура і лицарів Круглого Столу. 
Ситуація ще більше ускладнюється, коли існують історичні докази існу
вання якоїсь особи, але майже всі відомості про неї відносяться до об
ласті літературних вигадок. Для прикладу можна навести постать мор
ського пірата Клауса Штьортебекера.

Така глибинна установка історичної науки на розмежування дійсності 
та вимислу проектується на історичну свідомість і в процесі сприйняття 
художніх текстів. Завдяки цьому стає можливим розпізнання невидимої 
грані між правдою та вимислом навіть там, де в цілому доводиться мати 
справу з авторськими фантазіями. На цій здатності побудовано історич
ний роман, художні фільми та мультфільми з історичної тематики. У са
мих художніх текстах здійснюється тонка диференціація між правдою та 
вимислом. Історична свідомість шукає реалії не лише в дійсності, а й 
у світі художньої фікції.

Вигадані персонажі не залишають байдужим читача. Вони «вторга
ються в наше життя, постійно існують у нашій свідомості, хвилюють наші 
почуття, стимулюють волю, однак не стають від цього реальними»8. Ми 
радіємо з героями художніх творів, співпереживаємо з ними, а інколи 
на очі навертається і сльоза з огляду на долю видуманого персонажа.

* Haller, Rudolf. Facta und Ficta. -  Stuttgart, 1986. -  S. 57; [Рудольф Галлер. Facta та Ficta. -  
Штуттгарт, 1986,- C.57].
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Із психологічної та емоційної точки зору вплив вигаданих осіб на наш 
світ почуттів і мотивацій не відрізняється від впливу на них історичних 
постатей9.

(2) Щоб допомогти учневі розрізнити дійсне й уявне, не слід обмежу
ватись лише такими подіями чи процесами, які й справді мали місце. 
Необхідно знайомити учнів з легендами чи міфами, здійснювати їх аналіз. 
Неможливо описати приплив без відпливу, день без ночі, але так само 
неможливо пояснити історію без міфу. Міфи -  це щось інше, щось відмінне 
від історії. Ознайомлення з ними дає можливість вирішити два завдання. 
Завдяки історичній свідомості складовою частиною якої є вміння розріз
няти реальне і вигадане, учні починають розуміти суть історіографії 
у всій її сукупності та комплексності. Це усвідомлення комплексності, 
у свою чергу, передбачає розуміння учнями того, чим є історія, легенда, 
міф та поезія.

(3) Міфи виконують не лише допоміжну функцію створення контрас
ту з іншими різновидами світосприйняття. Знання міфів має ще й власну 
цінність. Міфи є потужним генератором образів. У формі міфів відбу
вається мовна та візуальна культурна об’єктивація досвіду. В минулому 
вони започаткували світ символів у поезії, живописі та скульптурі, знан
ня якого є неодмінною передумовою культурного самоусвідомлення. 
Однак це не означає, що місце міфів -  у минулому, вони впливають і на 
сучасне життя, бо можуть стати основою для нових інсценізацій чи інтер
претацій. Ми позбавили б своїх учнів цілого пласта нашої культури, якби 
не вводили їх у цей світ міфів та легенд.

2. МІФИ ЯК ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ 
І ЯК ЗНАРЯДДЯ МАНІПУЛЯЦІЇ

У подальшому йтиметься лише про певну категорію міфів. Не розгля
датимуться, наприклад, космологічні міфи, міфи про богів чи політичні 
міфи. У фокусі нашої уваги перебуватимуть лише історичні міфи10.

Історичні міфи -  це оповіді, які відрізняються від історіографії спосо
бом смислотворення. Після того як на зміну міфічному світобаченню 
в античній Греції прийшло раціональне і з моменту зародження сучасної 
історичної науки в епоху Просвітництва міфи не вмирають і не стають

’ Пор. значення міфу про Нібелунгів у кайзерівській Німеччині або ж германських міфів за часів 
нацизму; див.: Borchmeyer Dieter (Hg.). Der Weg des Mythos in die Moderne. Richard Wagner und 
«Der Ring der Nibelungen». -  München, 1987; [Дітер Борхмейєр. Шлях міфу до сучасності. Ріхард 
Вагнер та «Перстень Нібелунгів». -  Мюнхен, 1987].

10 Про історичні міфи Східної та Південно-Східної Європи див.: Behring Eva, Richter Ludwig u. 
Schwarz Wolfgang F. (Hg.). Geschichtliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostmittel- und 
Südosteuropas. -  Frankfurt/M, 1999; [Єва Берінґ, Людвіґ Ріхтер, Вольфганг Шварц. Історичні міфи 
в літературі та культурі країн Східної та Південно-Східної Європи. -  Франкфурт-на-Майні, 1999].
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надбанням історії, а продовжують жити, за висловом швейцарського істо
рика Якоба Буркгардта «у формі іншої історії»11. Вони творяться на се
мантичному рівні і вміщують логічні структури у часовий простір.

Проблематичним при цьому (з точки зору історичної науки) є не лише 
брак емпіричної бази, а й сам процес творення смислу. Засобами худож
ньої містифікації персонажам приписуються певні семантичні ознаки 
(міфеми), а з біографії вибираються постійно ті ж епізоди (селекція), які 
згодом шляхом використання різних дискурсів (циклічного, лінійного) 
вплітаються у часовий континуум. Такі міфи інтерпретативного характе
ру тлумачать вчинок як повторення минулого (Бісмарк -  новий Зігфрід). 
Але міфи водночас заповнюють історичні пустоти. Вони, скажімо, роз
повідають про заснування міст, якщо в історичній науці даних про це 
взагалі немає. В якості моделей образного тлумачення світу вони претен
дують на певний авторитет і мають узагальнюючу силу. Процес тлума
чення підлягає постійній художній гіперболізації. Міф чарує, має притя
гальну силу, виключає раціональне мислення і полягає у творенні образів.

Міфи подаються як «втрачене минуле», що необхідно знову поверну
ти12. Формально міфи є оповідями, що існують в усній традиції, зреш
тою були покладені на письмо, проте й надалі належать до фольклору13. 
Точніше кажучи, це стислі оповіді, які завдяки семантичному лаконізму 
перетворюються у згусток символічного змісту. Вони зустрічаються в 
формі різноманітних культурних жанрів: роману, розповіді, поеми, п’єси 
або монументальних пам’ятників.

2.1. Міф про Германа

Міфи відіграли важливу роль в німецькій історії XIX ст., коли відбу
вався процес утворення нації. Два таких міфи стануть об’єктом деталь
ного аналізу в ході подальшого викладу. Міф про Германа є символом 
боротьби за єдність Німеччини, міф про Барбароссу символізує віднов
лення військової могутності.

Герман, або ж Арміній (18 р. від н. X. -  19-21 р. після н. X.), був 
легендарним вождем племені херусків, яке у 9-му році після н. X. знищило 
три римські легіони під проводом полководця Квінтілія Варра в битві у

11 Burckhardt, Jacob. Griechische Kulturgeschichte. -  Bd. I, /  Felix Stählin, Berlin, 1930. -  S. 29; [Якоб 
Буркгардт. Історія культури Греції. -  Т. І, вид.: Фелікс Штелін. -  Берлін, 1930,- С. 29].

12 Schulze Hagen. Gibt es überhaupt eine deutsche Geschichte? -  Stuttgart, 1998. -  S. 12; [Гаген Шульце. 
Чи існує взагалі німецька історія? -  Штуттґарт, 1998.- С. 12].

13 Пор.: Lorentz Karl. Aus der Urzeit germanischen Heldentums. -  Bd. I: Arminius oder der erste 
Freiheitskampf auf deutscher Erde. Geschichtliche Erzählungen aus den Tagen der Römerherrschaft in 
Germanien. -  Heiligenstadt, 1900; [Карл Лоренц. Історія давніх часів германської героїки -  Т. I ,-  
Арміній або перша визвольна війна на німецькій землі. Історичні нариси часів римського пану
вання в Германії. -  Гайлігенштадт, 1900. -  С. 12].
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Тевтобурзькому лісі14. Ця тема неодноразово знаходила своє відображен
ня у XVIII та на початку XIX ст. в літературі та піснях. У 1750 та 1850 pp. 
з’явилось понад 200 поем та опер, присвячених образу Германа15.

Про події того часу нагадує пам’ятник Герману в Тевтобурзькому лісі, 
урочисте відкриття якого відбулось у 1875 році. На ньому зображено хе- 
руска Германа з високо піднятим до неба мечем. Статуя має 57 метрів 
заввишки, а меч у руці Германа вказує в бік Заходу, тобто у напрямку 
Франції, а не на південь, тобто туди, звідки колись прийшли римляни. 
Мешканцям Німеччини XIX ст. було легко ототожнити себе з блискучою 
перемогою Германа, тому що в 1871 р. Німеччина виграла війну проти 
Франції, після чого й було засновано німецький рейх.

Чому в цьому випадку слід говорити про міф? Ототожнення германців 
і німців з історичної точки зору є цілковито абсурдним. Збірне поняття 
«Германія», запроваджене римлянами, не є історичною реальністю. 
Цезар використовував назву «Германія» для позначення всіх західних на
родностей. Германія в античну епоху була, у першу чергу, географічним, 
а не етнічним поняттям16.1 хоча імператор Вільгельм І на церемонії уро
чистого відкриття пам’ятника говорив про «Германа-німця», це аж ніяк 
не відповідає дійсності. Використання поняття «німецький» доречне не 
раніше початку X ст. Перемога над римлянами, якщо оцінити її в істо
ричній перспективі, теж не є вражаючим досягненням. Вона не пустила 
цивілізацію далі берегів Рейну та оборонної стіни вздовж кордону з римля
нами -  лімесу. Зрештою й сам Герман ніколи не був вождем, сьогодні ми 
назвали б його швидше простим германським найманцем.

Трактування цієї теми та міфологізація постаті Армінія стають зрозу
мілими, якщо опиратись на знання німецької історії. Після підписання 
Вестфальської мирної угоди в 1648 р. «Німеччина» розпалась, і на її 
території утворилась чимала кількість малих держав. З появою націона
лізму у XIX ст. пролунали заклики до створення єдиної Німеччини. Міф 
про Германа відповідав вимогам того часу. Він мав засвідчити можливість 
об’єднання німецьких племен з метою вигнання чужинців. Тоді це були 
римляни, а в XIX ст. ними стали французи.

Сказання про Германа демонструє мобілізуючий ефект міфів. Такі 
оповіді, що творять основу національної ідентичності, утверджують і

14 Wiegels, Rainer und Woesler (Hg.). -  Arminius und die Varusschlacht: Geschichte -  Mythos -  Literatur. 
-  Paderborn, 1995; [Арміній і битва з Варром: Історія -  Міф -  Література /Райнера Віґельса та 
Вьослера. -  Падерборн, 1995].

15 Engelbert Günther (Hg.). Ein Jahrhundert Hermannsdenkmal 1875-1975. -  Detmold, 1975; пор. також: 
Buck, Henning, Der Literarische Arminius -  Inszenierungen einer sagenhaften Gestalt // Schlüter, 
Wolfgang (Hg.). Kalkriese -  Römer im Osnabrücker Land. -  Bramsche, 1993. -  S. 267-281; [Сто років 
пам’ятнику Герману 1875-1975 / Гюнтера Енґсльберта. -  Детмольд, 1975; пор. також: Генінґ Бук. 
Образ Армінія в літературі -  інсценізації легендарної постаті / Колос на глиняних ногах -  римля
ни в регіоні Оснабрюка / Вольфганга Шлютера. -  Брамшс, 1993.- С. 267-281].

16 Lund, Allen A. Die Erfindung der Germanen // Der Altsprachliche Unterricht 38 (1995). -  H. 2. -  S. 4- 
20; [Аллен Лунд. Винахід германців // Вивчення древніх мов. -  38 (1995). -  № 2. -  С. 4-20].
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розвивають колективний самобутній образ (насамперед «націй»), причо
му істинність їх змісту відіграє при цьому другорядну роль. Вони стають 
міфами державо- та народотворення. У змістовному плані їх можна вва
жати не лише матеріалізацією досвіду минулого чи засобом тлумачення 
сучасного, у них криється й перспектива на майбутнє. Завдяки цій ча
совій трьохвимірності міфи є кодом історичної свідомості. Вони гово
рять те, що було, що є, і що буде. Герман об’єднав розрізнені германські 
племена і прогнав загарбників (минуле), меч у руці статуї загрозливо 
скерований на Захід, в напрямку Франції (теперішнє), Герман знову 
переможе «ворогів рейху» (майбутнє).

2.2. Міф про Барбароссу

Міф про Барбароссу навіяно історичною постаттю імператора 
Фрідріха II із династії Штауфенів ( 1194—1250)17, який згідно зі сказанням 
почиває в горі Кіфгойзер. Неодноразово під час безперервних воєн проти 
Папи вороги Фрідріха II поспішали сповістити про його смерть. Але він 
щоразу виявлявся живим, народ втомився вірити подібним чуткам 
і зрештою перестав сприймати їх всерйоз. І навіть коли Фрідріх II й 
насправді помер у своєму замку Фіорентіно в Апулеї, ніхто не повірив 
у звістку про смерть. Цей факт спричинився до появи міфу. Згідно з ним, 
імператор спить в надрах гори, над якою кружляють круки -  символ чва
ри. Як тільки-но вони зникнуть, імператор прокинеться. Його пробудження 
сприятиме відновленню потужної німецької імперії.

У XVI ст. Фрідріха II сплутали з його дідом Фрідріхом І (1122-1190) 
на прізвисько Барбаросса (з італійської -  «рудобородий»). Він також по
мер на чужині -  під час третього хрестового походу Фрідріх І потонув в 
бурхливих водах річки Салеф у Малій Азії. Дід і внук виявились «злити
ми» воєдино. І цей міф набув політичної злободенності в XIX ст. Коли 
Наполеон наголову розгромив Пруссію та Австрію в битві під Єною та 
Аустерліцем, Франц II зрікся імператорської корони.

Згасла зоря імперії, що проіснувала тисячу років. Цей факт сприяв 
поширенню легенди про Барбароссу. У першій половині XIX ст. з ’явило
ся безліч поетичних творів, в основу яких покладено міф про Барбароссу. 
Кульмінацією цього явища стало урочисте відкриття монумента на горі 
Кіфгойзер18. Він був присвячений Вільгельму І, першому німецькому

17Пор.: Mayer, Ulrich. Der ewige Friedrich: Staufermythos und Staufcrrczeption // Geschichte lernen: 11 
(1998), H. 66. -  S. 60-65; [Ульріх Майєр. Вікопомний Фрідріх: Міфи та ставлення до роду Штау
фенів // Вивчай історію. -  11 (1998), вип. 99. -  С. 60-65].

18 Mai, Günther (Hg.), Das Kyffhäuser-Denkmal 1896-1996: Ein nationales Monument im europäischen 
Kontext.- Köln, 1997; [Ґюнтер Май. Пам’ятник на горі Кіфгойзер 1896-1996: Національний мо
нумент в європейському контексті. -  Кельн, 1977].
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імператору нового рейху, створеного у 1871 p., в якому вбачали наступни
ка Барбаросси та його визволителя. У постамент пам’ятника вмонтовано 
фігуру Барбаросси.

Нацисти також скористались цим міфом і кинули заклик «Німеччи
но, прокинься!», що мав спонукати людей вийти на вулиці. Вуличні бит
ви та стан, близький до громадянської війни, проголошувались нагаль
ною потребою часу. У публіцистиці цей міф використовувався проти но
вої республіканської Німеччини та соціал-демократії. Руйнівний ефект 
цього міфу став очевидним раннього ранку 22 червня 1941 р. Цього дня 
розпочалась війна фашистської Німеччини проти Радянського Союзу під 
кодовою назвою «План Барбаросса»19, метою якої було проголошено зни
щення народів і завоювання життєвого простору. Вона коштувала життя 
мільйонам людей.

2.3. Убивчі міфи

Міфи можуть «вбивати». їх слід сприймати серйозно і не допускати 
загравань з істиною, коли відомо, що той чи інший міф є історичною ви
гадкою, однак попри це з певних причин він проголошується цілком прий
нятним. Адже міфи «вбивають» людей, коли стають знаряддям досяг
нення політичних цілей. Міф про Германа теж є смертоносним. Його вбив
чий ефект проявився через багато років. Міфи про Германа та Барбароссу, 
а також міф про Нібелунгів, який не розглядався окремо у цій статті, ут
ворюють у своїй сукупності вибухонебезпечну націоналістичну суміш.

Міфи можуть стати засобом згуртування і мобілізації20. Вони створю
ють і цементують відчуття спільноти і приналежності до неї, оскільки їм 
притаманна інтегруюча сила. Вони утверджують і консолідують усвідом
лення єдності. Вони -  опора для слабких духом, для тих, хто вагається, 
для нерішучих.

Проте у цієї інтегруючої сили є й зворотний бік. Міфи розколюють 
суспільство, ділять його на «наших» і «ненаших». Так, наприклад, анти
семітизм «привласнив» міф про Германа і пам’ятник Герману. Мітинги 
біля пам’ятника сприяли не лише утвердженню національної свідомості, 
а й проголошували цілі групи людей поза суспільством, відмовляли їм 
у приналежності до «нації». Міфи про Германа та Барбароссу залишили 
поза суспільством соціал-демократів, католиків та євреїв, яких було ого
лошено «внутрішніми ворогами рейху».

19 Гітлєр особисто затвердив 17 грудня 1940 р. кодову назву «Барбаросса». Пор.: Post, Walter. 
Unternehmen Barbarossa. -  2. Aufl. -  Hamburg, 1996. -  S. 220; [Вальтер Пост. План Барбаросса. -  
2-е видання. -  Гамбург, 1996. -  C.220].

10 Dömer, Andreas. Politischer Mythos und symbolische Politik.: Sinnstiftung durch symbolische Formen 
am Beispiel des Hermannsmythos. -  Opladen, 1995; [Андреас Дьорнер. Політичні міфи і політика 
символів: Смислотворення через символічні форми на прикладі міфу про Германа. -  Опладен, 
1995].
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Інтегруюча сила міфу невід’ємна від його яскраво вираженої функції 
розмежування, поділу. І хоча міфи з часом старіють, проте вони зберіга
ють цей руйнівний потенціал. Міф про Германа сьогодні не відіграє якоїсь 
помітної ролі у націоналістичному чи антисемітському русі. Однак він 
й надалі активно використовується невеликою групою правих радикалів. 
Вони проголошують Германа своїм духовним предтечею і вкладають 
в його уста гасло «Геть іноземців!».

3. ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ТВОРІВ,
ЩО НЕ ГРУНТУЮТЬСЯ НА ФАКТАХ

Як слід поводитись з міфами при вивченні історії? Це запитання відно
ситься до області, яку можна назвати «дидактикою творів нефактологіч- 
ного змісту». Вона грунтується на «здатності людини до ментального тво
рення іншої дійсності»21. До цієї іншої дійсності належать поезія, леген
ди, міфи і навіть вигадки. В той час як поезія взагалі не претендує на 
зображення дійсності, легенди, міфи та вигадки є псевдоісторією. У них 
розповідаються історії, що не витримують раціональної перевірки шля
хом доказів та обгрунтування. Це твори, в яких зміст тлумачиться всупе
реч фактам і тому виражають «контрапрезентні норми»22. Історичні міфи 
є розповідями, котрі не грунтуються на фактах, і проголошують норми, 
щодо яких у відповідному суспільстві не існує консенсусу.

Питання про те, чи потрібні міфи для вивчення історії, є двозначним, і 
цю двозначність необхідно з’ясувати, перш ніж дати на нього відповідь. 
Якщо викладання історії обмежити виключно такою дисципліною як істо
рична наука, то в ньому не залишається місця для міфів. Адже історична 
наука -  це те, що сприйнято й узято на озброєння в результаті критичного 
наукового аналізу, усе те, що може вважатись об’єктивним і істинним. Але 
оскільки основним завданням історії, як і раніше, залишаєтся освіта, а не 
наукові дослідження, необхідно збагнути, що наші учні живуть нинішнім 
реальним життям, в якому існують й міфи. Якщо викладання історії всерйоз 
ставить перед собою мету задовольнити потреби підростаючого покоління 
в духовних орієнтирах, воно не може проходити повз цей факт. А тому істо
рія може черпати свій зміст не лише з науки, а й з історії культури.

Але як ставитись до таких міфів, про які відомо, що вони є конструк
том уяви? Відповідь може бути лише однозначною: міфи повинні вивча
тись на заняттях з історії. У німецьких підручниках з історії особливо

11 Schmale, Wolfgang. Scheitert Europa an seinem Mythendefizit? -  Bochum, 1997. -  S. 57; [Вольфганг 
Шмале. Чи загрожує Європі дефіцит міфів? -  Бохум, 1997. -  С. 57].

22 Assman, Aleida. Zur Metaphorik der Erinnerung, in: dies, und Harth Dietrich (Hg.). Mnemosyne. -  
Frankfurt/M. 1991. -  S. 25; [ Апейда Асман. До питання про метафорику спогадів / Алсйди Асман, 
Дітріха Г арта- Мнемозини. -  Франкфурт-на-Майні, 1991. -  С. 25].
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часто використовуються «міфи в камені», тобто зображення пам’ятників23. 
Однак метою при цьому залишається не віднаходження якоїсь «правди
вої серцевини» (якої не існує взагалі) чи використання міфів з метою ут
вердження традиції, а розкриття їх значення як ціннісних орієнтирів. 
Йдеться насамперед про знешкодження отрути, що вони несуть в собі. 
Цього можна добитись лише шляхом раціонального тлумачення. Якщо 
не займатись вигадками чи неправдивими оповідями на уроках з історії, 
то школярі неминуче ознайомляться з ними за межами школи без усві
домлення необхідності критичного до них ставлення.

Я свідомо обмежився лише міфами і залишив поза розглядом леген
ди та вигадки. Методика викладання творів, не побудованих на фактах, 
повинна займатись історичним, політичним та естетичним аналізом міфів.

(1) Предметом аналізу міфів є не стільки самі по собі міфи, скільки 
методи їх демонтажу. Необхідно навчити учнів прийомам аналізу, що доз
волили б їм відрізнити дійсність від вимислу. їм потрібно оволодіти ме
тодами, що допоможуть прокласти дорогу крізь хащі істини і неправди, 
художнього вимислу та фантазії, міфів та легенд. Як можна розплутати 
химерне плетиво вигаданого та історичного, facta і ficta? Для того щоб 
вірно орієнтуватись у світі культури, необхідно оволодіти критеріями 
відбору і стратегіями розмежування.

Якими стратегіями керується наше повсякденне мислення, що не 
сприймає все на віру і завдяки цьому не стає посміховиськом для оточую
чих? Засоби, які дають змогу розплутати клубок між дійсністю та вимис
лом, загальновідомі -  це критичний аналіз першоджерел та історичний 
метод. На їх основі можна створити відповідні навчальні стратегії. Таку 
можливість відкриває, зокрема, історичний метод. Суть полягає у вив
ченні джерел та їх критичній інтерпретації. Ставиться питання про гене- 
зу міфу, розкривається історія його передачі з покоління в покоління. 
Цю історію в свою чергу можна реконструювати з допомогою джерел 
та документів. Міфи не виникали раптом, вони пройшли шлях розвитку, 
що вимірюється сторіччями, і який завершується, як правило, споруджен
ням монумента, котрим увіковічнюється їх місце у суспільному бутті. 
Таким чином, міфи розглядаються в плині часу, розкривається процес їх 
виникнення. Вони претендують на значення, обмежене у часі. Особливу 
увагу при цьому слід звертати на питання з області соціальної історії про 
ініціаторів руху з спорудження пам’ятників. Які суспільні угруповання 
десятиріччями обстоювали плани їх побудови і здійснювали збір пожертв?

(2) Не лише легенди й міфи, а й історичні вигадки, є не просто помилкою 
чи тривіальною брехнею у побутовому сенсі. Вони здійснюють політичні 
функції. Функціональний аналіз демонструє школярам функціональну

23 Див., напр.: Gunther-Arndt, Hilke u.a. (Hg.), Geschichtsbuch. Oberstufe. -B d . I. -B erlin , 1995; Pandel, 
Hans-Jürgen (Hg.), Geschichte konkret. -  Bd. 3. -  Hannover, 1993; [Книга з історії для старших 
класів / За ред. Гільке Гюнтера Арндта та ін. -  T. І,- Берлін, 1995; Історія у фактах / За ред. Ганса- 
Юргена Панделя. -  T. 3. -  Ганновер, 1993].
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сутність міфів та реальні наслідки, зумовлені нею. За маревом міфів кри
ються інтереси та потреби, які не завжди і не обов’язково усвідомлюються 
їх творцями і носіями. Можна для прикладу навести деякі чинники виник
нення таких творінь людської уяви (а подекуди й напівсвідомої упередже
ності): героїзація постатей вождів, романтизація опору проти влади держа
ви (Робін Гуд), відновлення психічної рівноваги завдяки відторгненню не
бажаного, гіперболізація і символічні повтори національних подвигів, місти- 
зація історичних фігур сучасними засобами масової інформації, творення і 
утвердження відчуття приналежності до спільноти шляхом міфів про на
ціональне єднання (битва з Варром та пам’ятник Герману) тощо.

Міфи стали знаряддям символічної громадянської війни в німецькій 
історії. Вони неодноразово перетворювались у засіб дискримінації, про
голошення поза законом і зрештою вбивства окремих груп у складі влас
ної нації. Вони давно втратили політичну невинність. З огляду на те, 
що міф, як різновид коду історичної свідомості, до певної міри може бути 
спроектованим і на майбутнє, стає зрозумілим його деструктивний по
тенціал для нації-творця.

(3) У поняття дидактики нефактологічних творів входить також і 
демонстрація законів побуцови фіктивного. Міфи втілюються в певних 
естетичних конструктах: в оповідях, поемах, п ’єсах, монументальних па
м’ятниках. Вони існують в сучасному житті, тобто в житті наших учнів. 
У міфах нуртують і б ’ють через край естетичні творчі сили. Вони проду
кують культурні конструкти, що твердо входять у наше повсякденне жит
тя. Якщо вдатись до такого естетичного аналізу, то з’ясується, що міфи, 
як продукт фантазії їх авторів, заповнюють пустоти в історичних доку
ментах, причому інколи це робиться по аналогії з іншими історичними 
подіями. Явища, розведені у часі, зводяться докупи і уміщуються 
у щільний (уявний) часовий простір. Так, у XVI сторіччі Фрідріха II сплу
тали з його дідом. Таким чином, зникла різниця у часі, що відділяла два 
покоління. Вивчення міфів передбачає вміння розшифровувати мову об
разів: іконографію пам’ятників, семантику текстів, репліки в п ’єсах. Учні 
мають усвідомити культуротворчий потенціал іншомовлення, який трап
ляється і в мові сучасної політики та риторики.

Не кожний міф і не кожна легенда підлягає демонтажу. Навпаки. По
трібно знати легенди і міфи, щоб сказати і своє слово в національній 
культурі. Кожну нову інтерпретацію чи інсценізацію старої легенди чи 
старого міфу можна зрозуміти лише за умови знання праміфу, тому що 
будь-яка культурна трансформація набуває неповторності лише завдяки 
відхиленням від першооснови. Схильність до художньої творчості та «по
тяг до повторного зачаровування дійсності» повинні зберегтись й надалі24.

24 Puhle, Matthias. Die Vitalienbrüder. -  Frankfurt/M., 1992. -  S. 150ff; [Матіас Пуле. Піратське брат
ство. -  Франкфурт-на-Майні, 1992. -  C. 150].
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Однак було б великою помилкою приписувати міфам лише вузьконаціо- 
нальний характер чи намагатись використати їх для досягнення нових пол
ітичних цілей. Наприкінці XX ст., наприкінці сторіччя громадянських воєн 
у Європі, ми не можемо з почуттям побожного страху ставитись до міфів 
як до пам’яток славного минулого. їх й надалі необхідно утримувати під 
контролем розуму.

Hans-Jürgen Pandel

DOES HISTORY NEED MYTHS? MYTHS ACROSS THE FIELD 
OF COLLECTIVE MEMORY AND MISUSE

Our everyday historical consciousness is characterised by the ability to distinguish 
between the real and the fictitious which has a transcultural historical value and 
determines cultural development. The forming of such a historical consciousness started 
in the Age of European Enlightenment. The ability to see the verge between reality and 
fiction is one of the tasks set before school historical education. To ensure this ability it 
is necessary to familiarise pupils with myths and legends so that they understand what 
the different forms of memory, such as history, myth, poetry, are.

German text-books are often illustrated by the so-called «myths in stone», i. ed. the 
description of monuments. However, the function of such illustrations is not to motivate 
pupils to find out «the true core» (which does not actually exist), but rather to neutralise 
the poison of their rational interpreting.

The subject of myth analysis lies in its dismantling. That can help pupils to get to 
the truth. Not every myth can be taken down. It depends on the ability «to keep» the 
myth under the mind’s control.









Ніно Кігурадзе

Чи може і повинен індивід 
стати предметом історії 

в колишніх радянських середніх школах? 
Погляд на питання 

з точки зору суспільства на зламі

Вихідною точкою пошуку відповіді на поставлене запитання буде 
специфіка сучасного грузинського суспільства. Можливо, що перспекти
ва, розкрита з цієї конкретної позиції, в окремих випадках виявиться по
дібною до становища в інших пострадянських суспільствах. Тому у заго
ловку ми дозволили собі деякі узагальнення і віднесли запитання до сис
теми середньої освіти у колишніх радянських республіках у цілому.

Оскільки урок історії в середніх навчальних закладах -  це державний 
захід і відповідно у ньому заінтересовані держава й суспільство, можна 
сказати, що його мета і зміст обумовлені політично. Тому обговорювати 
поставлене нами запитання має сенс лише виходячи з того, які цілі ста
вить суспільство, у даному разі грузинське, перед викладанням історії, 
чому віддає перевагу, тобто які пріоритети: допомогти знайти іден
тичність? Дати наукове підгрунтя для життєвої суспільної практики, на
вчити самостійно та критично обходитися з історією? І що вважати при 
цьому первинним: суверенітет особистості?

Перед тим як висвітлимо одну з основних цілей викладання історії, 
а саме допомогу при формуванні ідентичності, обговоримо під цим ку
том зору користь і значення внесення історії індивіда у шкільні підручни
ки з історії. Необхідно розібратися, з чим ми маємо справу у грузинській 
дійсності, який наш радянський спадок у історичній освіті, в якому на
прямі він трансформується і якою мірою подоланий. Тут же, напевне, слід 
визначити, про що саме йдеться, коли йдеться про історію індивіда: істо
рія індивіда -  це історія, пережита чи сприйнята індивідом, «маленькою 
людиною», нібито незначною для макросоціально-історичних структур і 
процесів і відповідно маргіналізованою та ігнорованою соціальною 
історією1.

Багатьом колишнім радянським громадянам знайомий вислів: «Гово
рити, як за шкільним підручником» і відомий його смисл: говорити те, 
що дозволено й приписано «згори», те, що свідомо не відповідає дійсності.

1 До визначення див.: Wierling, D. Alltags -  und Erfahrongsgeschichte // Handbuch der Geschichtsdidaktik, 5.
überarbeitete Auflage. -  1997. -  S. 233 -  235; [Д. Вірлінґ. Історія повсякдення і досвіду// Посібник
з історичної дидактики. -  5-е доопрацьоване видання. -  1997. -  С. 233-235].
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«Розроблена в Росії та Китаї політика в галузі освіти прагнула підпо
рядкувати особистість новій колективній ідентичності, звести до мінімуму 
особисту й внутрішньогрупову ідентичність і зробити суспільні символи 
та їх носіїв основними контролерами особистого інтер-его»2, -  це тверд
ження Ш.Ейзенштадта не повинне викликати більше суперечок. Додамо 
лише, що воно слушне щодо усього простору «соціалістичного блоку».

Наприклад, у навчальному плані з історії колишньої НДР так визна
чалася мета викладання історії: «Викладання історії -вирішальний вклад 
у формування соціалістичної історичної свідомості учнів. Він закладає 
основу їхньої класової позиції, поглиблює їхню любов до соціалістичної 
вітчизни, виховує в них соціалістичний патріотизм і пролетарський інтер
націоналізм, укріплює їхню антиімперіалістичну основну позицію 
і робить здатними правильно орієнтуватися в політичних битвах сього
дення й майбутнього»3.

Отже, історична освіта слугувала виключно меті легітимізації пануючої 
системи і була інструментом ідеологічного виховання. Нові державні стан
дарти, створені в Грузії під час реформи системи освіти, проведеної в перші 
роки після розпаду СРСР, основою для викладання історії називають: «за
гальні гуманістичні освітні й культурні цінності» та «грузинські історико- 
культурні традиції»4.3 огляду на ці, а також інші, щоправда, досить розплив
часті формулювання, що містяться у державній програмі системи освіти у 
Грузії, такі, як: «школа повинна бути централізовано залучена до процесу 
розвитку особистості» або ж: «повинна підготувати особистість до реально
го життя», можна припустити, що метою викладання історії визнається як 
допомога при формуванні ідентичності, науково обгрунтоване, загальноп
рийнятеє орієнтування учнів у їхньому сьогоденні й майбутній життєвій 
суспільній практиці, так і формування національної ідентичності.

Однак завдяки аналізу шкільних підручників з ’ясувалося, що останній 
меті віддається перевага, якщо не сказати, абсолютне главенство. При 
цьому «національна ідентичність» мислиться не як суб’єктивна ідентифі
кація індивідів, а як об’єктивно обов’язкове «визначення приналежності»5.

Таким чином, примусова колективна ідентичність -  «радянська лю
дина» -  замінюється не менш обов’язковою -  «грузинська людина». Мета 
виховання радянського патріотизму підміняється вихованням національ

2 Ейзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: Сравнительное изучение цивилизаций. -  
М., 1999.- С .  291.

3 Kuss H. Wozu noch Geschichte unterrichten? Funktionen und Grenzen einer historischen Grundbildung. 
// Geschichte, Politik und ihre Didaktik. -  23. Jg. -  1995. -  Hft. 3 /4 -  S. 186; [Г. Кусс. Чи потрібне 
взагалі викладання історії? Функції та межі початкової історичної освіти // Політика та її дидак
тика. -  Вип. 23. -  № 3/4. -  1995. -  С. 186].

4 Докладно див.: Reisner О.: What can and should we leam from Georgian history? // Internationale 
Gchulbuchforschung, 20. Jg. -  1998. -  Hft. 4 .- S. 410; [О. Райснер. Які висновки ми можемо і 
повинні зробити з історії Грузії?// Міжнародні дослідження шкільних підручників. -  Вип. 20. -  
№ 4 , -  1998. - С .  410].

5 Там само. -  С. 418.

169



ного патріотизму, мета легітимізації радянської держави -  метою легіти- 
мізація національної держави.

Такий стан справ стане зрозумілим, якщо врахувати, що шкільні 
підручники з історії Грузії фактично не змінювалися під час реформи за
гальноосвітньої системи Грузії6. Отож, О.Рейснер почасти правий, коли 
твердить, що «навіть більшою мірою, ніж за радянських часів, сьогодні 
історія мислиться (у Грузії. -  Н.К.) як історія політичних подій з метою 
легітимізації та ідентифікації»7. Почасти тому, що ці підручники власне 
і є радянськими. Щодо підручників, створених у пострадянський час, то 
новими їх можна назвати лише за датою виходу у світ, а по суті вони так 
і лишилися «радянськими».

У той час, коли Грузія входила до складу СРСР, пріоритетні цілі істо
ричної освіти -  формування «національної ідентичності» або «національ
ної самосвідомості» і обгрунтування «національної державності» -  мали 
свою переконливу мотивацію. Грузія була одним із небагатьох винятків 
з-поміж колишніх радянських республік, де національна історія виклада
лася окремо від історії СРСР8. Такий поділ розцінювався як значне досяг
нення з точки зору можливості збереження «національної ідентичності» 
за умов загрози її пригнічення всеосяжною колективною ідентичністю -  
«радянський народ», так само і з точки зору збереження наступності «на
ціональної державності» в умовах її поглинання «радянською державою».

Отже, «підміна цінностей» -  «радянського» «національним» -  відбу
лася ще за радянських часів. Таким чином консервувалося легітимне, як 
здавалося, підґрунтя для відновлення незалежності. Сьогодні ці цінності 
продовжують слугувати легітимізації вже незалежної Грузії.

Результат такої установки в процесі історичної освіти виявляється в 
екстремальних казусах. Під час спонтанного опитування, проведеного 
серед учнів 10-го класу однієї з найбільших9 за чисельністю учнів шкіл 
Тбілісі, на запитання «Хто ти передусім -  людина чи грузин?», що спри
чинило зніяковіння серед учнів, більшість не змогли відповісти, а у най- 
сміливішого з них не було сумніву в тому, що він «спочатку грузин, а 
потім уже людина». У підсумку дискусії навколо цього питання загальна 
думка схилилася до того, що «звичайно ж, передусім люди, але потім -

6 Докладно див.: M am ukelashvili N. Neue G eschichtsbücher in G eorgien // In ternationale  
Schulbuchforschung. -  20. Jg. -  1998. -  Hft. 4 .-  S. 453—458; [H. Мамукелашвілі. Нові підручники з 
історії в Грузії // Міжнародні дослідження шкільних підручників. -  Вип. 20. -  № 4. -  1998. -  
С. 453-458].

7 Reisner О., ук. твір, С. 422.
8 Для порівняння: Śapoval J., Entwicklung neuer Geschichts- und Sozialkundebücher in der Ukraine. 

Form und Inhalt // Internationale Schulbuchforschung. -  20. Jg. -  1998. -  Hft. 4. -  S. 435;
[Ю. Шаповал. Створення нових підручників з історії та соціології в Україні. Форма та зміст// 
Міжнародні дослідження шкільних підручників. -  Вип. 20. -  № 4. -  1998. -  С. 435].

9 У середньому щорічно 200 випускників.
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«грузинські люди». Це смислове переплетення слів -  «грузинська люди
на» -  не лише збереглося в грузинській мові, а й активно використовуєть
ся (аналогічно: «російська людина» у російській мові).

На прикладі сучасного грузинського суспільства ми маємо справу 
з доволі «традиційним» і «пізнім» суспільством, що з багатьох аспектів, 
зокрема у формуванні національної державності, запізнилося у своєму 
розвитку, з таким, що перебуває у процесі перебудовування. На цій пере
ломній стадії розвитку суспільства може виникнути головна суперечність 
між традицією та модернізацією за західним взірцем.

Наша традиційна спадщина, залишена історичною освітою, у загаль
них рисах виглядає так: «це жертовна історія», «героїчне минуле», міфо- 
логізовані «історичні герої», «справедлива й нерівна боротьба з ворогом», 
примат інтересів держави і народу (нації). Суспільство є предметом інте
ресу виключно у рамках марксизму.У цій спадщині немає місця індивіду. 
Зрештою, це примусова мультиплікація ідентичності особистості.

Надмірна ідеологізація викладання історії у школі призвела до втрати 
довіри до цього інституту з боку значної частини суспільства. Ледве не аль
тернативним за своїм впливом джерелом шкільної освіти стали сім’я, по
всякденне життя. Якщо шкільною історичною освітою пригнічувалася пер
сональна ідентичність, то позашкільна історична освіта «втрутилася» у соц
іальну ідентичність. Як наслідок, виникли труднощі у процесі соціалізації 
особистості, зменшилась його комунікаційна здатність. Суперечності між 
індивідом і суспільством часом заганяли першого до «внутрішньої еміграції».

Сьогодні, в умовах глобалізації комунікаційних можливостей, вини
кає проблема спілкування викарбуваної шкільною освітою «грузинської 
людини» з «іншими», «незнайомими», «чужими».

Іншими словами, традиційна історична освіта в Грузії натомість, щоб 
надати підростаючому поколінню науково обгрунтовані, загально- 
прийнятні орієнтири для життєвої суспільної практики, сформувати істо
ричну свідомість, тобто навчити самостійно й критично підходити до 
історії, допомогти знайти ідентичність, фактично залишала молодь без 
опори, оскільки, по-перше, історична наука через її ідеологізацію втрача
ла свою науковість, по-друге, цінності, пропоновані (часом нав’язувані) 
нею виявлялися малопридатними для життя, спричинювали дезорієнта
цію і навіть кризу ідентичності особистості.

Як може історична освіта, не зашкодивши ідентичності, поставивши 
на чільне місце суверенітет особистості й загальнолюдські цінності, 
виховати дійсно вільну людину, що поважає свободу іншого?

Безперечно, розв’язання питання полягає у побудові уроку історії на 
плюралістичній основі й у рішучій відмові від одноосібного диктату ав
торського тексту шкільного підручника з історії. До цього плюралізму 
повинна входити й історія індивіда.

З введенням у шкільні підручники повсякденної історії індивіда роз
ширюється вибір перспектив, запропонованих школяру ще одним вимі
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ром, а отже, розширюються можливості учня, відкриваючи для себе різні 
перспективи, розвинути здатність самостійного мислення зрозуміти і, 
зрештою, прийняти історію вчинків і страждань людей у минулому. 
Погляд в історію «знизу», «зсередини» допомагає ближче розгледіти 
«іншого» як у часовому, так і просторовому сенсі. А ближче -  значить 
краще, краще -  значить легше зрозуміти і прийняти. Таким чином відкри
вається можливість розв’язати проблему спілкування у сучасній життєвій 
практиці, особливо в умовах глобалізації комунікаційних процесів.

Нарешті ми підійшли до головного питання -  про користь викладан
ня історії індивіда у школі з точки зору дидактики історії взагалі й особ
ливо для суспільства, що знаходиться в процесі модернізації, зокрема, 
оскільки в останньому випадку у гру вступає проблема ломки традицій, 
доволі болісної для суспільства.

Враховуючи можливу реакцію суспільства на модернізацію, а також 
з огляду на бажання мінімалізувати можливі розходження, традицію вар
то розглядати не як відсталість, що протистоїть модернізації та варту, щоб 
її позбутися, а як специфіку, притаманну даній культурі (цивілізаційній 
системі), яку слід зберегти, модернізуючи її.

Можна припустити, що є можливість знайти компроміс між тим, що 
в державних стандартах іменується «грузинськими історико-культурними тра
диціями», і тим, що називається «загальними гуманістичними цінностями».

Саме в цьому історія індивіда як ще одна перспектива історії, що вик
ладається, може принести велику користь. Цей додатковий «погляд зни
зу» і «зсередини» у мультиперспективній історії може і повинен похитну
ти претензію на дійсні зашкарублі «історичні образи».

Погляд на історію побуту, до якої входить й історія індивіда, як на 
контртечію щодо історичної соціальної науки, як на спробу втечі від над
мірно раціоаналізованих структур і процесів соціальної історії в емоцій
ний мікросвіт історичних суб’єктів, породив серед багатьох спеціалістів 
на Заході сумнівне, часом негативне, ставлення10 до історії побуту, її ко
ристі, історичності й науковості11 взагалі.

Але якщо подивитися на історію побуту' не як на альтернативу со
ціальній історії, а як на новий додатковий її вимір,12 то з ’явиться мож
ливість, принаймні, значно збагатити соціальну історію історією побуто
вою, що є корисним як з історико-наукового, так і з історико-дидактично- 
го погляду. Якщо історія побуту не буде продукувати безладні замкнені 
у собі мікросвіти, а зможе зв’язати «маленький» побутовий і «великий»

10 Так н.п. Г.У, Вслер назвав роботи з історії побуту «biederes Hirsebrei». Vgl.: Borscheid P. Allta
gsgeschichte -  Modetorheit oder neues Tor zur Vergangenheit? // Uber das Studium der Geschichte / 
Hrsg. von W. Hartwig. -  München, Juli 1990.- S. 397; [П.Брошайд. Історія повсякдення -  жодна 
нісенітниця чи ворота в минуле? // Про вивчення історії / За ред. В.Гартвіга. -  Мюнхен, липень 
1990. -  С. 397].

11 Тобто, під сумнів ставилося те, наскільки індивідуальне взагалі може становити інтерес для істо
ричної науки, бути об’єктом її дослідження.

1! Borscheid Р. -  зазн. праця. -  С. 403; Демократичне навчання історії та історія повсякдення // 
К. Бергманн. Історична дидактика. Статті з теорії вивчення історії. -  1998. -  С. 181.
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загальносоціальний світи, то вона зможе і просунути на крок уперед дос
лідження в галузі соціальної історії, і розкрити те, що неможливо розгле
діти з висоти соціальних структур і процесів13.

Так на перший погляд, незначний факт, що колишнього президента 
Грузії Гамсахурдіа значною мірою підтримували жінки, розглянутий «зни
зу» і «зсередини», може набути значення для історії суспільства в цілому. 
Більшість жінок, прибічниць Гамсахурдіа, були вдовами, матерями-оди- 
начками, «старими дівами», домогосподарками, повіями, тобто станови
ли категорію людей, що постраждали від насильства або були обмежені у 
своїх правах з боку пануючих структур авторитетного і до того ж патріар
хального суспільства. «Жінки-одиначки» являли собою найменш захи
щену і забезпечену групу. їхнє невдоволення своїм соціальним станови
щем вилилося в рух, який урешті-решт вплинув на суспільні процеси в 
цілому. Мотиви дій цих жінок стануть зрозумілими лише при розгляді 
«зсередини» їхніх життєвих історій.

І, нарешті, на користь викладання історії індивіда у школі свідчать ос
танні дослідження у цьому напрямі західних країн. Десятки тисяч учнів у 
своїх роботах показали, що «історія, а значить й історичне мислення освою
ються краще, якщо за конкретного історичного збігу обставин прямують услід 
діям і переживанням людей, котрі у свій час намагалися жити і виживати. 
Урок історії, який додержується такої концепції, більшою мірою стимулює 
учнів розібратися у минулому та історії також після школи і поза нею, ніж 
урок, що вичерпує себе заучуванням історії та викладом так званих фактів»14.

Nino Kiguradse

CAN AND SHOULD AN INDIVIDUAL BECOME A SUBJECT OF HISTORY 
STUDIES IN THE SCHOOLS OF THE FORMER SOVIET STATES?

AN OUTLOOK ON THE QUESTION FROM THE VIEWPOINT 
OF A SOCIETY IN TRANSITION

Analysis of textbooks on the history of Georgia brings us to the conclusion that the 
prime aim of historical education is to form the notion of national identity. We do not 
mean here the subjective identification of individuals, but the obligatory determination 
of national identity. Compulsory collective identity «soviet person» is substituted with 
less compulsory - «Georgian person». The explanation to this is that school textbooks 
were not actually altered during the reform of the educational system in Georgia. This 
replacement of values took place in Soviet times. Today they serve to the legitimisation 
of independent Georgia. The way out is in finding a compromise between Georgian 
historical and cultural values and general humanistic ones.
13 Borscheid P. -  Зазн. праця -  C. 401. Див. також: Demokratischer Geschichtsunterricht und Allta- 

gsgeschichte // Bergmann K. Geschichtsdidaktik. Beiträge zu einer Theorie historischen Lemers. -  1998. 
-  S. 181; [Демократичне навчання історії та історія повсякдення // К.Бергманн. Історична дидак
тика. Статті з теорії вивчення історії. -  1998. -  С. 181].

14 Demokratischer Geschichtsunterricht... -  S. 182; [Демократичне навчання історії... -  С. 182].



Антон де Бете

Навчальні програми з історії 
та цензура підручників

Шкільні підручники з історії для початкової та середньої школи є од
ним із найважливіших засобів популяризації цієї науки. Вони мають до
сить широку читацьку аудиторію й впливають на розвиток підростаючо
го покоління. А тому цензура вбачає в них життєво важливі канали поши
рення узгоджених з офіційною точкою зору або дисидентських, небез
печних поглядів на історію.

У всьому світі спостерігається втручання владних структур у випуск і 
розповсюдження підручників з історії та в навчальні плани з цього предме
та з використанням усього арсеналу можливостей монополії та контролю, 
проте незмінним в усіх випадках є досить щільний моніторинг.

Як наслідок, автори підручників з історії опиняються в унікальній 
парадоксальній ситуації: з одного боку, вони намагаються відносно вільно 
висловлювати свої погляди, тому що лише зрідка ця робота є для них 
основним джерелом доходу, з іншого боку, для них, як для представників 
академічної історичної науки, не існує жодної професійної свободи, тому 
що вони вимушені працювати під постійним тиском з боку політичних 
діячів, чиновників у галузі освіти (а також з боку редакторів та користу
вачів). Цей парадокс і справді дає змогу вважати підручники з історії са
мостійним повноправним жанром історіографії.

ЗНАРЯДДЯ ОФІЦІЙНОЇ ДУМКИ

У багатьох країнах спостерігається прагнення влади узгодити підруч
ники з офіційним баченням власного минулого. Навіть побіжний погляд на 
карту світу переконує нас у справедливості цього твердження. З метою дос
лідження було відібрано одинадцять випадків, що мали місце на чотирьох 
континентах і найбільш давні з яких датовані 1938 p., а найсвіжіші відно
сяться до 1997 р. У Радянському Союзі кілька поколінь зазубрювало напа
м’ять зміст «Короткого курсу історії Всесоюзної Комуністичної партії 
(більшовиків)» (1938), цієї надзвичайно спотвореної картини російської й 
радянської історії, авторство якої приписують самому Сталіну. Ця книга у 
кількох нових редакціях була видрукувана накладом у п’ятдесят мільйонів 
примірників і вирішальним чином вплинула на викладання історії протя
гом п’ятнадцяти років. Навіть після промови Хрущова 1956 p., у якій він 
викрив Сталіна, офіційне догматичне вчення продовжувало утримувати 
предмет в «ідеологічному ошийнику» протягом наступних трьох десятиріч. 
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В Індонезії вчитель і журналіст Санусі Пане, голова міністерства куль
тури часів японської окупації (1942-1945), написав чотиритомну Sedjarah 
Indonesia «Історію Індонезії» у період між 1943 та 1945 pp. Вона стала 
досить популярною й використовувалась як шкільний підручник. Згідно 
з побажаннями японських окупаційних властей, які спонсорували видан
ня книги, з неї було усунуто все, що хоча б нагадувало про індонезій
ський національний дух. Фактом спонсорування з боку японців пояснюєть
ся і те, чому в першому виданні четвертого тому, датованого 1945 p., не 
вміщено той історичний огляд розвитку національного руху, що з’являєть
ся у редакції 1950-го р.

Одна з перших директив нового болгарського уряду, створеного у 1944 p., 
зобов’язувала вчителів «не розповідати про позитивні дії монархії на уро
ках з історії, натомість підкреслювати тиранічний характер її правління й 
боротьбу людей проти гноблення».

З 1954-1955 р. викладання історії в Тибеті на всіх рівнях було зорієн
товане виключно на Китай, а від намагань посилатися на тибетську куль
туру чи історію презирливо відмахувались.

Стурбованість вчителів історії в таких європейських країнах, як Бель
гія, Нідерланди, Швеція, Об’єднане Королівство Великобританії чи За
хідна Німеччина, тим, що декларована владними структурами стратегія 
«модернізації» середньої освіти в руслі подій весни 1968 р. могла при
звести до скорочення чи скасування історії на користь предметів суспіль
ствознавчого циклу, частково пояснюється недостатньою гнучкістю цієї 
дисципліни.

Під час «культурної революції» полковника Хаддафі в Лівії, у квітні
1973 p., підручники з історії новітнього періоду були фактично написані 
заново. Значну роль, що досі визнавалася за династією Санусі (до якої 
раніше належав колишній король Ідріс), при розгляді епохи Оттоманської 
імперії чи італійського періоду було спростовано.

За часів військової диктатури в Уругваї (1973-1985) історичними пе
ріодами, вартими уваги, офіційно вважались епоха іспанських конкіста
дорів, католицької Контрреформації та правління короля Іспанії Філіппа II, 
яким, згідно з точкою зору військових, західна християнська ідея завдя
чує своїм порятунком. Певні історичні події, наприклад Французьку ре
волюцію 1789 p., не можливо було ігнорувати, і вони залишились у на
вчальних програмах, однак вчителі отримали вказівку не заглиблюватись 
у цю проблематику, щоб не «потурати вихвалянню плодів єврейсько-ма
сонських таємних змов».

Коли владу в Пакистані після повалення в липні 1977 р. уряду Алі 
Бхутто, обраного населенням країни, захопив генерал Зія уль Хак, дер
жавне відомство з питань освіти розпочало ревізію навчальних програм 
всіх рівнів, щоб привести їх у відповідність з ісламською ідеологією та її 
принципами. Матеріал, що підлягав вилученню, стосувався насамперед 
«атеїстичного» погляду на історію.
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Переписування книг з історії розпочалося всерйоз у 1981 p., коли пре
зидент проголосив обов’язковим вивчення «Mutala a-i-Pakistan» («Пакис
танських студій») студентами всіх ступенів навчання. Цей курс грунту
вався на так званій ідеології Пакистану (побудові цілковито ісламістської 
держави). Жертвами спотворень стали насамперед ті теми, в яких йшлось 
про історичні витоки Пакистану та його археологічну спадщину, жертви 
антиколоніального руху мусульман у Британській Індії, постать Алі 
Джіннаха, керівника Пакистану в 1947 р., роль иіата (улемів, тобто ре
лігійних наставників) у національному пакистанському русі до здобуття 
незалежності, боротьбу за відділення школи від релігії та рух за са
мостійність регіонів, образи індусів та квадьяні. З підручників майже 
повністю зник період з 1947 по 1977 pp., в тому числі такі події, як війна 
за Кашмір (яка вибухнула, коли влада належала цивільному уряду), істо
рія молодого Пакистану, громадянська війна 1971 р. та вторгнення Індії 
на територію країни після її завершення, правління Алі Бхутто (1971-
1977 pp.). Після 1988 p., коли уряд очолила Беназір Бхутто, деякі спотво
рення було усунено.

У 80-90-ті pp., згідно з постановою уряду, вчителями історії та гео
графії в Трансільванії, регіоні в Румунії, де переважає угромовна мен
шина, повинні були бути лише румуни. Це рішення сприймалось як про
вокаційне, тому що погляди на історію Трансільванії румунів та угорців 
були радикально відмінними. Іншим урядовим указом 90-х pp. румунська 
мова, попри протести з боку угорців, проголошувалась обов’язковою 
мовою викладання цих предметів. У липні 1997 р. цей указ було скасо
вано. З 1990 р. викладання історії в Косово (Югославія) піддавалося 
«сербізації», а албанська історія була витіснена сербською. Шкільні 
підручники підлягали суворій цензурі. У червні 1996 р. Асоціація ви
давництв навчальної літератури Гонконгу оголосила про те, що з 1997 р. 
буде переглянуто підручники, щоб забезпечити ширше висвітлення офі
ційного китайського погляду на історію. Значно більше уваги слід було 
приділити минулому Гонконгу у складі Китаю. Потрібно було очистити 
зображення опіумних війн (1840-1842) від «прозахідних збочень», по- 
новому поглянути на співпрацю між Сунь Ятсеном та воєначальника
ми, не називати більше Тайвань «країною». Анафемі було піддано вислів 
«континентальний Китай», котрий підспудно натякав на існування 
більше ніж одного Китаю. Редакторам дозволялося розповідати про де
талі розправи над мирними демонстрантами на площі Тяньаньмень на 
власний розсуд, проте Ресурсний Центр Спілки вчителів висловив по
боювання, що деякі школи вже сьогодні можуть вдатися до скорочень 
обсягів навчального матеріалу, що стосується цієї розправи, з огляду на 
можливу його заборону.
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ЦЕНЗУРА ПІДРУЧНИКІВ, АВТОРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

Владним структурам, замість намагань нав’язати власне бачення, слід 
було б зосередитися на цензурі небажаних поглядів на історію на різних 
рівнях. На рівні підручників прикладів можна навести більше ніж достат
ньо. У 1945 р. союзники по антигітлерівській коаліції заборонили всі підруч
ники з історії, що використовувалися третім Рейхом, у школах, які відкри
вались знову. На перших порах взагалі не було уроків з історії. Тоді ж ке
рівники міністерства освіти Японії видали у вересні 1945 р. детальні ди
рективи про доповнення й зміни в підручниках періоду війни. На виконання 
цієї директиви учні й вчителі по всій країні з допомогою чорнила та но
жиць усували з підручників воєнного часу ті уривки, що вважалися не
прийнятними. Наприкінці жовтня 1945 р. головнокомандуючий збройни
ми силами союзників почав поступово посилювати контроль над підруч
никами, кульмінаційною точкою якого стала тотальна заборона в грудні 
1945 р. використання підручників з історії Японії періоду війни.

Два досить відомих (проте цілком відмінних) випадки мали місце на 
обох американських континентах -  у Сполучених Штатах та Бразилії. У 
США деякі місцеві ради шкіл спробували підпасувати підручники до своїх 
поглядів на історію. У 1954 р. рада школи в Ель Пасо, штат Техас, забо
ронила використання одного підручника з історії, в якому без будь-якого 
коментаря було видрукувано «Декларацію Прав людини» Організації 
Об’єднаних Націй та «Декларацію Незалежності». Однак державне уп
равління освіти відкинуло вимогу вилучити цей підручник зі свого спис
ку рекомендованої літератури. На початку 60-х pp. державна нижня пала
та техаського парламенту ухвалила резолюцію, в якій вимагалося, щоб 
«у підручниках з історії Америки у загальноосвітніх школах висвітлюва
лась наша звитяжна й хвилююча історія, зігріта теплом сердець і душ, 
джерелом якого є прекрасні принципи і традиції Америки».

В 1966 p., відразу ж після обрання губернатором штату Каліфорнія 
Рональда Рейгана, шкільний інспектор Макс Рафферті виступив проти 
будь-якого перегляду підручників з метою більш справедливого розподі
лу навчального матеріалу на користь етнічних меншин. Один із підруч
ників, що викликав його осуд, називався «Країна свободи: Історія Сполу
чених Штатів» (1966), а авторами його були історики Джон Кофі, Джон 
Франклін та Ернест Мей. У березні 1987 р. федеральний окружний суд 
прийняв постанову про вилучення з приміщень загальноосвітніх шкіл 
штату Алабама сорока чотирьох попередньо схвалених і рекомендованих 
підручників (у тому числі й з історії) на підставі того, що ці книги пору
шують першу Поправку до Конституції, бо підтримують ідею «релігії 
секулярного (мирського) гуманізму». Ця поправка була перемогою кон
сервативних християн, які вимагали, щоб секулярному гуманізму було 
надано статусу релігії, котра грунтується на цінностях гуманізму, а не 
богослов’я. У серпні 1987 р. постанова окружного суду була анульована
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апеляційним судом. У Бразилії після військового перевороту у березні
1964 р. широковідомим став випадок з Historia Nova. У лютому 1964 р. 
міністерство освіти і культури опублікувало п’ять із десяти нових підруч
ників історії для середньої школи під назвою «Historia Nova do Brazil» 
(«Новітня історія Бразилії»/ їх авторами були п’ятеро чи шестеро моло
дих учителів історії, координацію проекту здійснював генерал Нельсон 
Вернек Содре, історик-марксист, директор відділення історії Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), якого вважали офіційним істори
ком комуністичної партії Бразилії.

Досить прозорі плани зробити підручник обов’язковим посібником 
для читання по всій Бразилії викликали неабиякий протест з боку бага
тьох газет і на телебаченні. Інститут історії та географії прийняв доку
мент, в якому осуджувалась ця марксистська модель. У березні 1964 р. 
вийшли друком перший і другий том. Рішення здійснити передрук і про
довжити роботу над наступними томами, що мали бути опубліковані ви
давництвом Editora Brasiliense, наштовхнулись на ворожу атмосферу в 
суспільстві незабаром після перевороту.

Неоднозначно сприйнятий підручник зосереджував увагу читача на 
народі Бразилії й економічних чинниках історії, але його оцінили як 
шкідливий, а міністерство відмовило у подальшій підтримці, проекту. 
Статті, опубліковані Содре та іншими істориками в липні-вересні 1965 p., 
спровокували нову хвилю розслідувань, а військова поліція вдалася до 
рішучих дій проти авторів, яких було кинуто до в’язниці і піддано торту
рам. Інцидент спалахнув з новою силою після спроби скористатись habeas 
corpus, щоб добитися звільнення ув’язнених. Авторів позбавили всіх прав 
на викладання, за винятком Содре, вони змушені були на довгий час емі
грувати з країни. Підручники було конфісковано з книгарень, спалено й 
заборонено, а Головний інститут досліджень історії Бразилії (ISEB) за
крито. В Європі більшість випадків такого ж характеру мала місце у східній 
її частині. Так, в Югославії на початку 70-х pp. було заборонено підруч
ник для вищої школи «Історія філософії», оскільки один з його авторів 
Міладін Животіч був членом дисидентської групи Praxis. У 1981 р. про
котилася хвиля демонстрацій по одній з радянських республік -  Грузії. їх 
учасники протестували проти скорочення вивчення історії Грузії в шко
лах та університетах країни.

У лютому 1984 р. міністерство освіти Греції видало наказ про негай
не звільнення з роботи Віона Ніттіса, вчителя англо-американської шко
ли в Афінах за звинуваченням у співучасті в протурецькій пропаганді. Він 
попросив клас написати короткий твір про вторгнення Туреччини в 1974 р. 
на територію Північного Кипру з турецької точки зору й порівняти її з 
грецькою. Крім того, він включив у список рекомендованої для читання 
літератури кілька офіційних публікацій турецького уряду, що спонукало 
міністерство освіти ініціювати прийняття в 1931 р. спеціального закону. 
Згідно з ним іноземним школам на території Греції заборонялося викори- 
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стовувати будь-який навчальний матеріал, що можна було розцінити як 
ворожий грецькій нації.

У Польщі цензурою було заборонено використання підручника 
Анджея Щесняка «Сучасна історія», що вийшов накладом 650 тисяч при
мірників. У лютому 1965 р. цензори розпорядилися знищити цю книгу 
лише з тої причини, що в ній наводилися деякі «болісні» для національ
ної свідомості факти, що опускались у попередніх шкільних посібниках. 
У цій країні трапився навіть конкретний випадок цензури наукового ана
лізу підручників: у травні 1979 р. історик Адам Керстен мав прочитати 
лекцію «Погляд на історію в шкільних підручниках» в авіаційному уні
верситеті. До цього він неодноразово відкрито ставив проблему шкоди, 
заподіяної політичною цензурою підручникам з історії. Безугавні окрики 
та галас змусили його покинути приміщення університету. У серпні 1995 р. 
президент Білорусії Лукашенко заборонив використання всіх підручників 
з історії, опублікованих із 1992 p., з огляду на їх політичну тенденційність 
і творення ними націоналістичної картини минулого Білорусії, тому що 
особисто був прихильником русофільської версії. Надійшло розпоряджен
ня про використання старих радянських текстів, написаних до 1991 p., на 
противагу новим підручникам. їх використання прямо начебто не заборо
нялось, проте на практиці це означало суттєве звуження переліку реко
мендованих підручників.

Втручання цензора може мати місце на стадії підготовки підручника 
й після його виходу в світ. Книжці відмовляють у наданні статусу підруч
ника, як це, наприклад, трапилося з книгою Гучі Канга, історика, що за
жив слави завдяки започаткованій ним критичній дискусії навколо древ
нього періоду Китаю. Він не отримав офіційного дозволу на використан
ня написаного ним посібника у вищій школі, бо чиновники Гоміндану не 
могли змиритися з його твердженням про те, що Золотий Вік -  це міф.

Частіше доводиться мати справу з втручаннями на стадії рукопису.
І знову можна навести приклад Японії. З 1956 р. міністерство освіти цієї 
країни здійснило перевірку на політичну благонадійність усіх рукописів 
підручників з історії. Цензурі підлягали й окремі точки зору на ту чи іншу 
проблему. До переліку особливо «делікатних» тем увійшли: політика уря
ду, національний прапор, національний гімн, імператор, імператорська 
сім’я та її зв’язок з релігією Шінто, заснування нації, конституція Мейджі 
1889 p., рух за незалежність Кореї в березні 1919 p., звірства збройних 
сил країни під час Тихоокеанської війни, зокрема вторгнення імпера
торської армії Японії в Китай у 30-ті pp., масові вбивства 1937 р. у Нанкіні 
та бактеріологічні експерименти підрозділу 731 в Харбіні, використання 
корейців на примусових роботах в Японії протягом 1939-1945 pp., ро
сійсько-японський пакт про ненапад від 1941 p., «жінки для втіхи» та битва 
1945 р. при Окінаві. На загальну думку, система авторизації шкільних 
підручників у поєднанні з іншими заходами, наприклад відбором підруч
ників, загальнонаціональними перевірками та повідомленнями про рей
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тинг професії вчителя, зумовили вузький і централізований погляд японців 
на власне минуле. До кінця 90-х pp. авторам довелося доопрацювати чи
мало рукописів підручників, перш ніж вони були рекомендовані для ви
користання в школах.

НЕОФІЦІЙНА ЦЕНЗУРА

Держава була далеко не єдиною силою, що втручалась у зміст підруч
ників; мали місце спроби втручання і з боку неофіційних угруповань. 
Одним з найбільш ранніх прикладів такого типу є випадок, що трапився 
в Японії. Дев’ятнадцятого січня 1911 p., через день після того, як було 
винесено вирок двадцяти шести особам, звинуваченим у спробі замаху 
на імператора Мейджі, на сторінках найбільшої загальнонаціональної 
газети з’явилася критика змісту підручника під назвою «Jinjo shogaku 
Nihon rekishi» («Історія Японії для учнів початкових шкіл») (1906), напи
саного Кіта Садакічі.

Одним з редакторів книги був Мікамі Сані. Обидва входили до скла
ду дорадчої комісії по підручниках при міністерстві освіти. У згаданому 
вище шкільному посібнику період Намбоку-чо (1336-1392 pp.) було зоб
ражено як період співіснування двох імператорських судів, рівних за ста
тусом, у зв’язку з чим робився висновок про те, що влада імператора 
є подільною. Натомість офіційні власті країни явно симпатизували Півден
ному суду. Спалахнула суперечка в пресі. Дискусії в парламенті вдалось 
уникнути буквально в останній момент. Опозиційна партія Коку-мінто та 
численні товариства, зокрема, націоналістична Спілка захисту національ
ного державного ладу Великої Японії, надіслали листи протесту на адре
су уряду.

Наприкінці лютого Кабінет Міністрів вирішив визнати Південний суд 
єдиним легітимним органом імператорської судової влади (рішення було 
затверджене імператором 3-го березня). 27 лютого Кіта було виключено 
зі складу членів дорадчої комісії та відправлено у безстрокову неоплачу- 
вану відпустку. Після цього, у лютому 1913 р., він залишив свою посаду у 
міністерстві. Мікамі, директор Інституту історіографії при імператор
ському університеті в Токіо, добровільно відмовився від членства 
у дорадчій комісії.

Уряд доручив Шігета Хоічі, професору історії Загальної Вищої шко
ли в Хіросімі, переписати підручник. У центрі уваги нової редакції кни
ги, опублікованої в жовтні 1911р., опинилися легендарні завоювання імпе
ратора та історичні підтвердження легітимності Південного суду. На по
чатку XX століття у Франції вибухнула «війна підручників», коли католи
ки на знак протесту проти втручань держави організували збір підписів 
проти «шкідливих» підручників, склали перелік і спалили їх. Дещо не
звичайний приклад мав місце в тій же Франції. Йдеться про успішний 
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бойкот французькою Спілкою вчителів у 1926-1928 pp. двадцяти шести 
антинімецьких підручників з історії та посібників для читання, в яких 
возвеличувалась війна. Видавці змушені були вилучити ці підручники і 
замінити їх.

У Сполучених Штатах праве крило угруповання «Техас за Америку» 
(TFA) в 1961 р. шантажувало техаський державний Комітет по підручни
ках і змусило чимало видавців піти на суттєві зміни у книгах з амери
канської історії та географії. Макміллан вилучив ту частину зі своєї кни
ги, в якій говорилося про те, що Другій світовій війні можна було б за
побігти, якби Сполучені Штати вступили у Лігу Націй, а видавництво 
Сільвера Бердетта усунуло ті місця, в яких ішлось про необхідність для 
США підтримувати дружні відносини з іншими країнами й про мож
ливість того, що деякі країни в окремих випадках можуть дотримуватися 
думки, відмінної від позиції США. У вставках, якими вони були замінені, 
констатувалося лише, що в деяких країнах не існує такої самої свободи, 
що й у США. У 1961-1962 pp. угруповання «Техас за Америку» (ТЗА) 
організувало акцію проти використання в школах штату підручника з 
історії «Це наша нація» Поля Боллера, історика Південного методистського 
університету в Далласі та Жана Тілфорда, викладача вищої школи. Бол
лера звинуватили, крім усього іншого, у надто поблажливому ставленні 
до комунізму, у нехтуванні життєво важливими фактами американської 
історії, у непомірно великій увазі до індіанців і до теми рабства й у ство
ренні надто позитивного образу президента Рузвельта та його Нового 
курсу. У його квартирі опівночі лунали телефонні дзвінки, сповнені по
гроз і люті. Попри цей тиск, книгу було прийнято до друку у листопаді
1962 р. Однак того ж таки 1962 р. угруповання «Техас за Америку» розі
слало циркуляр на чотирьох сторінках по всьому штату, в якому заперечу
вало будь-яку цінність книги та погрожувало організацією «мітингів обу
рення» проти того, хто відважився б прийняти рішення на її користь. Бой
кот книги пройшов успішно у всіх шкільних округах за винятком одного. 
У 1963 р. ТЗА висунуло вимогу про заборону використання для навчан
ня в класах п’ятдесяти підручників, до числа яких увійшли: «Америка: 
Країна свободи», «Історія Сполучених Штатів», «Розповідь про нашу краї
ну», «Американська історія», «Всесвітня історія», «Поступ американської 
нації», «Розповідь про Америку», «Життєпис людства», «Життя амери
канського народу» та «Історія Сполучених Штатів Америки». У 1979 р. 
коаліційний уряд консерваторів у Мексиці вимагав (цілком безуспішно) 
вилучити сорок три підручники із державного списку рекомендованих 
навчальних посібників. Серед них було чимало книг про історію Сполу
чених Штатів, про діяльність уряду, а також підручників із цивільного 
права.

У 1983 р. Комітет з питань освіти штату Техас при розгляді книг 
із всесвітньої історії звернувся з вимогою до видавців внести чисельні 
зміни у зображення первісної історії та історії еволюції, розвитку релігії,
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капіталізму, комунізму та Нового курсу відповідно до поглядів консерва
тивних угруповань, очолюваних Мелом та Нормою Габлер, техаським под
ружжям, яке з 1961 р. активно працювало на ниві відбору підручників 
і очолювало організацію під назвою Educational Research Analysts Inc. (То
вариство з досліджень та аналізу проблем освіти). За декілька років до 
цього Державний комітет з питань освіти штату Алабама вилучив книгу 
«Незавершена подорож: Всесвітня історія» зі списку підручників для 
школи, тому що вона обстоювала еволюційну теорію.

Неофіційні акції, спрямовані проти підручників, траплялись і в інших 
країнах, однак інформація про це дуже скупа. Про це переконливо свідчить 
наступний випадок. У березні 1976 р. поліція отримала від напіввійсько
вого угруповання Hearths of Idealism (Поборники ідеалізму), молодіжно
го крила Пантюркської націоналістичної партії дії (ПНПД) донос на Сер
вера Танілі, викладача університету в Туреччині з приводу написання ним 
підручника «Історія цивілізації». Автора спочатку звинуватили у підривній 
діяльності, але згодом, у квітні 1978 р. виправдали. Через декілька днів 
після звільнення з ув’язнення група молодиків, які швидше всього були 
бойовиками ПНПД, вчинила замах на життя історика: чотири кулі пара
лізували тіло Танілі нижче грудей.

КОНТРОВЕРЗІЙНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ СУСПІЛЬСТВОМ

Часто підручники з історії викликають настільки гарячу полеміку, що 
стають об’єктом публічної дискусії та стурбованості. На початку 70-х pp. 
у перуанських засобах масової інформації розгорнулась дискусія щодо 
використання певних підручників для вищої школи та питання, чи може 
бути історія чимось більшим, ніж описом героїчних вчинків небагатьох 
видатних особистостей. У Радянському Союзі було відмінено випускний 
екзамен з історії для шістнадцяти- та сімнадцятирічних школярів, а та
кож річний екзамен з історії радянського періоду для учнів інших класів, 
оскільки виявилось, що старі підручники спотворювали історію: їм пе
рестали довіряти. Нові підручники з’явилися з 1989 по 1990 р.

Між 1990 та 1994 pp. лютувала «війна підручників» в Угорщині, що 
точилась навколо теми: «угроцентризм» чи універсалізм. У 1997 р. уряд 
Словаччини заявив про те, що має намір вилучити зі вжитку підручник з 
історії католицького священика Мілана Дуріца «Історія Словаччини та 
словаків», що був неоднозначно сприйнятий громадською думкою. Та
ким чином уряд відреагував на обурення, висловлене Товариством сло
вацьких істориків inter alia, з приводу заперечення в цій книзі факту ма
сових страт словацьких євреїв за часів пронацистського воєнного режи
му священика Йосипа Тісо (вціліло лише 10 із 70 тисяч євреїв).

Наступні випадки засвідчують неоднозначність сприйняття підруч
ників громадською думкою в Індії, Японії, Колумбії та Мексиці й дають 
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можливість вдатись до деяких порівнянь. З травня 1977 р. по березень 
1978 р. тривала суперечка навколо підручників з історії в Індії. У травні
1977 р. голова секретаріату Морарі Десаї, тодішній прем’єр-міністр не
щодавно обраного уряду партії Джаната (1977-1979 pp.), надіслав ноту 
міністерству освіти, в якій говорилось, що увагу прем’єр-міністра при
вернув зміст чотирьох книг з історії Індії (написаних згідно з вимогами 
керівних посадовців органів управління освіти для використання на за
няттях у вищих навчальних закладах та на початковій стадії навчання 
у коледжах і навіть прийнятих на той час до використання в деяких освітніх 
установах).

Голова секретаріату схвалив детальний анонімний меморандум на ім’я 
прем’єр-міністра, в якому констатувалась шкідливість цих підручників 
для вивчення індійської історії. До міністра освіти звернулись з прохан
ням переглянути питання про їх затвердження. Це були підручники 
«Середньовічна Індія» (1967) Роміла Тапара, «Сучасна Індія» (1970) Біпана 
Чандра, «Боротьба за свободу» (1972) Амала Тріпаті, Баруна Де та Чанд- 
ри та «Релігійні громади й висвітлення історії Індії» (1970) Гарбанса Му- 
хія, Тапара та Чандра. Всі автори були істориками за фахом. Дискусія 
стала ще більш гарячою, коли після погроз і звинувачень, що пролунали 
на масовому мітиингу, до цієї серії додалась ще й п’ята книга «Стародавня 
Індія» (1977) Рам Шарана Шарми. Підручники до цього випадку ніколи 
не були об’єктами вороже налаштованої критики.

Міністерство освіти передало справу на розгляд Національної ради 
з навчання та досліджень у галузі освіти. Ця Рада, яка здійснила видав
ництво трьох з вищезгаданих підручників, перевірила їх і відхилила всі 
критичні закиди як безпідставні. Однак віртуальна заборона використання 
і передруку цих книг вочевидь мала місце й насправді.

Найбільше суперечок викликала інтерпретація в цих підручниках «се
редньовічної» історії Індії (1200-1757), як періоду, коли на більшій час
тині території країни переважали мусульманські закони. Таке тлумачен
ня багатьма було сприйняте як антинаціональне, антиіндуське і прому- 
сульманське. У центрі дискусії опинилось питання про те, як називати 
мусульманські закони: «корінними» чи «чужоземними». Іншим важли
вим дискусійним моментом стала посилена увага авторів до соціальної 
та економічної тематики та їх схильність до тлумачення конфліктів між 
елітами насамперед політичними, а не релігійними аргументами.

До дискусії долучилась преса (достатньо згадати, зокрема, полеміку 
між Тапаром, який обстоював світський підхід, та Ромешом Чандрою 
Маюмдаром, який дотримувався точки зору про вирішальний вплив ре
лігійних громад), громадські журнали та парламент. Поширювалась листі
вка, спрямована проти авторів, а викладачі й студенти двох університетів 
у Нью Делі почали збір підписів на їх підтримку. Такий крок був цілком 
виправданим з огляду на плани щодо загальної кампанії проти так званих 
комуністичних істориків та соціологів, які виношувались у той час в Індії.
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Книга Шарми, опублікована, коли дискусія досягла своєї найвищої 
точки, була вилучена в липні 1978 р. з навчальних програм у 1100 шко
лах, підпорядкованих Центральному управлінню середньої освіти. Кни
ги Тапара й Чандри формально не були заборонені, проте de facto їх роз
повсюдження було різко обмежене. У перелік творів, що підлягали вилу
ченню, потрапили чотирнадцять інших підручників з історії. Після того 
як Конгрес індійських істориків рішуче висловився на підтримку авторів 
підручників, уряд партії Джаната ініціював створення організації-конку- 
рента: Товариства індійської історії й культури.

В Японії, дискусія іншого характеру мала місце в період з липня по 
вересень 1982 року. Усе почалось із публікацій японської преси про но
вий підручник з історії. У багатьох азіатських країнах, насамперед 
у Південній Кореї та Китаї, розгорнулась полеміка навколо зображення 
в цих підручниках мілітаристської суті імперіалістичної Японії з 1910 по
1945 рік. У липні 1982 р. Китай подав офіційний протест, а в Південній 
Кореї вибухнули масові антияпонські демонстрації. Одним з найгострі- 
ших моментів дискусії стало питання про те, наскільки допустимим 
є втручання іноземних урядів у процес написання національної історії 
країни.

Наприкінці 1982 р. уряд Японії оголосив про те, що в концепцію 
підручників буде внесено корективи й що критерії, за якими приймались 
рішення про їх дозвіл для використання у навчанні, буде переглянуто. 
Корея та Китай прийняли цю обіцянку.

Наприкінці вересня 1982 р. під час демонстрацій, учасники яких ви
словлювали своє невдоволення різними урядовими рішеннями, зокрема 
й переглядом підручників з історії, справа дійшла до сутичок між бунтів
ними японськими студентами та поліцією. У листопаді 1982 р. було ухва
лено нову процедуру перевірки підручників та видачі дозволу на їх вико
ристання, в якій, втім, передбачено чимало винятків.

У 1985 р. відбулась публічна дискусія, в центрі якої опинились 
підручники з історії Колумбії. У декількох номерах масової колум
бійської газети «El Tiempo» за жовтень і листопад Герман Аркінегас, 
президент колумбійської Академії історичних наук та колишній міністр 
освіти, висунули звинувачення проти автора підручника з історії Родоль
фо Рамона де Ру (який у 1984 р. разом із Фернандо Торресом Лондоньо 
опублікував «Nuestra Historia» («Новітня історія»), підручник у двох 
томах) у нехтуванні та висміюванні визначних історичних постатей пе
ріоду незалежності та надмірній увазі до сучасної історії. Аркінегас, 
слідом за іншим членом Академії Роберто Марія Тіснесом, котрий зро
бив це ще в 1979 p., відкинув такий підхід до змалювання історії новіт
нього періоду, як неприйнятний для написання колумбійських підруч
ників, марксистський і антипатріотичний. Попри моральний осуд Ака
демії, підручник продовжували використовувати у шкільному навчанні. 
У 1988 р. було опубліковано третій том із тої ж серії під назвою «Historia 
184



de Colombia» («Історія Колумбії»/ авторами якого були Сільвіа Душан 
та Саломон Калмановіц, почесний професор у відставці Національного 
університету.

Рішення Академії, в якому осуджувалась методологія, використана 
при написанні підручника, було схвально процитовано щоденною газе
тою «El Siglo». У березні 1989 р. в одному з номерів газети міста 
Медельїн «El Colombiano» член Академії історичних наук стверджував, 
що на додаток до всього цей підручник ще й змальовував у чорних тонах 
іспанців та креолів, мимоволі викликав почуття ненависті до них. Акаде
мія звернулась до міністерства освіти з негайною вимогою піддати підруч
ник цензурі. На противагу цій акції викладачі та професори Національ
ного університету прийняли звернення, в якому стали на захист підруч
ника й висловили критику догматичного підходу Академії.

З серпня по жовтень 1992 р. підручники з історії спричинили полемі
ку стосовно змісту нових офіційних обов’язкових для вивчення підруч
ників з історії для школярів віком від дев’яти до дванадцяти років (чет
вертий, п’ятий та шостий класи), що перекинулась на сторінки мекси
канських засобів масової інформації. На зміну підручникам із соціології 
мала прийти нова серія книг під назвою «Моя книга про історію Мекси
ки», тому що у травні 1991 р. міністр народної освіти (майбутній прези
дент країни Ернесто Зедільйо) заявив, що населення країни недостатньо 
обізнане з власною національною історією.

Полеміка була спрямована проти явища, що отримало назву «тенден
ційне тлумачення історії Мексики», насамперед її сучасної історії. У кни
гах, запланованих до видання, йшлось про новітні події аж до періоду 
правління президента Салінаса, зокрема й про жорстоку розправу зі сту
дентами в жовтні 1968 р. у місті Тлателолько. Тлумачення цих історич
них подій викликало невдоволення з боку армії й було спрямоване на уза
конення правлячої Partido Revolucionario Institucional. Традиційні (націо
нальні) герої за такого підходу або зовсім не згадувались, або ж їхня роль, 
як і значення революції 1910р., принижувалась. Portifiriato (1876-1911 pp.), 
історичний період, коли президент Діас зробив спробу модернізації Мек
сики за рахунок наступу на права населення, оцінювався як ліберальний 
технократичний прецедент і підлягав реабілітації. У результаті числен
них протестів уряд змушений був відмовитись від використання підруч
ника. Через рік, у серпні 1993 p., нове доопрацьоване видання, 
в якому історія Мексики, аби уникнути описання подій 1968 p., завершу
валась 1964 p., викликало нову хвилю критики і теж було відхилене. 
Замість цього набули поширення навчальні матеріали з історії ad. hoc (для 
кожного конкретного випадку).

У всіх чотирьох країнах -  Індії, Японії, Колумбії та Мексиці -  голов
ною рушійною силою суспільної дискусії стала преса. Парламентські 
дебати про вивчення історії у школі відбулись в Індії та Японії, а можли
во, й у Мексиці. І в кожному випадку велика група істориків висловлювала
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свою точку зору. Полеміка супроводжувалась спробами запровадження 
цензури у всіх країнах, за винятком Мексики, де дискусія точилась 
в основному навколо проблеми прийнятності офіційної пропаганди.

У Японії розбіжності думок набули міжнародного розмаху, оскільки 
інші країни втрутились у суперечку щодо змалювання японської історії 
в підручниках. У кожному з чотирьох випадків розбіжності в поглядах 
стали яскравим свідченням конфліктів, корені яких слід шукати набагато 
глибше. В Індії полеміка була зумовлена зіткненням між світським та ре
лігійно-общинним підходом до історії, у Колумбії головним чинником 
стала боротьба між адептами консервативного та прогресивного бачення 
історії, в Японії -  конфлікт між тими, хто прагнув до позитивного зобра
ження японської історії й тими, хто обстоював необхідність аналізу й тіньо
вих сторін, а в Мексиці -  колізія між тими, хто намагався підтримати 
правлячу партію вигідним для неї тлумаченням новітньої історії, і тими, 
хто виступав проти цього.

В Індії, Колумбії та Мексиці на розбіжності в думках нашаровувався 
ще й конфлікт між прихильниками сучасної та традиційної методології.

Гострі суперечки в кожній з цих країн виникли також з питання про 
розстановку акцентів у підручниках, зміщення їх у бік від видатних по
статей, до історії народних мас і повсякденного життя. Полеміка навколо 
підручників засвідчила суспільну значимість історії, що не залишає бай
дужою широку громадськість і є актуальною і для майбутніх поколінь. 
Вона не тільки відображає різні способи тлумачення минулого, а й різні 
засадничі концепції національної самобутності.

СПРОТИВ СПРОБАМ ЦЕНЗУРИ

Деякі автори підручників, викладачі й студенти висловлювали 
протест проти спотворень і цензури своїх підручників. Проілюструємо 
форми такого спротиву двома випадками, в яких було досягнуто певного 
успіху. Наприкінці 1974 року Відомство з розповсюдження державних 
підручників штату М іссісіпі відмовилось рекомендувати книжку 
«Міссісіпі: конфлікти і зміни» (1974) Джеймса Лоувена та Чарльза Саллі 
для використання в якості підручника у державних школах, а коли до нього 
із запитом звернулись автори, не навело жодних причин своєї відмови. 
Книга стала результатом колективної творчості студентів та викладачів 
коледжів міст Тугалу і Мілсепса. У ній ставилась на обговорення тема 
расових конфліктів і особливо наголошувалась роль негритянського на
селення та інших етнічних меншин у розбудові держави. Численні видав
ництва відмовились прийняти рукопис книги. Зрештою вона побачила 
світ у друкарні «Пантеон». У 1975 р. книга отримала премію як кращий 
твір Півдня нехудожнього жанру. Наприкінці того ж року автори, спільно з 
багатьма викладачами та організаціями штату Міссісіпі, подали клопотання 
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до державних органів управління освіти про дозвіл на п використання на 
підставі того, що вона була єдиною авторизованою книгою, що певним 
чином протидіяла засиллю білих в американській історії.

У квітні 1980 р. суд визнав, що підручник «було відхилено без жод
них вагомих підстав» і що заборона «зумовлена расовими міркування
ми». Він розпорядився включити книгу в перелік рекомендованих для 
використання навчальних посібників на наступні шість років. Однак за 
повідомленнями «New York Times», опублікованими у березні 1981 p., 
в деяких школах мали місце спроби тиску, зокрема й погрози звільнення, 
проти вчителів, заінтересованих у запровадженні книги в навчальний 
процес.

Найбільш відомим прикладом спротиву став, напевне, вчинок японсь
кого історика, який ініціював три судові процеси проти держави. У 1963 р. 
міністерство освіти відмовилось схвалити п’яте, доповнене і переробле
не, видання підручника з історії для вищої школи «Новітня історія Японії» 
Ієнаго Сабуро, професора історії Токійського загальноосвітнього універ
ситету та фахівця з історії культури й права Японії. Автору було запропо
новано внести зміни в майже триста тем, попри той факт, що всі ці теми 
в тому ж вигляді були надруковані у першому виданні підручника, яке 
було затверджене в 1952 р. і постійно використовувалось у викладанні 
протягом цілого десятиріччя. У червні 1965 р. Ієнага подав перший судо
вий позов із серії, що увійшла в історію під назвою «справа про підруч
ники». Під час розгляду свого позову в суді автор звинуватив існуючу 
систему авторизації підручників у Японії в порушенні його конституцій
ного права на свободу слова, свободу викладацької діяльності та права 
дітей на освіту. На першому судовому процесі він вимагав від міністер
ства сплатити йому компенсацію за збитки, заподіяні відмовою затверди
ти підручник і клопотав про визнання системи перевірки навчальних по
сібників неконституційною. За твердженням самого Ієнаги такий процес 
відбувся вперше у світі. Він став найдовшою судовою справою в історії 
японського права, адже рішення суду в цій справі приймались у липні 
1974, березні 1986, жовтні 1993, травні 1994 та серпні 1997 р.

У червні 1967 р. Ієнага порушив другу судову справу перед адмініст
ративним судом з метою добитись скасування рішення про відмову за
твердити його підручник. Цього разу суд приймав рішення в липні 1970, 
грудні 1975, квітні 1982 та червні 1989 р. Коли в липні 1970 р. було прий
нято ухвалу про те, що перевірка, яка вторгається у зміст підручника і має 
своїм наслідком цензуру, є неконституційною і незаконною, праві екстре
місти розгорнули кампанію залякування судді, автора та його адвокатів.

У 1980 р. міністерство висунуло вимогу про перегляд майже чоти
рьохсот тем у новому виданні історії Японії, що той же автор подав на 
затвердження. Полеміка у суспільстві, котра спалахнула в той час щодо 
питання про підручники з історії, підштовхнула його прийняти рішення 
про порушення ще однієї судової справи. Суд виносив постанови у жовтні
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1989 та березні 1993 р. У серпні 1997 р. Ієнага Сабуро частково виграв 
судову справу, після того як Верховний Суд визнав протиправною вимогу 
усунути з підручника посилання на діяльність підрозділу 731 і про звірства 
у Нанкіні. Проте водночас суд підтвердив конституційне право міністер
ства освіти на перевірку підручників і не кваліфікував цю діяльність як 
цензуру, тому що вона не означала заборони видання книги в комерцій
них цілях.

Від самого початку «судового марафону» Ієнага мав досить широку 
й організовану підтримку з боку багатьох дослідників і освітян, а також 
з боку японської спілки вчителів (що регулярно публікує критичний ог
ляд нових надходжень на ринку підручників). Так, у 1992 р. п ’ятсот 
японських істориків підписали звернення, в якому закликали до справед
ливого розгляду судових справ про підручники.

У 1993 р. Такашіма Нобуйоші, викладач соціології з Токіо, рукопис 
якого теж не було затверджено, під впливом Ієнаги порушив судову спра
ву проти держави. У квітні 1998 р. окружний суд виніс ухвалу про те, що 
дві зміни у його підручнику, на яких наполягало міністерство, були про
типравними. Суд зобов’язав міністерство сплатити компенсацію за збит
ки, заподіяні автору.

Теренс Леонард, член секції британських підручників у складі Конт
рольної комісії в Німеччині повоєнного періоду полюбляв повторювати, 
що міністерству закордонних справ потрібно читати іноземні підручни
ки з історії. Це дало б змогу заощадити ті кошти, що витрачаються на 
оплату повідомлень агентів по всьому світу про стан громадської думки. 
Наведені приклади засвідчують швидше протилежну тенденцію: у бага
тьох країнах авторизовані підручники неповно відображають громадсь
ку думку, або ж зовсім не відтворюють її. Вони є лише барометром тих 
поглядів, що пропагуються або ж свідомо опускаються їх авторами. Час
то між історією, що викладається у школі, й історією, яку пам’ятають 
і про яку розповідають удома, залишається глибока прірва.
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ХРОНОЛОГІЯ ЦЕНЗУРИ 
ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 

(1945-2000)

У хронологічному списку наведено повоєнні випадки цензури історич
ної думки в Україні. До переліку увійшли також факти, що мали місце до
1945 p., оскільки внаслідок переслідувань особи, які їх зазнали, перебува
ли в еміграції чи у в ’язненні після 1945 року. Враховано також випадки 
засудження істориків не за їхні наукові погляди.

Хронологія є частиною загального огляду, в якому представлено по
над 120 країн світу і який буде опубліковано під назвою: Антон де Бетс. 
Цензура історичної думки: Міжнародний довідник, 1945-2000 (Вестпорт: 
Грінвуд Паблішерз. -  2001). Включення того чи іншого випадку не озна
чає, що автор неодмінно поділяє чи підтримує погляди, піддані цензурі. З 
огляду на різні причини, основними з яких є таємність інформації, пов ’я- 
заноїз цензурою, та обмеженість мовних знань автора, хронологія може 
виявитися далеко не вичерпною. Список джерел, зрештою, дасть мож
ливість читачеві перевірити доказовість хронології.

ІСТОРИКИ ТА ІНШІ ФАХІВЦІ, ЯКІ ЗАЙМАЛИСЯ 
ВИВЧЕННЯМ МИНУЛОГО, ЩО ЕМІГРУВАЛИ ДО 1945 РОКУ 

(І ЖИЛИ В ЕМІГРАЦІЇ ПІСЛЯ 1944 РОКУ):

1919 -  Олександр Погодін (1872-1947 pp.), фахівець у галузі слов’
янської історії та філології, професор Харківського університе
ту (1910-1919 pp.), Україна, виїхав до Югославії та став профе
сором Белградського університету (1939 p.). Після окупації Юго
славії нацистами (1941 р.) був вимушений піти на пенсію. 

1920- Георгій Вернадський (1887-1973 pp.). Захистив дисертацію за 
три дні до більшовицького перевороту у Санкт-Петербурзі та ви
кладав сучасну російську історію в Петроградському, Пермсько
му та Таврійському університетах (1914-1917 pp.). Виїхав до Кон
стантинополя, потім до Афін, Праги та Парижа, а в 1927 р. -  до 
США, де викладав у Єльському університеті міста Нью-Хейвен, 
штат Коннектикут. Був поборником контроверзійної концепції 
«євразійства» (згідно з якою Росія не належить ні до Європи, ні 
до Азії, а є окремим цілим, «Євразією»), Предметом його науко
вого інтересу були історичні розбіжності між росіянами та україн
цями.

1943 -  Костянтин Штепа (1896-1958 pp.), професор античної та се
редньовічної історії Київського університету (1930-1938 pp.) і 
голова Комісії Академії наук України з досліджень історії 
Візантії, заарештований і ув’язнений (лютий 1938 р. -  вересень
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1939 р.) за звинуваченням у тому, що начебто брав участь у гро
мадянській війні на боці білих, позаяк його батько був право
славним священиком, а заняття античною та середньовічною 
історією було лише спробою «втекти від відповідальності».

До тверджень, підданих цензурі до і в 1937 p., належать вис
ловлені ним погляди на роль Жанни Д ’Арк та легенду про Міда- 
са, що не збігалися з офіційними. Тезу про те, що селяни завжди 
були відсталими, визнано як «троцькистську». За його концеп
цію, що донатистський рух у Північній Африці був частиною на
ціонального, було затавровано як «буржуазного націоналіста». У
1938 р. після арешту його п’ятдесят днів допитували співробітники 
тринадцятого відділу. У результаті спочатку було висунуто звину
вачення в участі у спробі замаху, а коли це звинувачення виявило
ся безпідставним, -  у шпигунстві на користь Японії. Ректор Киї
вського університету (до його закриття) та редактор україномов
ної київської газети за часів нацистської окупації (1941—1943 pp.), 
у 1943 р. був змушений шукати порятунку в Німеччині, де писав 
для емігрантської преси під псевдонімом Н. Громов та В. Ладогін 
і викладав російську мову в американському військовому училищі 
в Обераммергау. У вересні 1952 р. перебрався до США, де працю
вав на американський Комітет визволення в рамках програми дос
ліджень СРСР та в якості дослідника-аналітика.

1958 -  Йозеф Клаузнер (1874-1958 pp.), літературний критик, історик, 
сіоніст, викладач єврейської історії в Одеському університеті, 
Україна. Виїхав до Палестини, де став професором з єврейської 
літератури в Єрусалимі, а в 1944 р. професором історії Другого 
Храму. Він був головним редактором Encyclopaedia Hebraica 
(Єврейської енциклопедії) (1950 p.).

1971 -  Олександр Соловйов (1890-1971 pp.) -  виїхав до Югославії, 
а після Другої світової війни -  до Швейцарії. Писав про відно
сини між Київською Руссю та Візантією, про історію Сербії, 
візантійське право.

1929 -  У 1929 р. заарештовано українського історика М ихайла Слаб- 
ченка (1882-1952 pp.), засновника Центру історичних студій 
в Одесі. Помер всіма забутий.

1935 -  Ернестина Подгоріцер-Зандель (1903-1984 pp.), дослідниця 
історії єврейського мистецтва, випускниця Львівського універ
ситету (1933 p.), член Комуністичної партії Західної України 
(1933-1935 pp.). Заарештована в 1935 році, вивезена до Казах
стану в 1941 p., повернулася до Польщі в 1945 р.
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1939 -  Людвіг Флек (1896 -  1961 pp.), єврейський мікробіолог та історик 
науки, працював у Львівському гетто та в лабораторіях табору 
смерті Аушвітц і концентраційного табору Бухенвальд, куди був 
інтернований під час війни. Після війни очолював Інститут мікро
біології в Польщі, після еміграції до Ізраїлю в 1956 році працю
вав в Інституті біологічних досліджень у Нес-Сіона. Справив по
мітний вплив на теорії філософа Томаса Куна (1922—1996 pp.).

1944 -  у жовтні 1944 р. служба безпеки НКВС заарештувала Михайла 
Луцика (1921 p.), поета (сина історика, висланого до Красноярсь
ка), випускника факультету історії та географії Львівського уні
верситету за звинуваченням у членстві в Організації українських 
націоналістів (ОУН). Його засудили до 15 років ув’язнення в та
борі та п’яти років заслання. У серпні 1943 р. організував бойо
вий підрозділ українських монархістів, що звільнив в’язнів німець
кого концентраційного табору. До цього був заарештований 
польською поліцією (1939 р.) та гестапо (листопад 1940 p.). У липні 
1956 р. вийшов на свободу. З листопада 1957 по листопад 1972 р. 
знову відбував ув’язнення в тюрмі та колонії суворого режиму. З 
липня 1973 р. перебував у колоніях суворого режиму та психіат
ричній лікарні.

1946 -  Павло Смирнов (1882-1947 pp.), історик. З 1912 по 1923 р. вик
ладав у Київському університеті, а з 1927 по 1934 р. не з власної 
волі став викладачем Ташкентського університету. Двічі його 
звільняли з роботи, очевидно, з політичних міркувань. Його праця 
того часу, в якій обстоювалась ідея норманського походження 
Руської держави, була осуджена з огляду на переоцінку ним ролі 
варягів. У 1943 р. нагороджений Сталінською премією за працю 
про міщан та їхню класову боротьбу в середині XVII ст. Опуб
лікована посмертно в двох томах у 1947-1948 p., проте лише 
перший том було перевидано вдруге.

1946 -  У журналі «Вопросы истории» та з боку багатьох колег-фахівців 
було піддано критиці за статтю, яку він написав на прохання того 
ж таки часопису як «запрошення до дискусії» і в якій ішлося про 
становлення централізованої російської держави. Його звинува
тили у «покровськізмі» та антипатріотизмі, через що він зрозумів 
роль національної свідомості, яка сформувалась у ході боротьби 
проти монгольських завойовників. Шквал критики підірвав здо
ров’я і, мабуть, спричинив смерть цього вченого. Некролог не було 
опубліковано. Звіт про захід на вшанування його пам’яті в Істори- 
ко-архівному інституті (в якому він працював з 1938 до 1947 p.), 
що відбувся у травні 1947 p., опубліковано лише в 1981 р.
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1947 -  ЗО грудня 1947 р. у бібліотеці Академії наук СРСР заарештовано
Ніну Гаген-Торн (1900-1986 pp.), поетесу, історика, етнографа 
Північної Росії та Поволзького регіону. Відбувала ув’язнення до 
1953 року, після чого була реабілітована. До цього відсиділа у 
тюрмі з 1937 По 1942 рік. Згідно з повідомленнями, в одному із 
таборів навчала російської історії та літератури групу хворих 
українських дівчат.

1948 -  Піддано гонінням Сергія Бахрушина (1882-1950 pp.), виклада
ча (1909-1927 pp.) та професора Московського університету 
(1927-1950 pp.), співробітника Інституту історії Академії наук 
СРСР (1937-1950 pp.), фахівця з питань колонізації Сибіру та 
Центральної Азії, за «буржуазні» погляди, висловлені в головній 
доповіді про періодизацію, з якою він виступив на науковій кон
ференції в інституті. В його доповіді ігнорувалось існування 
російської держави дофеодального періоду. Він відкидав офі
ційну теорію про існування об’єднаної давньоруської держави -  
Київської Русі -  в IX -  X ст. Ще в 1931 р. провідний історик 
Михайло Покровський вказав у своєму листі на адресу Товари
ства істориків-марксистів на його праці як на «реакційні» 
та «ухильницькі».

1961 -  8 вересня 1961 р. звільнено з роботи у Військовій академії імені 
Фрунзе та понижено у званні Петра Григоренка (1907-1987 pp.), 
генерал-майора, кібернетика та історика, після того як він звер
нувся із застереженням про загрозу відродження культу особи 
та вимогою демократизації партійного життя. Ще в 1941 р. його 
було попереджено за критику сталінських чисток у керівництві 
Червоної Армії. 1 лютого 1964 р. Григоренка заарештували за 
заклики повернутися до справжнього ленінізму. Його діяльність 
пов’язана з підпільною організацією «Союз за відродження ле
нінізму». 17 квітня 1964 р. Григоренка оголосили психічно хво
рим і з 17 серпня помістили у спеціалізовану психіатричну 
клініку. 29 серпня його понизили у ранзі до солдата та виключили 
з КПРС (1927-1964 pp.). 23 травня 1965 р. звільнили з роботи. 
Продовжив свою трудову діяльність будівельником та вантаж
ником. 29 грудня його визнано здоровим. У 1967 р. в емігрантсь
кому видавництві «Самвидав» з ’явилась його праця (опубліко
вана у Франції в 1969 р.) «Сталін та Друга світова війна». У жовтні
1967 р. пише статтю «Приховування історичної правди -  Злочин 
проти людства» для журналу «Вопросы истории» на захист кни
ги історика Олександра Некрича про напад Німеччини на СРСР. 
Попри постійні утиски аж до моменту арешту 7 травня 1969 р. 
за «антирадянську діяльність» Григоренко залишався одним із
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найактивніших учасників дисидентського руху, поборником на
ціональних прав кримських татар, поволзьких німців та турків- 
месхетинців. В очікуванні судового процесу в Ташкентській 
тюрмі він оголосив у червні голодування на знак протесту проти 
ставлення до себе. 19 листопада в Інституті імені Сербського у 
Москві його знову визнано психічно хворим. 26-27 лютого 1970 р. 
відбувся заочний судовий процес, на якому Григоренка засудже
но до примусового ув’язнення в психіатричній лікарні. В 1971 р. 
його оголошено здоровим, але термін примусового перебування 
в психіатричному закладі було двічі подовжено. У травні 1976 р. 
він разом з Олександром Гінзбургом став одним з одинадцяти 
підписантів першої декларації Московської Гельсінської групи, 
членом якої став дещо пізніше. У грудні 1977 р. виїхав до 
Сполучених Штатів. 10 березня 1978 р. його позбавлено радянсь
кого громадянства.

1963 -  У 1963 р. Мустафа Джемілев (1943 p.), один із чільних пред
ставників руху кримських татар, написав «Короткий історичний 
начерк турецької культури в Криму в період з тринадцятого по 
чотирнадцяте століття». Ще у квітні 1962 р. його протягом трьох 
днів допитували в КДБ (Узбекистан), після чого звільнили з ро
боти на Ташкентському авіаційному заводі. Провів 15 років у 
таборах. Щоб перешкодити йому відкрито вшанувати тринад
цяту річницю депортації кримських татар (1944 p.), за звинува
ченням у пособництві окупаційній нацистській владі у травні
1974 р. його ув’язнили на 2 тижні.

1963 -  Дисидентське життя Андрія Амальріка (1938-1980 pp.) розпо
чалося в 1963 році, коли тодішнього студента факультету історії 
було виключено з Московського державного університету за об
стоювання ним офіційно відкинутої теорії норманського похо
дження Руської держави у статті «Нормани і Київська Русь».

1963 -  31 липня 1963 р. Іван Дзюба (1931 р . ), український літератур
ний критик та історик, що написав низку самвидатівських есе 
на літературну тематику, мав вести засідання на вечорі, присвяче
ному поетесі Лесі Українці, який був відмінений офіційною вла
дою. 17 серпня він написав меморандум-протест проти скасування 
цього заходу. Після виступу на неофіційному мітингу в одному з 
кінотеатрів Києва 4 вересня 1965 p., на жому він осудив арешти 
українських інтелігентів, його звільнили з роботи у видавництві 
«Молодь». У грудні 1965 р. надіслав самвидатівське есе «Інтерна
ціоналізм чи русифікація?» (Лондон, 1968 р.) керівникам КПУ та 
уряду УРСР, в якому радянська національна політика осуджувалась 
як антиленінська. За активну самвидатівську діяльність та участь у
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русі протесту в грудні 1969 р. його було позбавлено членства у Київ
ському відділенні Спілки письменників України. Рішення про ви
ключення було відкликане у січні 1970 p., коли Дзюба звернувся з 
листом до Спілки, в якому відмежувався від західних видань своїх 
праць. І хоча Валентин Мороз (див. нижче) не схвалив листа Дзюби, 
в ньому все ж висловлювався протест проти арешту, закритого суду 
та ув’язнення Мороза в 1970 р. У січні та лютому 1972 р. відбулись 
обшуки в помешканні Дзюби. У березні 1972 р. його знову виклю
чили зі Спілки за «порушення статуту Спілки, підготовку та роз
повсюдження антирадянських і антикомуністичних матеріалів та 
наклепи на радянську національну політику». 18-19 серпня Дзюбу 
заарештовано. 11-16 березня 1973 р. проти нього висунуто обвину
вачення в написанні та розповсюдженні книги «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?». Письменника засуджено до п’яти років колонії 
суворого режиму. Коли перекладач Микола Лукаш звернувся із про
позицією про відбування покарання замість Дзюби з огляду на важ
кий стан здоров’я останнього, його звільнили з роботи у редакції 
київського щомісячного часопису. 6 листопада Дзюба написав і 
підписав лист до «Літературної України», в якому зрікався своїх 
поглядів. Лист було опубліковано 9 листопада. У результаті Дзюбу 
випустили на волю. Влітку 1975 р. він ще раз підтвердив своє зре
чення, для того щоб спростувати широко поширену на Заході дум
ку про те, що воно було отримане під тиском. Розпочав роботу в 
редакції журналу авіаційного заводу. Є дані, що чимало людей було 
засуджено лише за читання його книги «Інтернаціоналізм чи руси
фікація?».

1965 -  27 серпня 1965 р. в Одесі (Україна) заарештовано, а 26 лютого 
1966 р. засуджено до п ’яти років позбавлення волі умовно істо
рика Ігора Ілерета (193 8 p.), заступника директора Тернопільсь
кого краєзнавчого музею. Через деякий час його поновили на 
роботі в музеї на посаді молодшого наукового співробітника.

1965 -  1 вересня 1965 р. заарештовано Валентина Мороза (1936 p.), 
українського поета, вчителя історії та історика, фахівця з довоєн
ного українського націоналістичного руху. У січні 1966 р. проти 
нього висунуто звинувачення у зберіганні антирадянської літерату
ри, в якій обстоювалося відокремлення України від СРСР. Засудже
но до позбавлення волі терміном на п’ять років у колонії суворого 
режиму. У грудні відбував шестимісячне ув’язнення в табірній 
тюрмі. Після появи ще під час відбування строку покарання в та
борі 15 квітня 1967 р. у самвидаві його «Репортажу із резервату 
Берії» (Торонто, 1974 p.), до якого увійшла й оповідь про утиски 
української історичної науки з боку КДБ, 18 липня Морозу було
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винесено вирок про позбавлення волі на термін, який йому зали
шилося відбувати за попереднім рішенням суду. 1 вересня 1969 р. 
його звільнили, але працевлаштування не вдалося з огляду на «кри
мінальний послужний список». У січні 1970 р. публікує через сам- 
видав есе «Хроніка опору» про руйнування українських традицій 
та протидію асиміляції. У лютому виходить друком есе з критикою 
Івана Дзюби (див. вище) за його безпринциповість. 26 квітня троє 
людей спробували заарештувати його у церкві біля Івано-Франкі
вська, однак Мороза взяли під свій захист місцеві віруючі. 29 квітня 
проведено обшук у його будинку. 1 червня його знову заарештува
ли, а 17-18 листопада на закритому судовому засіданні розглянуто 
справу за обвинуваченням у написанні та поширенні статей наклеп
ницького змісту проти радянського суспільства. Мороза засуд
жено до шести років ув’язнення, трьох років табірних робіт у 
колонії особливого режиму та п’яти років заслання. У січні 1971 р. 
його відправляють у тюрму, де він потерпає від різкого погіршен
ня стану здоров’я. У липні 1972 р. кілька разів зазнавав пора
нень від в’язнів-злочинців. З серпня (1973 р.) утримується в ка- 
мері-одиночці, де, як стверджується, йому в їжу підмішували 
наркотики, щоб спричинити смерть. 1 липня 1974 р. оголосив 
голодування на підтримку своєї вимоги про переведення його в 
табір. Через деякий час розпочато примусове харчування. 
22 листопада припинив голодування після скасування ув ’язнен- 
ня в камері-одиночці. Його повернули в тюрму, де він перебував 
під наглядом психіатрів. 10 травня 1976 р. (за три тижні до закін
чення строку тюремного ув’язнення) Мороза перевели в Інститут 
судової психіатрії імені Сербського у Москві, а 18 червня оголо
сили психічно хворим і ув’язнили в таборі (Молдова). Навесні
1978 року він розпочав голодування на знак протесту проти відмо
ви адміністрації щодо побачень із сім’єю. 27 квітня 1979 р. Моро
за звільнили під час радянсько-американського обміну політв’язнів 
на радянських шпигунів. Емігрував до Сполучених Штатів, де 
піддано критиці його екстремістські націоналістичні погляди.

1966 -  У 1966 p., або раніше, електрик Базир Гафаров та інженер Юсуф 
Османов (1941 p.), активісти руху кримських татар, написали 
розвідку про фальсифікацію в Радянському Союзі історії Кри
му. Вони надіслали її до інститутів історії при Академії наук 
СРСР, газет та до Центрального Комітету КПРС. Османов напи
сав низку статей та листів про історію кримськотатарського 
народу та рух кримських татар, адресованих керівникам партії 
та уряду. У січні 1968 р. його заарештували в Ташкенті, звинува
тили у написанні та поширенні антирадянських статей і листів 
та засудили до 30 місяців ув’язнення в таборі суворого режиму.
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1966- У 1966 р. історик Михайло Брайчевський (1924 p.), автор числен
них праць з української та слов’янської історії та археології, опуб
лікував через самвидав історичну студію «Анексія чи русифіка
ція?», в якій кинув виклик офіційній теорії про «возз’єднання» 
України з Росією після заключения в 1654 р. Переяславського до
говору. У травні 1968 р. звільнений з посади молодшого науково
го співробітника Інституту історії Академії наук України, проте 
залишився на посаді в Інституті археології. У 1971 чи 1972 р. його 
наукова студія 1966 р. була опублікована в Канаді, ймовірно, про
ти його волі. У вересні 1972 р. Брайчевського знову звільнили з 
посади за «націоналістичні та антирадянські настрої».

1967 -  21 березня 1967 р. заарештовано вчителя історії Дмитра Квець-
ка (1935 p.). У листопаді проти нього було висунуто обвинува
чення у поширенні самвидатівського часопису Українського на
ціонального фронту «Батьківщина і свобода», основним допи
сувачем і теоретиком якого був він сам, та у розповсюдженні 
брошур ОУН, виданих у 1947 - 1949 pp. Засуджено до п’яти років 
ув’язнення в таборі суворого режиму та п’яти років заслання.

1968 -  У червні 1968 р. заарештовано Олександра Назаренка (1930 p.),
електрика, що навчався на вечірніх курсах факультету історії Киї
вського університету. У січні 1969 р. його обвинуватили у розпов
сюдженні націоналістичних листівок, українських самвидатівсь- 
ких публікацій та книг, що вийшли друком у Західній Україні в 20
-  30-ті pp. Засуджено до п’яти років табору суворого режиму.

1969 -  Восени 1969 р. висунуто обвинувачення в антирадянській пропа
ганді проти українського письменника та перекладача Свято
слава Караванського (1920 p.), який відбував строк покарання в 
ув’язненні. 23 квітня 1970 р. суд розглянув справу про написання 
у в’язниці статті про примирення між Сходом і Заходом та про 
історію Катинської трагедії 1940 р. Засуджено до п ’яти років 
позбавлення волі та трьох років таборів на додаток до терміну 
ув’язнення, що залишився від попереднього покарання. До цьо
го він був заарештований ще в 1944 р. У лютому 1945 р. за зви
нуваченням у державній зраді Караванського засудили до 25 років 
ув’язнення, з яких він відсидів шістнадцять. У листопаді 1965 р. 
його заарештували знову, мотивуючи, що він не відбув винесе
ного йому покарання.

1971 -  15 червня 1971 р. заарештовано Айшу Сейтмуратову (1937 p.), 
активістку кримськотатарського руху, випускницю історичного 
факультету. Її звинуватили у випуску та розповсюдженні анти-
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радянської літератури (було конфісковано блокнот з її власним 
віршем). Засуджено до трьох років позбавлення волі. Ще у 1967 р. 
їй вже було винесено вирок про трьохрічне ув’язнення (умовно). 
Після звільнення у грудні 1974 р. вона звернулась із проханням 
знову прийняти її до Інституту історії Академії наук, щоб закін
чити аспірантуру, яке було відхилено.

1972 -  Звільнено з роботи у Львівському музеї етнографії та прикладно
го мистецтва «за скороченням штатів» історика Ярослава Даш
кевича, який до того декілька років відбував ув’язнення за зви
нуваченням політичного характеру.

1972 -  У 1972 р. було заборонено продаж у польських книгарнях книги про 
українсько-польські відносини воєнної доби (назва невідома).

1972 -  У жовтні голова Київського відділення Спілки письменників під дав
критиці історичну новелу Івана Білика «Меч Арея» за 
«серйозні ідеологічні та художні помилки» та висунув вимогу 
посилення попередньої цензури.

1973 -  25 червня 1973 р. заарештовано журналіста та літературного кри
тика Валерія Марченка (1947 p.). 29 грудня 1973 р. винесено 
вирок за звинуваченням у пропаганді поглядів, які ганьблять ра
дянську систему, публікації численних самвидавівських статей, 
зокрема, присвячених історії української культури. Засуджено 
до шести років таборів суворого режиму та двох років заслання. 
В ув’язненні написав «Листи до мого діда» (1975 р.) про лояль
не та покірливе ставлення до радянського уряду свого діда, 
українського історика М. Марченка.

1973 -  18 жовтня 1973 р. в Києві за звинуваченням у хуліганстві заареш
товано інженера Олександра Фельдмана (1947 p.). Під час 
обшуку його помешкання конфісковано чимало предметів, серед 
них «Історію єврейського народу III». Справжньою причиною його 
арешту була, звісно, активна участь у єврейському емігрантському 
русі. 23 листопада відбувся суд і винесено вирок: сорок місяців 
ув’язнення у таборі посиленого режиму.

1975 -  Інші учасники дисидентського руху десятиріччя, що передувало
1975 p.: Іван Гель (1937 p.), робітник та студент вечірнього 
відділення факультету історії Львівського університету; Бощан 
Горинь, літературний та художній критик, який займався істо
рією українського мистецтва; Мирослава Зваричевська 
(1936 p.), редактор відділу публікацій при Львівському обласно
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му архіві (і Горинь, і Зваричевська засуджені в 1966 році за по
ширення самвидатівської літератури); Ігор Калинець (1939 p.), 
поет, співробітник Львівського обласного архіву.

1976 -  Після 1976 р. історик і соціолог Володимир Литвинов (1930 -
1985 pp.) підготував обширний рукопис про Нестора Махно (1889
-  1935 pp.) та рух українських анархістів, але жоден із відомих 
істориків так і не прочитав його з огляду на дисидентську репу
тацію Литвинова.

1977 -  На початку березня 1977 р. заарештовано фахівця з історії мис
тецтва Василя Барладяну, члена Української Гельсінської гру
пи, за звинуваченням в «українському, румунському та давньо- 
болгарському націоналізмі». У червні в закритому судовому засі
данні його засуджено до трьох років ув’язнення за поширення ма
теріалів групи. У 1980 р. висунуто нове звинувачення, щоб про
довжити утримання під арештом. У серпні Барладяну засуджено 
ще до трьох років позбавлення волі за «антирадянські наклепи».

1977 -  23 квітня 1977 р. заарештовано М иколу Матусевича, історика,
члена Української Гельсінської групи. Наприкінці березня 1978 р. 
засуджено за звинуваченням у «антирадянській агітації і пропа
ганді» до семи років таборів та п’яти років заслання. Звільнено 
в листопаді 1988 р.

1978 -  Навесні 1978 р. повідомлялося про багаторічні переслідування
українського історика М иколи (Михайла) М ельника ( 1979 p.), 
члена Української Гельсінської групи, за його захоплення творчістю 
Тараса Шевченка. 6 березня 1979 р. загинув за нез’ясованих і 
досі обставин (можливо отруївся після дванадцятигодинного 
обшуку КДБ у його помешканні).

1979 -  23 квітня 1979 р. заарештовано та ув’язнено українського істори
ка і філолога Ю рія Бадзьо (1936 p.). Незадовго до арешту він 
написав твір «Знищення та русифікація української історіографії 
в радянській Україні: відкритий лист до російських та українсь
ких істориків», в якому обвинуватив офіційну радянську історіо
графію у фальсифікації давнього минулого українського та біло
руського народів. У 1965 р. висланий з СРСР і виключений з 
Інституту літератури Української академії наук за співорганіза- 
цію Шевченківських вечорів. У 1968 р. його усунуто з посади 
редактора видавництва «Молодь». З 1971 р. працював робітни
ком пекарні та вантажником у порту. Після арешту в 1979 р. КДБ 
провело обшук у його помешканні й конфіскувало критичну пра
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цю про радянську національну політику в Україні обсягом 400 
сторінок. 22 грудня 1979 р. засуджено до семи років ув’язнення 
та п’яти років заслання за «антирадянську агітацію та пропаган
ду». У листопаді -  грудні 1988 р. вийшов на волю.

1979 -  Наприкінці 1979 р. звільнено з посади в Центральному державно
му архіві УРСР у Львові українського історика-джерелознавця та 
фахівця з історії Вірменії Ярослава Дашкевича. Після цього на
магався отримати дозвіл обійняти запропоновану йому Гарвардсь
ким університетом посаду. Неодноразово піддавався утискам. У січні 
1983 р. вдруге невідомими нападниками було побито його дружину.

1981 -  18 серпня 1981 р. заарештовано Євгена Анцупова (1930 p.), 
Харківського історика за розповсюдження листівок з власним 
зображенням та зображеннями двох інших людей, що вимагали 
виїзні візи. Його звинуватили в «антирадянській агітації та про
паганді» та засудили до шести років ув’язнення та п ’яти років 
заслання. У 1987 р. відпущено на свободу з огляду на тяжке зах
ворювання й видано дозвіл на еміграцію.

1985 -  На грудневому з ’їзді Спілки радянських письменників поет Євген 
Євтушенко (1933 p.), автор епічної поеми «Бабин Яр» (1961 p.), 
виступив з осудом «темних плям» в історії СРСР та її система
тичного переписування. Якщо судити зі звіту про його виступ, 
опублікованому в «Нью-Йорк Тайме», чимало міркувань поета 
було піддано цензурі в опублікованому варіанті промови. У 1989 р. 
Євтушенко став одним із фундаторів «Меморіалу» -  історико- 
просвітницького товариства, відділення якого є і в Україні.

1991 -  Вшанування пам’яті жертв масових розстрілів у Бабиному Яру 
у Києві у вересні 1991 р. стало першим визнанням цієї події на 
офіційному рівні. 29 і 30 вересня 1941 р. німецькою зондерко- 
мандою було замордовано понад 33 тис. євреїв. Сюди слід дода
ти ще 70 тисяч жертв періоду 1941-1943 pp.

1996 -  У серпні угорській громаді відмовлено у дозволі спорудити пам’
ятник і здійснити релігійну відправу на Верецькому перевалі. 
Пам’ятник і відправа були заплановані на знак вшанування 
1100-річниці переходу угорських племен через Верецький пере
вал (Карпати) у 896 р.

1997 -  У червні спалахнула суперечка між поляками та українцями з
питання про реконструкцію цвинтаря у Львові. На цвинтарі, зруй
нованому після війни, були поховані члени польської молодіж
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ної організації «Орлята», які загинули під час збройного 
польсько-українського конфлікту в 1918-1919 pp. Суперечка сто
сувалася написів на могилах.
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Anton de Baets

EDUCATIONAL PROGRAMMES ON HISTORY 
AND CENSORSHIP OF TEXTBOOKS

The article states that school textbooks are one of the most important means of 
history popularisation. They have a rather wide circle of readers and have a 
considerable influence on the growing generation. The censorship thus regards them 
as the important informational channels coordinated either with official or dissident 
points of view. Having analysed 11 cases which have taken place in four continents, 
the author concludes that the interference of power structures in textbook issues and 
curricula occur all over the world.



Клаудіа Фішер

Чи можна писати про історію 
без героїчного пафосу? 

Нотатки, навіяні перевіркою кращих 
учнівських конкурсних робіт 

з історії України
В  основу статті покладено доповідь, прочитану авторкою 15-го 

червня 1999 р. в Інституті імені Георга Еккерта у  Брауншвейзі. У ній 
викладено міркування, що відображують погляд західного фахівця, тоб
то бачення «зі сторони». Безперечно, це позначено почуттям неабиякої 
симпатії і виникло не на порожньому місті. Він грунтується на певній 
поінформованості, адже в 1995/1996 навчальному році я отримала на
году набути чималого досвіду в процесі викладання німецької мови в 25-й 
одеській середній школі, а також завдяки участі, спільно з Інститутом 
підвищення кваліфікації вчителів, у  проведенні олімпіад з німецької мови 
та іншим видам діяльності. Я  дізналася про чимало речей, що раніше 
були для мене недоступні. Але я добре усвідомила ще одну істину: я див
люсь на ці речі «іншими очима». Сподіваюсь, що моє бачення буде ціка
вим для колег і зможе спонукати їх до жвавої дискусії.

1. ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ

У 1996 р.1, коли виникла ідея започаткувати конкурс учнівських робіт 
з української історії, не існувало навіть організації, що могла б узяти на

1 На той час у Німеччині з 1973 р. проводилися шкільні олімпіади з історії за право отримати 
премію федерального президента, конкурс, що було організовано приватною фундацією імені Кьор- 
бера з міста Гамбург у співпраці з Відомством федерального президента з метою заохочення мо
лодих дослідників, учителів та свідків історичних подій до творчого осмислення історії. Фунда
ція імені Кьорбера один раз у два роки оприлюднює загальну тематику, до якої щоразу включа
ються цілком нові та гострі питання. Школярі отримують нагоду обрати для себе свою власну 
конкретну тему дослідження. Організатори очікують від учнів не просто відтворення шкільних 
знань. Останні мають самостійно дібрати документальні джерела і здійснити їх аналіз, викорис
товуючи наукову літературу. Вони повинні працювати в архівах, переглядати старі газети, прово
дити опитування свідків чи учасників подій, використовувати сімейні архіви і відвідувати місця, 
в яких твориться історія. Проте намагання віднайти партнерів по конкурсу в інших країнах три
валий час залишались безрезультатними, і тільки в 1996 р. організація «Гурт КАРТА» з Варшави 
започаткувала першу учнівську олімпіаду з історії Польщі та звернулась до її учасників з прохан
ням відобразити у творах повсякденне життя Польщі в період між 1945 -  1956 роками. 730 кон
курсних робіт та їхня якість стали достатнім стимулом, щоб продовжити конкурс. Нещодавно 
було проведено третю олімпіаду з врученням нагород. Найкращі конкурсні роботи [b:Eustory -  
The Network of History Competitions in Europa. With Material from Germany, Poland, Russia, Slovenia, 
Turkey and the Ukraine. Вид-во Körber -  Shifting -  Hamburg, 1999; [b: Eustory -  Конкурси з історії 
в Європі. Матеріали з Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, Туреччини та України. -  Гамбург (вид- 
во фундації Кьорбера), 1999.
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себе його проведення. Зрештою, в 1997 р. об’єднанням «ДОБА» зі Льво
ва за сприяння міжнародної організації EUROCLIO було засновано пос
тійний семінар європейських асоціацій вчителів історії.

У вересні 1997 р. дещо незвичним для існуючих в Україні традицій 
способом було оголошено про перший тур конкурсу учнівських робіт 
з історії України під назвою «Слідами історії». При підготовці конкурсу 
найбільше враження на мене справили:

-  хороша організація (всі школи, які мали старші класи, отримували 
постійну інформацію про проект, зокрема й через електронну пошту);

-  цілковита незалежність від традиційних для країни відносин з відом
чими структурами («ДОБА» покладалась лише на можливості власної орга
нізації та на ентузіазм, який викликав її проект. Якби конкурс пройшов 
успішно, то на нього неминуче звернули б увагу і представники міністерств... 
Але визнання прагнули завоювати відповідними результатами в роботі);

-  прозорість проекту та його окремих етапів (чітко оформлений бук
лет з ясно сформульованими умовами участі, методичним путівником, 
інформацією про способи і види консультування з боку наставників, пе
реліком критеріїв оцінки, і все це витримано в дуже приязному, підбадьо
рюючому і зрозумілому для молодої людини тоні).

Існувала й суттєва змістовна відмінність вимог осмислення історії 
від того, що досі було прийнято в Україні. Для мене, з огляду на набутий 
мною досвід, новими були такі моменти:

-  дослідження повинно грунтуватись на реальній самостійній пошу
ковій діяльності, основою яких є вивчення першоджерела, свідчення су
часників та документальні підтвердження;

-  необхідно було здійснити самостійний аналіз;
-  матеріали, які суперечили один одному, потрібно було залучити до 

розгляду питання, врахувати і дати їм відповідну оцінку;
-  перед молодими людьми ставилось завдання відшукати власні шля

хи наукового пошуку і власне тлумачення проблем2.
Організатори конкурсу з історії не очікували такого успіху: загалом 

було подано 2011 робіт, в 464 з яких ішлося про «Історію моєї школи»3.

2 Ці принципи є досить незвичними для тої традиції, що усталилась в Україні (і, напевне, в інших 
країнах перехідного періоду). Адже тут, зазвичай, практикується компілювання заданої літератури, 
пряме зазубрювання великого масиву матеріалу, практична цінність якого вельми сумнівна, та зау
чування напам’ять. Олімпіади проводяться на тих же засадах: найкращим стає той, хто демонструє 
знання розширеної шкільної програми.

3 На перший погляд досить-таки непримітна тема -  однак цілком прийнятна для першого туру конкурсу. 
Не існувало досвіду використання учнями архівів, і не було певності, чи їм взагалі це дозволять. Наперед 
не можна було й сказати, як сприймуть учнів, що виконували дослідження, наукові авторитети та пред
ставники відповідних закладів. До того ж існувала ще одна досить вагома проблема: учням мали надава
ти допомогу наставники. Більшість з них складали українські вчителі. Проте слід пам’ятати, що це люди, 
праця яких досі не знайшла належної оцінки в суспільстві і які змушені заробляти на життя, крім своєї 
основної педагогічної професії, ще й іншими побічними заняттями.

Як з’ясувалось пізніше, тема була зовсім не такою простою. У розповідях про історію власної школи 
постійно в попі зору опинялось питання про школу як суспільне явище, покликане виконувати суспільну 
місію, що не залишається незмінною. На роботи звернули увагу керівництво шкіл, шкільні інспекції, про 
конкурс заговорили навіть у кабінетах Міністерства освіти в Києві.
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Твори надійшли з усіх 27 регіонів України (дві роботи з Криму). Згідно 
з оголошенням про умови конкурсу приймалися роботи як українською, 
так і російською мовами4 .

У вересні 1998 р. відбулось вручення премій лауреатам конкурсу, зокрема,
-  трьом переможцям;
-  п’яти учасникам, які зайняли друге місце;
-  десяти учасникам, що посіли третє місце.

Ще двадцять робіт було відзначено почесними грамотами.
Пі п час церемонії вручення почесних відзнак і нагород мені була надана 

можливість коротко ознайомитися з премійованими та непремійованими ро
ботами. На мене справило неабияке враження те, як молоді люди зуміли вит
римати вимоги, що висувались до конкурсних робіт. Всі твори були оформ
лені з великою любов’ю до найменшої деталі, дуже ретельно і з чималим 
творчим хистом. Звісна річ, у багатьох випадках переважав описовий підхід, 
«аналіз» лише зрідка можна було назвати достатньо глибоким, а своя точка 
зору -  якщо вона й була -  виглядала невиразною і аморфною. Особливо тяж
ким для молодих людей, за їхнім власним визнанням, виявилось те, що дове
лось мати справу з різними джерелами. І тут деякі з учасників відмежовува
лись від думок, що обстоювались меншістю фахівців, щоб зробити виклад 
гладким і послідовним. Однак таке явище, на мою думку, є доволі типовим 
для початкових стадій будь-якого конкурсу.

2. ТВОРИ НА ВІЛЬНУ ТЕМУ

Навесні 1999 р. я отримала можливість прочитати 14 творів, написаних 
лауреатами конкурсу після його закінчення. У них не йшлося про «істо
рію моєї школи». Тема була зовсім іншою, її можна було вибирати на 
власний розсуд і смак. Автори цих творів були претендентами на участь 
у міжнародному семінарі лауреатів конкурсів творчих учнівських робіт5, 
який було заплановано провести наприкінці серпня 1999 р. у Федеративній 
Республіці Німеччина. Загалом надійшли твори від десяти учениць та 
чотирьох учнів, віком від 14 до 18 років. Стимул для сумлінного виконан
ня завдання виявився досить сильним.

4 Це було непродумане рішення. Існувала певна упередженість з боку південних та східних областей
України. Вони висловлювали підозру, що цей конкурс є націоналістичною акцією, ініційованою 
ЗахідноюУкраїною, а мета конкурсу начебто полягає в тому, щоб переписати або написати заново 
історію країни, значно «українізувати» її.

5 Фундація імені Кьорбера в рамках проекту EUSTORY сприяє створенню європейської мережі 
конкурсів з історії для підлітків, які займаються науковою і пошуковою роботою. Ця робота, до 
якої залучено й експертів, полягає не лише в осмисленні того, якими можуть бути майбутні здо
бутки спільної європейської історичної науки, а й в  допомозі та практичній підтримці тих людей, 
які заінтересовані у розбудові системи конкурсів з історії і хотіли б знати, «як це можна зробити». 
EUSTORY збирає організаторів конкурсів з історії для обміну досвідом і сприяє організації зуст
річей лауреатів з обговоренням найцікавіших для молоді питань.
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Насамперед мене цікавило питання про те, яким темам або об’єктам 
дослідження віддали перевагу учні.

Майже всі 14 творів6 присвячено Україні або суто українській тематиці. 
У більшості з них вимальовується національне, націоналістичне, націонал- 
демократичне або патріотичне політичне бачення (робота № 1: «Я хочу по
вернутись в Україну», № 2: «Боротьба українських козаків проти турків 
і татар», № 4: «Павло Скоропадський і його гетьманат», № 6: «Деякі питання 
національної політики в Україні в 20 -  30-ті роки», № 7: «Кіровоград -  пер
лина степу», № 8: «М. Грушевський-вірний син свого народу», № 9: «Скар
би моєї країни», № 10: «Традиції українського Полісся», №13: «Шевченкова 
земля», № 14: «Від Рівненської української гімназії до Рівненської держав
ної міської гімназії № 1»).

В основу деяких творів покладено місцеву історію або історію сім’ї. 
В одному з них оповідається, зокрема, про долю прадіда, депортованого 
в 1950 p., в іншому -  про життя місцевих німецьких поселенців. Є твір 
про історію школи, в якій побував один з авторів. Усі роботи виконані 
дуже старанно і ретельно -  кидається у вічі, що молоді люди не пошкоду
вали часу, щоб грунтовно опрацювати і бездоганно зобразити обрану ними 
тему. Але можливо саме з цієї причини більшість творів засвідчують швид
ше сумлінність і «добру вихованість» їхніх авторів, ніж аналітичний, 
а то й критичний підхід. Виникає враження, що першоджерела та опиту
вання переважно не використовувались, натомість досить часто має місце 
компіляція наукової або науково-популярної літератури, що є відгомоном 
офіційної думки.

3. ЯК ВИСВІТЛЮЮТЬСЯ У ТВОРАХ ІСТОРІЯ ТА ПОДІЇ?

Я була вражена обсягом і питомою вагою «героїчного пафосу», який 
посідає почесне місце на сторінках творів. Проте я цілком усвідомлюю, 
що поняття «героїчний пафос» у цьому випадку є, можливо, не оптималь
ним. Адже воно характеризує явище, яке нас цікавить, спрощено, а тому 
й неповно. Швидше слід говорити про фетиші, взірці, ідеали та моделі, 
як буде показано більш точно в ході подальшого викладу7. З міркувань

6 Усі твори написані англійською або німецькою мовою. Це було однією з умов конкурсу, оскільки 
під час семінару спілкування буде здійснюватись або німецькою, або англійською мовою. Тому в 
подальшому викладі назви, а також деякі уривки наводяться німецькою або англійською мовою. 
Перелік учасників і назв робіт наводиться наприкінці статті в списку літератури.

7 Пор. з цього приводу: Erikson, Erik Н: Childhood and Society, New York, 1950, 1953; Ders.: Identity 
and the Life Cycle, New York, 1959; Fromm, Erich; Die Entdeckung des gesellschaftlichen Unbewußten. 
Zur Neubestimmung der Psychoanalyse, Hrsg. v. Rainer Funk // Schriften aus^dem Nachlaß, Bd. 3,
Weinheim/Basel (Beiz), 1990; [X. Ерік Еріксон. Дитина і суспільство. -  Нью-Йорк, 1950, 1953; той 
же автор: Ідентичність і життєвий цикл. -  Нью-Йорк, 1959; Еріх Фромм. Відкриття суспільно 
неусвідомленого. До питання про нове визначення психоаналізу. -  У кн.: Творча спадщина / За 
ред. Райнера Функа. -  T. 3. -  Вайнгайм/Базель (Бельц), 1990].
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стислості я користуватимусь надалі словом «пафос» і спробую детальні
ше розтлумачити його значення.

Отже, основними ознаками «пафосу» у вживаному тут розумінні є:
-  переоповідання славетних міфів про утворення і розвиток нації 

у формі логічної і послідовної історії від її витоків (Геродот) і до сьогод
нішнього дня;

-  любов до власної країни, до рідної мови, до місця народження 
і рідного краю предків, гордість за історичну спадщину і культуру;

-  зображення власного міста чи школи, чудових споруд, славетної 
історії, знаменитих синів (не дочок), легенд і красунь;

-  розповідь видатних, гідних подиву, і значних людей, які не робили 
помилок (а якщо й так, то не з власної вини), або яких безневинно пере
слідували;

-  оспівування військового хисту й блискучих перемог, досягнутих си
лою зброї, окремими полководцями чи воєначальниками;

-  і, зрештою, тенденція бачення історії, як чогось надзвичайного.

Тексти, в яких «пафос» був для мене найпомітнішим, мали чіткий поділ 
на добро і зло. «Злом» у цьому зв’язку, як правило, вважається:

-  загарбання турками і татарами;
-  панування царя Миколи II;
-  анархія;
-  відсутність порядку;
-  здатність піти на державну зраду;
-руйнування;
-  тоталітарна більшовистська система;
-  «кривавий привид комунізму»;
-  непевність;
-усе, що заважало (і заважає) достойно жити і почувати себе українцем;
-  відсутність можливості відвідувати елітну школу.
І добро, і зло розглядається як щось таке, що пов’язане з особою учня, 

має відношення до нього («Мій Кіровоград»8 , «Історія нашого народу»9, 
«Скарби моєї країни»10, «Моя рідна Україна»11 і т. д.).

Яким чином розрізняється добро й зло? Дієвим критерієм розмежу
вання добра і зла для багатьох авторів, здається, є успіх: «...комуністам не 
вдалось побудувати нове суспільство»12; вторгнення татар закінчилось 
битвою на Калці, поле битви називається «святим місцем»13, «символом

* Каневська Ірина. Кіровоград -  перлина степу. -  Кіровоград, 1999.
’ Галько Юля. Я хочу повернутись в Україну. -  Червоноград/Львів, 1999.
10 Руденко Інна. Скарби моєї країни. -  Гродівка/Донецьк, 1999.
11 Там само.
12 Галько Юля. Я хочу повернутись в Україну/ Львів, 1999.
13 Руденко Інна. Скарби моєї країни. -  Гродівка/Донецьк, 1999.
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свободолюбства українського народу»14; про козаків говориться, що після 
успішного розгрому ними турків та татар «їх військовий досвід здобув 
визнання у всьому світі»15.

Для мови творів характерне нанизування евфемістичних, певною 
мірою поетично- піднесених понять. Про спогад говориться: «...він поле
тить як білий птах через сторіччя»16. У творі про М. Грушевського зустрі
чаються такі вислови: «гігант національної культури», «національна 
гордість народу», а про його роль героя-провісника сказано, що «він був 
людиною, яка будила совість народу»17. У цьому творі, до речі, немає по
силання на жодне джерело. У творі про скарби батьківщини, в якому йдеть
ся про місце битви на Калці, зустрічаються звороти на кшталт «серцебит
тя історії», «символ любові козаків до українського народу»18. Сергеев 
присвятив свій твір боротьбі українських козаків проти турків і татар. 
Він намагається возвеличити військовий талант козаків, які згідно 
з його уявленням «будять прагнення до волі», такими словами: «героїч
ний дух козаків і Запорозької Січі надихав увесь український народ», «ко
заки стали найсильнішою військовою потугою світу» завдяки «блискучій 
діяльності кошового Івана Сірка»19. Для того щоб надати ролі козацтва 
ще більшої ваги, Сергеев ставить їх в один ряд з американськими ковбо
ями та скандинавськими вікінгами.

Проте є невелика кількість творів, у яких «пафос» або відсутній вза
галі, або ж представлений дуже слабо. Мене цікавило питання, у чому 
ж полягають їхні відмінності. Висновок, до якого я дійшла, не можна 
назвати несподіваним. Фетишам, кумирам або ідеальним героям не зна
ходилось місця в тих творах, у основу яких було покладено джерела або 
свідчення сучасників, хоча об’єкт їхнього аналізу був якщо й не однако
вим, то подібним (так, наприклад, у двох таких роботах йдеться про рідну 
школу). Отже, в підсумку, можна констатувати наступне: використання 
джерел і посилання на факти є надійним засобом уникнення «пафосу» 
у розкритті тем20.

14 Руденко Інна. Скарби моєї країни...
15 Сергеев Демид. Боротьба українських козаків проти турків і татар. -  Севастополь, 1999.
16 Галько Юля. Я хочу повернутись...
17 Усі цитати з твору: Палієва Оксана. М. Грушевський -  вірний син свого народу. -  Сміла/Черкаси, 1999.
18 Руденко Інна. -  Зазн. праця.
"  Всі цитати з твору: Сергеев Демид. Боротьба.., зазн. праця.
“ Я й сама усвідомлюю непереконливість цього висновку, оскільки відразу ж можна знайти чимало 

прикладів на противагу йому. Числа, дати, факти самі по собі не є засобом запобігання творенню 
легенд та міфів. Однак, коли йдеться про держави Східної, Південно-Східної чи Центрально- 
Східної Європи, що переживають процес змін, то такий підсумок просто напрошується з огляду 
на ту питому вагу міфів і легенд в оповідях про становлення своєї нації, яка відразу ж кидається у 
вічі західному спостерігачеві.
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4. МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ ЗНАЧИМОСТІ «ПАФОСУ»

4.1. Специфіка молодої держави?

Україна є молодою незалежною державою і починає повертатись до своєї 
власної національної історії, своїх національних міфів і національних героїв21. 
В 1997 році Ірина Бекешкіна22 вказала на те, що Україні довелось одночасно 
пережити три злами у своєму розвитку: перехід від тоталітаризму до демок
ратії, від централізованої до ринкової економіки і від статусу залежної рес
публіки до незалежної держави. «Кожен крок у процесі цих докорінних змін 
породжував нові версії інтерпретації історичного минулого, теперішнього і 
майбутнього. Звичайно ж спочатку відчувався досить сильний вплив неда
лекого минулого у складі СРСР. Проте поступово місія більшості історичних 
фігур, подій та концепцій змінювалась у руслі переосмислення «капіталіз
му», який з «відмираючої системи експлуатації» перетворився на «світле 
майбутнє». «Нація», у свою чергу, з «явища, приреченого на зникнення в 
процесі формування нової спільноти, радянського народу», виросла до базо
вої основи людського життя та історії і т. д. і т. п.»23. 1. Бекешкіна стверджує, 
що радянська історія завжди була історією Російської імперії, а тому після 
здобуття незалежності Україною стався справжній вибух нової інформації, 
що стосувалась історії (в газетних статтях, теле- і радіопередачах). Ці проце
си були обумовлені новою, свіжою, звільненою від старих стереотипів перс
пективою, яка приваблювала насамперед молодих людей. Так, українські 
школярі вважають особливо важливою дидактичну функцію саме історії і 
дотримуються думки, що історія «розкриває підгрунтя нинішнього способу 
життя і допомагає долати проблеми сьогоднішнього дня»24. Згідно 
з висновками наведеного вище дослідження українські учні дотримувались 
думки про те, що історія навчає важливих речей. А розповіді вчителів про те, 
що в ній було хорошим, а що шкідливим, що правильним, а що ні, оцінюва
лись українськими школярами як чи не найважливіший підсумок їхньої на
вчальної діяльності на заняттях з цього предмета.

Те, що я сама бачила і з чим мала справу, дає підстави для сумнівів у 
тому, що люди, відповідальні за виконання цих завдань, до кінця усвідомили

21 Далеко не унікальний процес, адже після воєнних, політичних, соціальних змін переможці завжди 
писали історію своїх перемог та їхніх причин. Таким чином вони здійснювали якщо не нове, то 
принаймні інше тлумачення історії, з більш чи менш кривавими наслідками для переможених. Навіть 
якщо зміни й не лежать на поверхні, як, наприклад, після парламентських виборів, коли на зміну 
партії, що тривалий час утримувала владу, приходить інша, навіть тоді досить швидко розгортаєть
ся дискусія навколо тлумачень і пояснень, навколо змісту понять.

22 Bekcshkina Irina. Ukraine: Youth in the Transitional Society. Angvik Magne, Bories Bodo. (Hg.) // 
Youth and History: A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes 
among Adolescents.- Vol. A: Description.- Hamburg (-Edition Körber-Shithing), 1997.- S. A275-A278; 
[Бекешкіна Ірина. Україна: молодь в перехідному суспільстві // Молодь та історія: Порівняльний євро
пейський огляд історичної свідомості та політичних поглядів підлітків / За ред. Магнс Ангвіка, Бодо 
Борріза. -  Т. А: Описова частина. -  Гамбург (вид-во фундації Кьорбера), 1997. -  С. А 275 -  А 278].

23 Там само. -  С. А 275.
24 Там само. -  С. А 275.
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всю вагу і обсяг цієї відповідальності. Зокрема, система освіти відреагувала на 
політичні та соціальні зрушення заміною старих символів, героїв та взірців на 
нові без будь-якого серйозного критичного їх осмислення (нині в багатьох 
школах Тарас Шевченко «посідає місце» В.І. Леніна; у концертному залі виві
шено портрети українських композиторів там, де раніше можна було бачити 
картини із зображеннями Чайковського, Мусоргського, Рахманінова та ін.; ці 
приклади можна наводити й далі). Існуюча система виховання в нинішніх умо
вах з великими потугами (а в мене особисто існують навіть побоювання, що 
вона в цьому взагалі не зацікавлена) торує шлях до методів, що сприяють са
мостійному осмисленню і критичній дискусії та грунтуються на наукових дос
лідженнях. Замість цього учнів і надалі навчають історії, в якій немає місця 
сумнівам чи протиріччям. Те, що навчальний матеріал є «новим», або при
наймні іншим, не є для мене вирішальним аргументом. Адже при вивченні 
«старого», як і при подачі «нового» матеріалу, свідомість учня розглядається як 
«порожня» скриня, яку необхідно заповнити25. І в тому, і в іншому випадку 
учень фігурує як об’єкт, який погребує формуючого впливу і свідомість якого 
з допомогою відповідного тематичного наповнення навчального матеріалу 
необхідно ліпити і адаптувати відповідно до нових умов. Ось і у наведеному 
вище дослідженні І. Бекешкіної знаходимо посилання на те, що домінуючим 
навчальним методом залишаються вербальні настанови, що вчителі надають 
значно більшої ваги поясненню і характеристиці, аніж розумінню і можли
вості збагнути взаємозв’язки і суттєві чинники.

4.2. Універсальне явище?

Існують, здається, аргументи на користь того, щоб не вважати праг
нення до героїв, кумирів, ідеалів якоюсь своєрідною, притаманною лише 
українській молоді рисою, а то й взагалі логічним продовженням постра
дянської «старої звички»26. Можна очевидно говорити про цей феномен

25 В основу покладено прислів’я про місію вчителя «нести учням світло знань, а не просто заповню
вати пустоти в їхній голові», причому йдеться саме про світло, а не про багаття із соломи, яке 
спалахує на мить.

“ Так, Лев Копелєв у романі «І сотворив собі кумира. Роки навчання комуніста», опублікованому в 
1996 р. в Геттінгені (Штайдл), перше видання якого німецькою мовою побачило світ у 1979 p., 
пише, як у підлітковому і юнацькому віці він, спочатку внаслідок конфлікту поколінь, повстав 
проти авторитетів світу дорослих і орієнтувався на взірці, які були протилежними їм. Після пере
моги жовтневої революції він належав до числа комуністів з глибокими переконаннями, а в 30-ті 
роки в якості пропагандиста брав участь у боротьбі проти голоду на Україні.
Дійсність, що відкрилась його очам, він тлумачив з опорою на свої ідеали та взірці, намагався не 

завдати шкоди священному для себе образу кумира. 50- чи 70-річний Копелєв робить спробу спря
мувати свій погляд у минуле і з ’ясувати зрештою для себе мотиви власної поведінки, процеси 
самообману, витіснення із свідомості образу кумира та механізми творення цього образу і його 
демонтажу. Своє власне, досить різноаспектне бачення, він додатково підкріплює архівними ма
теріалами (публікаціями з газет, циркулярами для внутрішнього користування, указами тощо). 
Вражає прямота, з якою автор підводить риску під власним минулим і визнає насамперед власну 
вину: «Від минулого втекти неможливо. А тому необхідно згадати все, що з нами трапилось. Без 
жодного приховування чи напівправди. Потрібно постійно знову і знову осмислювати і те, що 
лишилось далеко позаду, і те, що трапилось щойно». (Зазн. праця. -  С. 414).
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як про універсальне явище. Принаймні мені особисто приходить на згад
ку плакат із зображенням Че Гевари, який я обожнювала як ікону27 у віці 
від 17 до 18 років. Чи є якась різниця в тому, кому поклонятись: офіційно 
визнаним героям, чи тим, хто завдяки жорсткій критиці визнаних автори
тетів став уособленням їхнього суспільного антиподу? Я не можу навес
ти на підтвердження цієї тези якісь наукові результати, проте після осо
бистих бесід у мене склалось враження, що ідеали, які утверджуються у 
свідомості учня в результаті дискусій, колізії думок, мають довге житя, 
оскільки у важкі критичні періоди індивідуального розвитку часто ста
ють єдиною опорою і втіхою для того, хто опинявся саме в такому стано
вищі. Мої співрозмовники, можна сказати, полюбили своїх героїв, злили
ся з ними28. До міркувань з цієї теми я ще повернусь далі.

4.3. Результат історіографії?

Чи існує зв’язок між тим, що думає молода людина про історію та 
пануючим у суспільстві способом історіографії?

Чим є по суті історіографія? Історією, хоча це й звучить банально, є 
все те, «що записано у протоколі». Достойними ж протоколу є лише ва
гомі речі. Такими вагомими речами вочевидь є розповіді тріумфаторів, 
життя людей, які добились успіху, великі події, видатні особи, вічні ідеї, 
старі прекрасні споруди... Таким є здавна прийнятий і звичний підхід до 
історії та історіографії. Нова українська історіографія й надалі буде зали
шатися в полоні цієї традиції, якщо вважатиме існування козацької рес
публіки найважливішим і найславетнішим періодом в історії України як 
незалежної держави. Такий підхід створює в українських школярів (та й 
не тільки в них) уявлення про середньовіччя як «славетну епоху» в житті 
своєї країни.

Але саме фахівці-історики усього світу, та й не лише вони, вбачають в 
Україні колишню радянську республіку, право якої на національну неза
лежність є історично найбільш обгрунтованим. Зрештою українці «з са
мого початку» були народом, який «завжди» боровся за побудову власної 
держави. І сьогодні Україна як «забута нація» з повним правом повинна 
відбутись як держава.

Я далека від того, щоб виправдовувати скоєну несправедливість. Проте 
я вважаю таку позицію наприкінці XX ст. застарілою принаймні на сто 
років. З досвіду процесу формування націй ми знаємо, як розцвітали тоді

”  Інші ровесниці із Західної Німеччини кінця 60-х -  початку 70-х pp. згадують подібне ставлення до 
Рози Люксембург, Мао Цзедуна, Маркса, Енгельса, Леніна.

"  Про те, яким важким, виснажливим і тривалим може бути такий процес самоутвердження й безпо
щадного викриття, про спробу відшукати власну істину, йдеться у романі «Deviazione» італійсь
кої письменниці Мандадорі Едіторе, який видано у Мілані 1979 р.
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національні міфи, кліше та упередженість в уявленнях, за рахунок яких 
намагались провести розмежувальні лінії між представниками різних 
націй. Ми добре знаємо, як у рамках державних утворень того часу роби
лись спроби вибудувати з допомогою насилля, війни, депортації і вигнан
ня «етнічно чисті» державні народності. Зрештою, нам точно відомо, як 
використовувалась історія для того, щоб нацькувати людей і втягнути їх 
у війну один проти одного.

Мені набагато більше імпонує цивілізована історія, яка сприяє усві
домленню того, що існують різні можливості світобачення, історія, що 
допомагає збагнути, що люди є різними, але що цього не слід боятися, 
історія, що спонукає до розмови про відмінності та розмаїття поглядів, 
історія, що переконливо обгрунтовує доцільність осмислення власної та 
іншої точки зору, а можливо навіть переосмислення свого світосприйнят
тя. Якщо історія могла б стати невід’ємним елементом процесу замирен
ня і кращого порозуміння між людьми, ми б лише виграли.

Саме такий підхід притаманний роботі Христини Мисичук, в якій зоб
ражена історія її школи29 і ставляться запитання про ті речі, яких якраз 
немає в протоколі. Так, їй цікаво було б довідатись, хто сидів до неї 
в тому ж класі за її партою, на її місці. Чи йому або їй було так само 
нудно, як Христині? Як почувалась ця людина: голодною чи ситою? Яку 
мету ставила перед собою в житті? Чи потрапила до в ’язниці, а може 
й загинула? Чи брала участь у відбудові країни?

Гадаю, що в інтересах викладання історії в українських школах непо
гано було б звернути увагу саме на такий підхід до історії та історіографії, 
продемонструвати готовність до постановки подібних запитань і їх опра
цювання. Це б відповідало вимогам нового часу. І в цьому для мене осо
бисто набагато більше новизни, аніж у заміні культу особи Леніна куль
том особи Шевченка.

4.4. Результат використання навчальних посібників з історії?

Напрошується думка про те, що спосіб, з допомогою якого молоді 
люди зможуть зрозуміти й сприйняти власну історію, можна вважати ре
зультатом її зображення в навчальних посібниках.

На думку Бодо фон Борріза, навчальні посібники з історії є офіцій
ною, перевіреною багатьма інстанціями, авторизованою в процесі досить

“ Христина Мисичук. Мої міркування про те, як писати есе. -  Львів, 1999. 
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складних процедур автобіографією нації30. Вище я зазначала, що залеж
но від історичної ситуації, співвідношення політичних сил чи пануючих 
суспільних блоків ця автобіографія може виглядати по-різному.

Не в останню чергу завдяки дослідженню «Молодь та історія»31 вдало
ся з’ясувати, що вплив навчальних посібників з історії на свідомість моло
дих людей є не настільки значним, як вважалось досі авторами шкільних 
підручників та вчителями. Це ж стосується й України. Ірина Бекешкіна 
у згаданому вище дослідженні досить чітко вказує на те, що «... учні 
в Україні (а також і в Росії) більше довіряють історичним романам, ніж 
підручникам з історії»32. Таке скептичне ставлення вона поясняює тією об
ставиною, що за радянських часів шкільна історія настільки часто пере
глядалася, що почала сприйматись учнями дуже обережно. На думку Бе- 
кешкіної, такі швидкі зміни історичного світобачення мали своїм наслідком 
розуміння історії як чогось надзвичайно суб’єктивного, що може писатись 
або переписуватись як завгодно. Я цілком поділяю цей висновок Бекешкі- 
ної, проте дуже сумніваюсь у тому, що більшість українських молодих людей 
займає таку ж критичну позицію33. Те, що розповідається вчителями, сприй
мається й учнями. А вчителі розповідають, як правило, згідно з навчаль
ним планом. А в плані стоїть те, що написано в підручниках.

Історичні романи, продовжує Бекешкіна, порівняно зі шкільними 
підручниками не зазнавали таких відкритих і частих змін у своїй інтерпре
тації. А якщо й так, то учні вважають їх принаймні набагато цікавішими!34

Саме тут можна запропонувати одне з можливих пояснень присут
ності «пафосу» в учнівських творах: дія романів і розповідей зосередже
на навколо долі головних героїв. Вони показані, як правило, у всій по
вноті своїх відносин та зв’язків і спонукають читача до ототожнення себе 
з ними. При цьому для аналізу майже не залишається місця, хіба що заці
кавлений в ньому учень міг би вдатись до додаткового опрацювання ро
ману з допомогою документальних джерел у процесі читання чи після 
того, як роман прочитано. Проте хто сьогодні це робить?

30 Борріз, фон Бодо. Зображення голокосту в німецьких підручниках для школи. Доповідь від 
07.07.1999, прочитана в університеті міста Гамбург, цитується за записами автора.

31 Angvik Magne/Borries, Bodo v. (Eds.): Youth and History. A Comparative European Survey on Historical 
Consciousness and Political Attitudes among Adolescentes, Vol. A: Description, Hamburg (edition Körber 
Stiftung), 1977; [Молодь та історія: Порівняльний європейський огляд історичної свідомості та 
політичних поглядів підлітків / За ред. Магне Ангвіка, Бодо Борріза. -  T. А: Описова частина. -  
Гамбург (вид-во фундації Кьорбера), 1997.

31 Ірина Бекешкіна. Україна: Молодь у перехідному суспільстві... -  С. А 275.
33 Під час викладання німецької мови як іноземної мені щоправда довелось зустрітись з досить-таки 

прагматичним підходом до навчальних посібників та їхнього змісту. Так, зокрема, при прохо
дженні теми «Ленін і діти» у шкільному підручнику російської авторки Бім з ідеологічних мірку
вань текст для читання не використовувався, зате опрацьовувалась лексика і граматика.

34 У непрямій формі Бекешкіна дає зрозуміти, про які саме історичні романи йдеться. Очевидно -  це 
оповіді про «видатних осіб» та «доленосні події» минулого. 3 точки зору проведеного опитування 
саме цим і можна пояснити вибір тем тих учнівських творів, які я мала змогу переглянути.
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4.5. Чи потрібні молодим лщцям герої?

Я не випадково сказала про вік школярів і школярок, які написали тво
ри. Це все молоді люди, у яких формується особистість. Цей факт наштовх
нув мене на думку звернутися до робіт Еріка Еріксона3* та Еріха Фрома36, 
зокрема того, що вони думають про молодь, як про життєвий період інди
відуального розвитку, коли формується внутрішній світ людини.

З’ясувалось, що герої, ідеали, моделі є тими необхідними явищами, 
котрі супроводжують процес формування особистості37. У типовому ви
падку ці явища поступово втрачають своє значення, коли людина стає 
дорослою, проте вони все ж зберігають певний вплив.

За твердженням Фрома, пересічна людина все життя залишається під 
впливом ідеальних образів. Це явище він обгрунтовує впливом зовнішніх 
(бідність, негаразди, хистке матеріальне становище і безпорадність) та суб
’єктивних психологічних чинників (страх, сумніви, доклінічна депресія, 
відчуття безсилля та невротичні чи напівневротичні феномени). Інколи звич
ка пов’язувати своє життя з якимось кумиром може стати небезпечною, 
якщо раптово змінюються життєві обставини і порушується психологічна 
рівновага відносної задоволеності. «У суспільному житті такими травмо- 
небезпечними подіями можуть стати, наприклад, важкі економічні кризи, 
що зумовлюють масове безробіття, галопуюча інфляція, стан глибокої зне
віри (...) чи війни»3®. Це все ті моменти, від яких особливо потерпає якраз 
переважна частина населення України після здобуття нею незалежності.

Чи можна подолати залежність від кумира, і якщо так, то яким чи
ном? Фромм дає на це запитання наступну відповідь: «Відчуття безсилля 
та потреба в кумирах зменшуються у міру того, наскільки людині вдаєть
ся завдяки власним діям впливати на своє життя»39. Іншими словами, життя 
в умовах, в яких не існує жодного шансу змінити щось своїми власними 
діями, і є тим сприятливим середовищем для кумирів та героїв, в якому 
помітно зростають їхня сила і вага. У підсумковій частині Фромм нази
ває ті суспільні та індивідуальні чинники, які слід змінити, щоб сприяти

35 Erikson, Erik Н. Childhood and Society, New York, 1950, l953^Ders. Identity and the Life Cycle, New 
York, 1959; [X. Ерік Еріксон. Дитина і суспільство. -  Нью-Йорк, 1950, 1953; той же автор: Іден
тичність і життєвий цикл. -  Нью-Йорк, 1959].

36 Fromm, Erich. Die Entdeckung des gesellschaftlichen Unbewußten. Zur Neubestim m ung der 
Psychoanalyse / Hg. v. Rainer Funk // Schriften aus dem Nachlaß, Bd. -  Weinheim/Basel (Beiz), 1990; 
[Epix Фром. Відкриття суспільно неусвідомленого. До питання про нове визначення психоаналізу 
// Творча спадщина /  За ред. Райнера Функа. -  T. 3. -  Вайнгайм/Базель (Бельц), 1990].

37 «Пересічна людина відчуває в собі ( ...)  глибокий потяг до віри у всесильну, всемудру істоту, яка 
може допомогти всім. ( ...)  Такі «магічні помічники» можуть набувати будь-яких форм релігійних 
кумирів, природних стихійних сил, інституцій чи груп (як, наприклад, держава чи нація) (...). Я 
пропоную називати всі ці фігури загальним поняттям «кумири». Кумир -  це саме та фігура, на яку 
людина переносить свої власні можливості і сили. Чим потужніший кумир, тим духовно біднішою 
стає людина. Контакт із самим собою можливий лише через контакт з кумиром». Див.: Еріх 
Фром. Відкриття ... -  С. 64 і далі.

38 Там само. -  С. 68.
39 Там само. -  С. 76.
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подоланню залежності від кумирів: « . . .  потрібно покласти край експлу
атації, що зробить зайвим подальше існування ідеологій, які її виправдо
вують, і які вводять в оману людей; кожній людині слід надати можливість 
жити в умовах, вільних від насилля і маніпуляцій, причому зробити це з 
дитинства; необхідно сприяти розвиткові стимулюючих впливів, що да
ють можливість людині максимально проявити усі притаманні їй здібності. 
(...) Індустріальне суспільство з капіталістичною чи соціалістичною орі
єнтацією не сприяє подоланню цього «ідолопоклонницького потягу», а 
навпаки, поглиблює його»40.

Молоді люди перебувають у пошуку орієнтирів чи то на ниві історії, 
чи в інших сферах суспільного або особистого життя. Саме в середовищі 
молодих людей, але не лише в ньому, існує бажання довідатись про своє 
власне Я, про свій родовід, про свою приналежність. Як засвідчує при
клад тих творчих робіт, що розглядались в цій статті, учні часто намага
ються віднайти такі орієнтири в постатях героїв, взірців чи кумирів. Але 
в чому полягає цінність таких орієнтирів, коли вони ведуть прямісінько 
до нового духовного рабства, нової внутрішньої залежності та консер
вації власної безпорадності?41

Люди, які укладають рекомендації для занять з історії, приймають 
рішення, пишуть навчальні посібники, готують учителів і займаються 
підвищенням їхніх кваліфікацій, які самі викладають історію, беруть на 
себе велику відповідальність. Вони покликані допомогти молодим лю
дям у пошуку життєвих орієнтирів і одночасно мають запобігати їхній 
залежності від героїв чи кумирів, котрі утверджують націоналізм, расизм 
або сприяють їм.

5. ПІДСУМКОВИЙ КОМЕНТАР

Замість узагальнюючого коментаря хотіла б насамкінець навести 
вислів Володимира Короленка, що, на мою думку, дуже добре вписуєть
ся у зміст сказаного мною: «... Після всього цього я сказав собі, що за
повідь «Не сотвори собі кумира» є великою істиною, і що народу, як ми 
його часто собі уявляємо, єдиного і неділимого, зі своїм неповторним 
обличчям, взагалі не існує. Зате є мільйони людей, добрих і злих, благо
родних і підлих, симпатичних і несимпатичних. І я вірю, що саме в цих 
мільйонних масах дедалі глибше утверджуються добро і правда. Служити 
слід добру і правді. Якщо при цьому йдеш разом з масами (що інколи 
трапляється), то це добре. Але якщо залишаєшся на самоті, то не слід

40 Еріх Фром. Відкриття... -  С. 78.
41 У Федеративній Республіці Німеччині внаслідок реформи 1968 р. спостерігався різкий відхід від 

великих імен, значних подій і перенесення центру ваги на соціальну історію та історію повсяк- 
дення. Звичайно ж у результаті цього історія втратила для молодих людей якусь частку своєї при
вабливості і стала звичайним шкільним предметом. Я  не вважаю це трагедією. Як і Жак Преве, 
я дотримуюсь думки, що щасливим людям не потрібна історія.
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розгублюватись. Єдиною рушійною силою усіх наших дій повинна 
залишатись совість, а не кумири»42.
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1999. 11. Оксентюк Інна. Національно-визвольний рух у Фастівському ре
гіоні. -  Фастів/Київ, 1999. 12. Мисичук Христина. Мої міркування про те, 
як писати есе. -  Львів, 1999. 13. Матвієць Вікторія. Шевченкова земля. -  
Тимченки/Черкаси, 1999. 14. Влащук Костянтин. Від Рівненської українсь
кої гімназії до Рівненської державної міської гімназії № 1. -  Рівне, 1999.

Claudia Fischer

CAN ONE WRITE ABOUT HISTORY WITHOUT A HEROIC PATHOS? 
NOTES SUGGESTED BY CHECKING THE BEST STUDENT COMPETITION 

PAPERS ON THE HISTORY OF UKRAINE

The remarks deals with 14 essays, written in 1999 by Ukrainian students (born 
between 1981 and 1985) on a self-chosen subject in history. The young people are 
awardwinners of the School Students’ Competition on Ukrainian History, «Slidamy 
Istoriji». The contribution stresses on «heroism» found in the students’ texts, asking 
about the appearance of this figure, its structure and possible reasons. Is «heroism» 
important for a young developing nation, is it a universal structure, a result of 
historiography or history textbooks? Do young people need heroes, ideals and models 
to find one’s identity? If so, the responsibility and the task of those who are entrusted 
with the development of curricula, textbooks, in-service teacher training and the teaching 
of history should consist in helping young people to find orientation, but avoiding to 
give them heroes and idols, strengthening nationalism, racism or totalitarianism.

42 Цит. за працею: Лев Копелев. I сотворив собі кумира - С .  415.



— Частина четверта ______ _

Н О В Е  
З Д О Р О Б К У  А В Т О Р ІВ

шкільних підручників
З ІС ТО Р ІЇ





Станіслав Кульчицький

Державний стандарт освіти 
й вимоги до нового покоління 

підручників з історії

У 1997 р. Міністерство освіти України, Академія педагогічних наук і 
Національна академія наук України опублікували проекти Державного 
стандарту загальної середньої освіти в Україні з усіх освітніх галузей. Зокре
ма, було опубліковано проект із суспільствознавства, що містить три різних 
документи: проект стандарту з освітньої галузі «Історія», проект стандар
ту з освітньої галузі «Суспільствознавство», а також альтернативний варі
ант останнього, підготовлений групою провідних учених Українського дер
жавного педагогічного університету ім. М. Драшманова1.

Розіславши проекти стандартів по областях і установах, Міністерство 
освіти просило оцінити сформульовані цілі та задачі стандарту, його струк
туру, науковість і повноту смислового наповнення кожної освітньої 
галузі, виховний і розвиваючий потенціал, послідовність у ступенях 
навчання. Аналіз результатів обговорення повинні були здійснити фахівці 
Інституту змісту й методів навчання.

Доопрацювання стандартів затяглося з огляду на кілька причин. 
Найістотнішою видається необхідність паузи, зважаючи на можливі 
поправки в «Законі про освіту». Передбачається, що Верховна Рада 
України затвердить 12-річний термін навчання у середній школі. Іншими 
словами, зміниться один із головних параметрів Державного стандарту.

Очікуючи поправок до Закону, є доцільним проаналізувати виконану 
роботу й визначити вимоги до нового покоління підручників з історії, що 
можуть бути сформульовані на основі набутого досвіду.

Відзначимо, що роботі над стандартами передувало вироблення кон
цепції безперервної освіти. Усі ланки навчання -  від дошкільного до після- 
вузівськош -  повинні були скласти єдиний освітній ланцюг. Це завдання 
ставилося керівництвом Міністерства освіти в першій половині 90-х pp. 
і породжувало необхідність переосмислення мети, змісту й структури 
освіти в усіх освітніх галузях.

Зайве нагадувати, що в історичній науці переосмислення було за не
обхідністю найрадикальнішим. З 1992 навчального року в Україні замість 
історії СРСР було введене вивчення історії України. Необхідно було ство

1 Державний стандарт середньої освіти в Україні. Проект. Освітня галузь «Суспільствознавство». -  
K.: Гснсза, 1997.
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рювати програми, підручники та інші методичні матеріали з вітчизняної 
історії, що нею вперше ставала історія України. Раніше вітчизняною вва
жалася історія СРСР, тобто по суті історія Росії.

Коли були готові пробні програми й перші підручники з вітчизняної 
історії, міністерство створило робочу групу із фахівців, які вже випробу
вали себе на цьому терені, для вироблення концепції безперервної істо
ричної освіти. Проект концепції був готовий на початку 1995 р. і опублі
кований2.

Цей документ є результатом діяльності великого творчого колективу, 
якщо врахувати, що відповідні наробки обговорювалися на кількох нау
кових і вчительських конференціях. Варто зазначити, що в ньому, з огля
ду на інтереси історії як базового напряму в навчанні, пропонувалося 
здійснити перехід від 11-річної школи до 12-13-річної, тобто збільшити 
тривалість навчання у старших класах. Подовження навчання, на нашу 
думку, дало б можливість організувати у старшій школі глибоке вивчення 
історії. Для національної системи освіти це мало б величезне значення, 
оскільки допомагало б виховувати свідомих громадян України.

У проекті концепції не піддавалася сумніву оповідь про вітчизняну 
історію як самостійний предмет. Разом з тим така постановка вимагала 
введення спеціалізованих курсів з історії національних меншин: у ро
сійських школах -  історії Росії, в угорських -  історії Угорщини та ін.

Визначаючи пріоритети у доборі матеріалу із загальної історії, ми 
віддавали перевагу XX ст. й Європі: останньому століттю та континенту, 
на якому розташована Україна. Вказувалося також, що в шкільній про
грамі пріоритет повинен віддаватися проблемам так званої «священної 
історії», тобто епохам і країнам, що відображені, й Біблії. І справа не 
тільки в тому, що діти повинні читати і розуміти Біблію -  книгу, недо
ступну для більшості колишніх громадян СРСР. Адже неможливо недо
оцінити величезний вплив Біблії на історію й культуру людства.

Не підлягало сумніву також і те, що увагу вчителя слід було зосере
дити на тих розділах всесвітньої історії, що допомагають краще зрозумі
ти минуле власного народу. Насамперед йдеться про античну та візан
тійську культури, про історію країн, у складі яких перебували українські 
землі -  Росії, Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Османської імперії.

Висувався тезис про вивчення всесвітньої та вітчизняної історії 
по можливості в однакових хронологічних рамках. Виділення вітчизня
ної історії в окремий предмет збудило б незрівнянно більшу увагу до неї, 
ніж до історії будь-якої іншої групи країн.

Передбачалося, однак, що на всесвітню історію в цілому слід виділити 
більше часу, ніж на вітчизняну.

1 Концепція безперервної історичної освіти в Україні: Проект // Інформаційний збірник Міністер
ства освіти України. -  1995. -  № 8. -  K.: Освіта, 1995. -  С. 11-24.
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Хоча концепція безперервної історичної освіти, зрештою, не була ух
валена міністерством освіти (як і за іншими освітніми галузями), вона 
враховувалася розробниками програм і авторами підручників. Зокрема, ідеї 
цієї концепції знайшли втілення у змісті програм з історії для середньої 
школи, рекомендованих Міністерством освіти у 1998 р.3. Не знайшла прак
тичного підтвердження лише одна висловлена в концепції принципова ідея 
комбінованого підходу до побудови історичних курсів -  лінійного з 5-го по 
9-й класи і повернення до уже пройденого матеріалу в спецкурсах у 10-му 
і 11-му класах. «Закон про освіту» передбачав обов’язкове навчання до 
15 років, тобто до 9-го класу включно. Передбачалося, що досить велика 
кількість учнів не залишиться у старших класах, тому необхідно було 
поспішати з викладанням подій останнього століття. Однак безробіття вне
сло свої корективи -  випускним виявився лише 11-й клас.

У січні 1996 р. у Міністерстві освіти було засновано Науково-коорди- 
наційну раду з розробки Державного стандарту загальної середньої осві
ти на чолі з заступником міністра, академіком Академії педагогічних наук 
України О.Савченко.

У цій раді було розроблено, а в травні 1996 р. затверджено міністер
ством концепцію Державного стандарту загальної середньої освіти й про
ект базового навчального плану освітньої школи.

Було сформовано тимчасові творчі колективи для розробки стандартів 
у кожній освітній галузі. Стандарти повинні були визначити, виходячи 
зі змісту науки і сформованої на її основі навчальної дисципліни, цілком 
конкретні знання та вміння, які школа зобов’язана надати кожному 
учневі безкоштовно, в основний навчальний час.

Перелік знань і умінь визначався питомою вагою даної дисципліни 
в навчальному плані, практичною доцільністю й актуальністю засвоюва
них відомостей, здатністю учнів середнього рівня розвитку легко оволо
діти ними, іншими обставинами.

Без сумніву, запровадження державної стандартизації знань означало 
великі зміни в системі навчання на всіх рівнях: об’єктивізацію процесу 
викладання, появу можливості запровадження комп’ютерного тестуван
ня знань учителів і учнів, економію витрат на освіту, підвищення якості 
навчання тощо. Однак саме вироблення стандартів виявилося справою 
не такою простою, як це здавалося спочатку.

Відразу ж стало зрозумілим, що кожна навчальна дисципліна є цілком 
специфічною й не вкладається в прокрустове ложе схем, наявних в за
гальній концепції Державного стандарту. Виявилося, що об’єднання у єди
ну освітню галузь «Суспільствознавство» історичних і суспільних наук 
теж не віщувало успіху.

3 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія України: Всесвітня історія. 5-11 
класи (нова редакція) / За рсд. В. Смолія // Історія в школах України. -  1998. -  № 4. -  С. 6-29.
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Спочатку ми працювали єдиною групою -  історики, філософи, юрис
ти, політологи, економісти. Склали і навіть опублікували перший проект, 
який нагадував і нам, і нашим читачам «смутні часи» творчих пошуків 
20-х pp., коли жива тканина історичного процесу губилася під мертвими 
соціологічними схемами. Пересвідчившись, що історичний і логічний 
види аналізу завжди мають тільки одну точку перетину, як пряма і опу
щений на неї перпендикуляр, ми відмовилися від будь-яких намагань 
поєднати історію з іншими суспільними науками. Тому було створено стан
дарт не передбаченої міністерством освітньої галузі -  «Історія». Адже 
саме історія є провідним шкільним предметом4.

Зміст історії як навчальної дисципліни визначається проектом стан
дарту за двома складовими -  хронологічними періодами і смисловими 
лініями. Смислові лінії поділяються на тематичні розділи -  економічне 
життя, суспільне життя, політичне життя, духовність і культура. Кожний 
із тематичних розділів складається із конкретних елементів: фактів, 
понять, причинно-наслідкових зв’язків. Інших підрозділів у проекті стан
дарту немає. Вітчизняна всесвітня історія становить єдину змістову тка
нину. Розподіл матеріалу за класами покладено на навчальні програми.

Окремий розділ стандарту -  вимоги до рівня підготовки учнів -  розу
мової та практичної. Вони розподілені за класами незалежно від того, 
який конкретний історичний матеріал вивчається у даному класі.

Проект Державного стандарту вироблявся у конкурентній боротьбі 
за навчальні години між освітніми галузями. Доводилося скликати чис
ленні засідання Науково-координаційної ради, на яких її керівники 
узгоджували суперечливі вимоги різних творчих колективів. Як правило, 
від намагань поновити шкільну програму за рахунок включення нових 
навчальних дисциплін потерпали традиційні предмети, особливо історія. 
Історикам доводилося боротися за свої години у школі.

Ще гостріша конкурентна боротьба точилася всередині освітньої 
галузі «Суспільствознавство», до якої було включено історію. Після са- 
мовиділення істориків в окремий творчий колектив керівником галузі 
«Суспільствознавство» став професор Р. Арцишевський. На вивчення 
інтегрованого курсу «Світ, людина, суспільство» він вимагав по 1-2 годи
ни на тиждень протягом усіх років навчання у школі. Інтегрований курс 
охоплює основи знань з усіх складових частин філософії (онтологія, антро
пологія, праксеологія, гносеологія, аксіологія, комунікологія), а також 
початкові знання з економіки, політології, правознавства, культурології, 
релігієзнавства, психології.

4 Повідомляю персональний склад творчої групи, яка ще не припинила свого існування: Л. Каліні- 
на, О. Крижанівський, К. Крилач, С. Кульчицький (керівник), T. Ладиченко, О. Малій, П. Панчен
ко, О. Пометун. У ній представлені вчені Національної академії наук, Національного університету 
ім. Тараса Шевченка і Українського педагогічного університету ім. М. Драгоманова, які мають у 
своєму активі численні підручники для середньої та вищої школи, а також методисти вищої ква
ліфікації з Міністерства освіти, Науково-дослідного інституту педагогіки, Інституту змісту та ме
тодів навчання.
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Безкомпромісна завищеність цих вимог зрозуміла всім, крім авторів. 
За ініціативою голови науково-методичної комісії з суспільствознавства 
Міністерства освіти України, декана соціально-гуманітарного факуль
тету Українського педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова 
В. Скиби, було створено групу фахівців, що оперативно розробила 
альтернативний проект. Він орієнтований на пропорції, що склалися в 
розподілі навчального матеріалу між історією і суспільствознавством, 
тобто має цілком розумний вигляд. Проект публікується, як зазначалося, 
у брошурі, присвяченій освітній галузі «Суспільствознавство».

Підвищений тиск на інтелект дитини справляють і спроби запровади
ти в школі освітню галузь «Українознавство».

Уперше цей предмет почали викладати з ініціативи діячів Централь
ної Ради. Як правило, йшлося про інтегрований курс, до складу якого 
входили знання з української мови, літератури, географії та історії. 
Україна тоді тільки перетворювалася із суми географічних областей на 
геополітичну реальність. Тому такий курс був життєво необхідним у за
гальноосвітній і вищій школах.

Тепер інша річ: основні елементи курсу є профілюючими предмета
ми шкільної освіти. Читання українознавства у школі не може мати само
стійного значення з метою уникнення дублювання навчального матеріа
лу. Українознавство в школах, на нашу думку, має бути поєднане з викла
данням суспільствознавства. Іншими словами, суспільствознавство слід 
наситити українською конкретикою, якщо її не вистачає.

Коли ми вже завершили роботу над проектом Державного стандарту 
з історії, з ’ясувалася його перевантаженість. Працюючи над стандартом 
для школи з 12-річним терміном навчання, його слід не насичувати 
новою інформацією, а скорочувати.

Досвід роботи над Державним стандартом дає змогу сформулювати 
ряд вимог до нового покоління шкільних підручників з історії.

Основною з них є рішуче розвантаження програм і підручників від 
зайвої інформації.

У підручниках мають зберегтися лише основні, ретельно відібрані 
факти, поняття і причинно-наслідкові зв’язки. У підручниках із загальної 
історії слід відмовитися від країнознавчої концепції викладу матеріалу, 
сконцентрувавши його в окремі географічні або тематичні блоки.

Назріла потреба в інтегрованих підручниках, у яких один автор 
здійснював би виклад історії України на тлі всесвітньої історії. Наявність 
двох навчальних дисциплін з одного предмета при загальному скороченні 
тижневого навантаження є нераціональною з методичної точки зору і спри
чинює повтори.

Історія України за радянських часів була у школі елементом краєзнавства. 
Повноцінний предмет з національної історії наша школа отримала, як уже 
зазначалося, лише у 1992 р. Тому висловлюються побоювання, що поява інте
грованого підручника призведе до «дискримінації» курсу історії України.
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Однак Україна тепер сама визначає свою освітню політику, і їй не 
слід остерігатися самої себе. Питома вага вітчизняної історії в інтегрова
ному підручнику може бути максимально великою (звичайно, в розумних 
межах). Саме така практика існує тепер у країнах ЄС.

У підручниках не повинен відчуватися відгомін політичних баталій, 
що точаться у суспільстві. Разом з тим понятійний апарат слід звільнити 
від інформаційного підходу, спокійно й виважено аналізувати реалії то
талітарного суспільства, що пішло в минуле.

Історію творять люди, тому підручники мають бути насиченими пор
третними характеристиками політичних діячів, підприємців, діячів куль
тури та ін.

Stanislav Kultchytskyj

THE STATE EDUCATIONAL STANDARDS 
AND DEMANDS ON THE NEW GENERATION 

OF HISTORY TEXT-BOOKS

The experience of working upon the state standards gives us the right to formulate 
a number of demands on the new generation of history text-books. Firstly, programmes 
and text-books should be freed from excessive information. Secondly, it is necessary to 
create integral text-books (those which would expose Ukrainian history in the back
ground of world history). Thirdly, the concept apparatus should be exempt from the 
formational approach. The echo of the political battles happening in the modem socie
ty should not be reflected in text-books.



Костянтин Баханов

Інноваційні тенденції в сучасному 
навчанні історії в школі

м етодика навчання «народжується» завдяки усвідомленню свого 
зв’язку з усім світом, обумовлюється відповідними життєвими обстави
нами. Так визначав відомий німецький педагог, засновник вальдорфської 
школи Рудольф Штайнер. Нині такими обставинами є, з одного боку, ди
намізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної ролі осо
бистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація 
праці, швидкі зміни в техніці та технології в усьому світі. З іншого -  
знецінення соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяль
ності, невідповідність рівня знань запитам особистості, суспільним по
требам та світовим стандартам в умовах загального кризового стану еко
номіки в Україні.

Процес розбудови державності, духовне відродження українського 
народу викликали підвищений інтерес до історичного минулого. Та внас
лідок переосмислення багатьох історичних подій і постатей виникло кри
тичне ставлення до історії як науки.

У результаті, при загальному зниженні бажання учнів учитися, зни
зився і рейтинг історії як навчального предмета. Якщо наприкінці 
80-х pp. за рейтингом історія в учнів старших класів посідала третє місце 
після фізики і математики у юнаків і математики та літератури у дівчат, 
на початку 90-х pp. -  друге місце після літератури, то на кінець 90-х pp. 
історія «перемістилася» на 4-5  місце після інформатики, математики, іно
земної мови, літератури і фізики.

За таких умов актуальним стає окреслення того позитивного, що з ’я
вилося протягом останніх років -  від загальних ідей та специфічних ціле- 
настанов до конкретних засобів і прийомів.

Одним з істотних здобутків стало поширення нового підходу до виз
начення характеру й цілей навчання історії. Суть його полягає в розгляді 
шкільного курсу не як набору фактів, що необхідно вивчити і запам’ята
ти, а як форми знань, що утворюється під час обмірковування й тлумачен
ня історичних фактів і доведень. Власне історія і є результатом процесу 
узагальнення концепцій та тлумачень істориків, що завжди лишається 
незавершеним і відкритим для обговорення.

Таким чином, викладання історії в школі має полягати у «пошуку по
яснень», а не у звичайному викладі сукупності знань. Цей новий підхід 
відобразився в новій редакції навчальних програм з історії. Програми кінця 
80-х pp. вимагали «озброєння» учнів міцними і глибокими знаннями про 
розвиток суспільства та сприяння виробленню наукового розуміння зако
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номірностей суспільного розвитку. Сучасна програма зорієнтована на 
розвиток історичного мислення учнів, що передбачає загальне розуміння 
історичного процесу в його різноманітності й суперечності.

Суттєвих змін зазнали і зміст шкільної історичної освіти, і методика 
її викладання. З 1988/1990 навчальних pp. «Історія України» є самостійним 
курсом, обсяг якого за 7 років збільшився у 3 рази (323 години). Відмова 
від класового й формаційного підходів, прагнення скласти програму 
з урахуванням цивілізаційного, культурологічного, антропоцентричного 
підходів обумовили появу в ній нових історичних постатей, свіжих не
звичних поглядів на історичні події. Але постала проблема створення 
нового шкільного підручника.

Невдоволення існуючими підручниками існувало в учительських ко
лах уже з кінця 80-х pp. А анкетування учнів, проведене на початку 90-х pp. 
у школах Запорізької області виявило, що підручник вважають вірогід
ним джерелом інформації лише 8% дев’ятикласників, 5% десятикласників, 
12% одинадцятикласників ( у середньому 8% старшокласників). Історич
ним джерелам довіряли 21% дев’ятикласників, 17% десятикласників, 31% 
одинадцятикласників (у середньому 23% старшокласників). Більшість 
учнів визнали найоб’єктивнішою ту інформацію, що вони отримують 
безпосередньо від учителя під час його розповіді на уроці (71% учнів 
9-го класу, 78% -  10 класу і 57% -  11 класу, у середньому 60% старшо
класників).

Спроби організувати навчання з мінімальним використанням підруч
ника підштовхували до пошуку нових форм, методів і засобів навчання, 
диктували інший стиль спілкування. Першою виникла проблема фіксації 
матеріалу: якою б яскравою не була розповідь учителя, відсутність підруч
ників давала можливість учням відтворити її основні моменти в необхід
ному обсязі та оперувати при подальшому навчанні. Диктування й конс
пектування забирали надто багато часу й значно знижували емоційний 
настрій уроку. Вихід із цієї ситуації необхідно було шукати незвичним 
шляхом. І його було знайдено.

По-перше, у практику викладання історії були внесені опорні сигна
ли і структурно-логічні схеми. Учитель під час викладання «кодував» на
вчальний матеріал у вигляді опорного сигналу -  певного знаку або скоро
чених слів та висловів, групував їх у блоки і з допомогою стрілок демон
стрував зв’язки між блоками. При цьому виникав ефект кількаразового 
закріплення: учитель викладає матеріал, виділяє інтонацією головне, 
позначає його на дошці й знову повторює головне. Учень проглядає мате
ріал наприкінці уроку, щоб з ’ясувати чи все зрозуміло, уважно продив
ляється вдома й відтворює на аркуші паперу на початку наступного уро
ку. Таким чином, час для опитування ставав мінімальним і побільшало 
часу для розв’язання завдань творчого характеру.

По-друге, виникла проблема відкритості вчительської позиції.Від- 
сутність звичного тлумачника всіх складних питань, яким був підручник, 
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змусила вчителя самому шукати відповіді на них у потоці інформації, що 
ринув зі сторінок періодичних видань. Розуміючи фрагментарність інфор
мації, її нестикування з рештою відомостей, відсутність її подальшого 
розширення й уточнення, знаючи інші точки зору з цього приводу, учи
тель виявився не в змозі, як раніше, «розкласти все по поличках». Учні, 
користуючись цими ж джерелами, прагнули почути думку вчителя, ста
вили запитання. Ухилитися від проблем ставало неможливим. Вихід із 
досить складного становища було знайдено досить просто: а якщо не 
приховувати від учнів власних сумнівів? Якщо разом шукати відповіді на 
запитання?

Так склалося навчання історії, засноване на «педагогіці співробітни
цтва». Це виявилося справжньою революцією. Учень з об’єкта навчання 
став його суб’єктом. Саме навчання набуло особистісно-орієнтованого 
характеру, пронизаного глибокою повагою до особистості учня. Ознака
ми такого навчання є визначення завдань уроку завдяки діалогу з класом, 
заохочення висловлення особистого ставлення до проблем, що вивчаються, 
корекція відповідей учнів з опорою на позитивне в ній, схильність до 
прийняття варіативних рішень, пошуку вчителем причин.

Але здійснювати таке навчання вчитель мав у межах існуючої класно- 
урочної системи, з її жорсткою типологією уроків, з відповідним їй поділом 
на структурні елементи стандартного уроку. І педагоги пішли шляхом по
єднання нових форм навчання з уроком. Таке заняття дістало назву нестан
дартного або нетрадиційного уроку. Сьогодні їх перелік досить великий -  
лише основних різновидів дидакти налічують близько півсотні. Частина з 
них є запозиченням досвіду сучасних засобів масової інформації, насампе
ред телебачення: передач «Брейн-ринг», «Поле чудес», «Що? Де? Коли?», 
«Колесо фортуни», «КВК», що застосовуються на етапах закріплення, повто
рення та узагальнення навчального матеріалу. Серед них є оригінальні ав
торські доробки, що не мали аналогів у вітчизняній та зарубіжній практиці 
викладання. Є і безпосередні запозичення з педагогічного досвіду 20-30-х pp. 
та сучасної зарубіжної практики, є педагогічні розробки, зроблені незалеж
но від зарубіжного досвіду, але мають аналоги за кордоном.

90-ті pp. стали справжнім розквітом проблемного навчання історії. 
У практику увійшло проведення уроків-роздумів, коли вчитель під час 
викладання матеріалу вголос розмірковує над причинами подій, саме та
ким їх перебігом, оцінює можливі варіанти їх розвитку, залучає до роз
думів учнів; проблемних уроків (класичного прикладу проблемного на
вчання), що присвячені розв’язанню спільними зусиллями вчителя 
й учнів вагомої навчальної проблеми, частіше винесеної у заголовок уро
ку («Подія 14 грудня 1825 р. у Росії: повстання чи акт громадянської не
покори?», «Жовтневі події 1917 р. в Росії: переворот чи Велика револю
ція?»). Назва у такому разі відіграє роль проблемного завдання, що ста
виться перед учнями на початку уроку. Учитель або спеціально підготов
лені учні викладають фактичний матеріал, уникаючи власних чи будь-
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чиїх оцінок поданих історичних подій. По тому вчитель знову зосеред
жує увагу учнів на проблемі, підсилює її думками авторитетних учасників 
подій або істориків, у яких наведені різні точки зору. Учні висловлюють 
свої думки, можуть фіксувати їх у зошиті. Як правило, такі проблеми після 
обговорення залишаються відкритими.

Ще однією характерною рисою нововведень цього періоду було вико
ристання групової форми навчання й поєднання її з проблемним навчан
ням і рольовою грою. Групова форма роботи привернула увагу вчителів 
тим, що виховує толерантність, відповідальність за прийняте рішення, 
готовність допомогти, розвиває партнерські відносини, крім того, підви
щує продуктивність навчання, розширює міжособистісне спілкування, 
корегує самооцінку учнів, створює атмосферу співпраці. Усе це сприяє 
розкриттю здібностей кожного учня.

Серед найпоширеніших видів групової роботи можна назвати: «Діа
лог». Сутність його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішен
ня, що відображається у кінцевому тексті, переліку ознак, схемі тощо. «Діа
лог» виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Усю ува
гу зосереджено на вагоміших моментах у позиції інакше мислячих. Клас 
поділяється на 5-6 робочих груп і групу «експертів». Робочі групи отриму
ють завдання. Наприклад: у стислий термін (5-10 хвилин) визначити ос
новні риси економічного розвитку України в 60-80-ті pp. Група «експертів» 
складає свій варіант, слідкує за роботою груп і контролює час. По завер
шенні роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на 
аркушах роблять підсумковий запис. Після цього по черзі надається слово 
одному учневі від кожної групи. «Експерти» фіксують спільні точки зору, 
а на завершення пропонують складений текст. Групи доповнюють його, 
відхиляють другорядні ознаки. У зошитах фіксується кінцевий варіант.

«Синтез думок». Дуже подібний за метою та початковою фазою на 
попередній вид групової роботи. Але після поділу на групи і виконання 
завдання учні не роблять запису на дошці, а передають свій варіант іншим 
групам, що доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не 
погоджуються. Опрацьований таким чином матеріал передається «екс
пертам», які знову ж таки зіставляють написане з власним варіантом, роб
лять загальний звіт, котрий обговорюється всім класом.

«Спільний проект». Має таку ж мету та розподіл на групи, що й «Діа
лог». Але завдання груп різні за змістом. Одна група аналізує становище 
в енергетиці, друга -  у важкій промисловості, третя -  у легкій промисло
вості, четверта -  у сільському господарстві тощо. По завершенні роботи 
кожна група звітує і на дошці записує певні положення. У результаті 
з відповідей представників груп складається спільний проект, який ре
цензується та доповнюється групою «експертів».

«Конференція». Групи розглядають одну проблему, але під різними 
кутами зору. Тому кожна з груп представляє певну точку зору економістів, 
юристів, екологів, соціологів.
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«Диспут». Ця форма роботи використовується для вивчення проти
лежних точок зору. Клас поділяється на дві робочі групи та групу «екс
пертів». Одна з груп обстоює позицію позитивної оцінки економічного 
розвитку, інша -  негативної. Для поліпшення роботи кожну з робочих 
груп можна поділити на підгрупи: «фахівці» з сільського господарства, 
легкої промисловості та ін.

«Суд». Має подібну до «диспуту» схему підготовки. Група «експертів» 
стає «суддями». Група, що позитивно оцінює розвиток країни, група «за
хисту». З неї обираються 1-2 «адвокати» і «свідки захисту». Друга група 
-  «обвинувачення». Вона висуває 1-2 «прокурорів» і «свідків обвинува
чення». Ця група складає текст обвинувачення і передає примірники «суд
дям» та «захисту». Ті пункти, з якими погодилися «судді», виносяться на 
«слухання», що починає група «обвинувачення».

«Конкурс». Його мета -  створення кращих зразків діяльності. Відбу
вається за сценарієм «діалогу», але кожна група прагне створити кращий 
зразок виконання завдання. Група «експертів» оцінює не тільки текст, а й 
його захист.

«Мозкова атака». Спрямована на пошук оптимального оригінального 
рішення шляхом створення банку рішень. Кожна з груп висуває по одно
му представнику для змагання. Організатор ставить запитання. Представ
ники повертаються до своїх груп, вислуховують думку кожного члена 
групи, вибирають краще рішення, повертаються за ігровий стіл і відпо
відають.

«Атака на організатора». Як і «конкурс», має на меті демонстрацію 
кращих зразків діяльності. Групи обговорюють питання, що, на їхню дум
ку, потребують додаткового з ’ясування, і по черзі ставлять запитання вчи
телю. Інколи приводом для запитань можуть бути твердження, що не збіга
ються з оцінками, висновками, викладеними у підручнику. Аналогічно 
можна провести «атаку» на окремі групи або на підготовленого учня.

Більш складним нововведенням у методиці є рольові ігри, часто з моде
люванням гіпотетичної ситуації. Наприклад, гра «Звітно-виборна нарада». 
Учням пропонується уявна ситуація: Українська Центральна Рада зібрала
ся в останні дні свого існування з метою підбити підсумки діяльності й 
переобрати голову. Які аспекти діяльності Ради і як могли б розглядатися? 
Хто з діячів Центральної Ради міг би претендувати на керівну роль?

За кілька днів клас поділяється на групи відповідно до політичних 
течій, що існували у той час, з метою визначення позиції тієї політичної 
сили, яку вони представляють, виявлення позитивного й негативного 
в діяльності Центральної Ради. Окрему групу становлять учні, які пред
ставляють керівництво Центральної Ради. Ця гра відбувається у два ета
пи. Перший -  звіт «керівництва» Ради. Його готують заздалегідь і перед 
грою надають іншим групам основні тези для логічної побудови аналізу. 
Після виступу «керівників» і дискусії з основних його положень, прий
мається аргументована резолюція, яку пропонує група «керівництва». '
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До неї вносяться зміни й доповнення, що виникли під час дискусії. 
Другий етап -  вибори голови. Слово надається представникам груп для 
висування кандидатур та доведення.

Ще один приклад рольової гри з моделюванням ситуації -  «Міжна
родна конференція». Гру можна провести при вивченні теми «Міжнародні 
відносини наприкінці XIX -  початку XX ст.». Клас поділяється на шість 
груп: група «експертів» і п’ять груп відповідно до кількості країн, зовні
шня політика яких вивчатиметься на уроці: Франції, Великої Британії, 
Росії, Німеччини та Австро-Угорщини. Завдання: уявити, що представ
ники п’яти країн зібралися наприкінці XIX ст. з метою узгодити свої по
зиції й по можливості укласти багатосторонній договір про ненапад. 
Обов’язкова умова -  не відходити від реалій часу й чітко обстоювати інте
реси «своєї» держави під час обговорення проблеми.

Рольові ігри надають можливість виявити свої здібності не тільки уч
ням, які мають певні організаторські вміння, широку ерудицію і добре роз
винуте мислення, а й тим, хто добре малює, співає, грає на музичних інстру
ментах, танцює тощо. Вітчизняні вчителі розробили уроки, на яких захоп
лення поєднуються з навчанням історії. Це -  вистави, кінофестивалі, кон
церти та ін. Умовно їх можна поєднати назвою «театралізовані ігри».

Прикладом такого заняття може бути урок з теми «Культура XVIII -  
першої половини XIX ст.», підтеми «Література, мистецтво й архітекту
ра» (Нова історія, 9 клас). Уроку передує тривалий етап підготовки. За 
2-3 тижні до нього учні за бажанням об’єднуються у три творчі групи, 
що опрацьовують питання літератури, живопису й скульптури, музики. 
Усередині груп створюються мікрогрупи з 2-3 учнів, які вивчають 
творчість окремих представників світової культури відповідного періоду.

Дев’ятикласники отримують завдання: ознайомившись із біографією 
того чи іншого діяча культури, скласти діалог про нього так, щоб схаракте
ризувати основний напрям у мистецтві, прибічником якого був цей ми
тець, показати, як у його творчості відобразилися основні події нового часу, 
вплив обставин особистого життя. Окремі завдання дістають учні, які гра
ють на музичних інструментах, можуть співати, танцювати, читати вірші. 
Допомагають виконувати ці завдання вчителі літератури та музики.

За тиждень до уроку формуються нові групи, що вивчають основні 
напрями в мистецтві: класицизм, романтизм, реалізм. Ставляться нові 
завдання: знайти загальні риси вияву тих чи інших напрямів у різних ви
дах мистецтва, подібність у творчості та біографіях їх представників, 
підготувати діалоги й композиції. На цьому етапі обирається господиня 
салону. Встановлюються символічні місце і час: Париж, середина XIX ст. 
Для підготовки костюмів учні ознайомлюються з модою того часу, отри
мують консультації про манери й етикет цієї епохи.

На початку 90-х pp. змінилася й організація роботи з історичними джере
лами. До цього часу вони використовувались переважно ілюстративно, 
підтверджували інформацію, подану в підручниках або викладену вчителем. 
238



Відтепер історичне джерело стало безпосереднім об’єктом досліджен
ня учнів. Така самостійна робота учнів за завданням учителя по дослі
дженню історичного джерела без попереднього вивчення матеріалу отри
мала запозичений з методики викладання природничих предметів термін 
лабораторно-практичної роботи. Наприклад, коли йдеться про діяльність 
гетьмана П. Скоропадського, учням пропонуються витяги із законів та 
програмних документів, уривки зі спогадів гетьмана та міністра закор
донних справ Д. Дорошенка. Учням необхідно проаналізувати джерела 
й виконати одне з трьох різних за ступенем складності завдань: ознайо
мившись з оцінками сучасників, представників різних політичних сил та 
істориків особи П. Скоропадського, написати характеристику гетьмана 
у вигляді полеміки із наведеними точками зору; написати характеристи
ку за вільно обраним планом; проаналізувати документи за визначеним 
планом. Виконана учнями робота може бути оцінена вчителем на підставі 
письмового звіту, усної відповіді, висловлення власної позиції під час 
дискусії тощо.

Наслідком інновацій першої половини 90-х pp. стало підвищення ак
тивності й самостійності учнів. Хоча близько 70% старшокласників виз
нали розповідь учителя найвірогіднішим джерелом інформації, вони виз
начили, що одне лише сприймання викладу вчителя не є ефективним (слу
ханню викладу вчителя надали перевагу лише 34% дев’ятикласників, 25% 
десятикласників, 28% одинадцятикласників, у середньому -  29%). 
Більшість учнів висловилась за неодмінне поєднання розповіді вчителя 
із самостійною роботою (61% дев’ятикласників, 70% десятикласників, 
68 % одинадцятикласників, у середньому 66%).

Проведене наприкінці 1998 р. анкетування учнів 9 -11-х класів за тими 
ж запитаннями, що й у 1991 p., у тих самих школах мало зовсім інший 
результат: підручник назвали найвірогіднішим джерелом знань 52% дев’я
тикласників, 39% десятикласників, 70% одинадцятикласників (у серед
ньому -  47%), що свідчить про значне (майже у 6 разів) зростання довіри 
до підручника, особливо в і ї  класі. Однак учні підкреслили велике зна
чення для себе розповіді вчителя: 62% дев’ятикласників, 82% десятиклас
ників, 68% одинадцятикласників, що в середньому на 11% вище, ніж при 
попередньому анкетуванні. Знизилась довіра учнів до історичних дже
рел у 9 і 11 класах (відповідно з 21 до 9% у 9 класі та з 31 до 17% 
в 11 класі), при зростанні її у 10 класі (з 17 до 29%). Точка зору десяти
класників пояснюється особливістю перших видань підручника -  склад
ністю самого навчального матеріалу, його викладу, обсягом і при цьому 
поданням великої кількості цікавих різноманітних документів.

У цілому отримані дані відбивають загальний стан навчання історії 
в школі, адже друга половина 90-х pp. стала часом інтенсивного насичен
ня школи новими підручниками. Один із десятикласників, відповідаючи 
на запитання, чим йому подобаються сучасні підручники з історії, напи
сав: «Тим, що вони взагалі є».
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Створення нових підручників значно змінило ситуацію у навчанні 
історії. Вчителі, які раніше компенсували недостатність змісту новими 
методичними прийомами й засобами, тепер зосередили увагу на тому, 
щоб розібратися у нових підходах, у новому матеріалі. Методика відійшла 
на другий план. Як наслідок -  зниження рівня активності та самостійності 
учнів. Майже удвічі збільшилася кількість учнів, які надають перевагу 
слуханню розповіді вчителя: у 9 класі -  47% (було 34%), в 10 класі -  54% 
(25%), в і ї  класі -  50% (28%), (у середньому -  50% (було 29%). Відпові
дно у 1,5 раза зменшилася кількість учнів, які вважають необхідним по
єднувати у навчанні розповідь учителя з самостійною роботою (у серед
ньому з 66 до 44%). Проте з ’явилася певна категорія учнів (20%), які вва
жають ефективною участь у дискусіях.

Аналізуючи досвід роботи вчителів історії, можна припустити, що етап 
насичення шкільної історичної освіти новим змістом і усвідомлення його 
широким учительським загалом наближається до завершення. На зміну йому 
має прийти новий підйом у розвитку методичної думки, що супроводжува
тиметься пошуком і втіленням нових ідей, форм і засобів навчання, по
штовхом до яких стане вихід у світ нового покоління методичних посібників.

За тенденціями, що простежуються нині, можна прогнозувати, в яко
му напряму буде здійснюватись інноваційний пошук. Опитування вчи
телів, проведене у 1998 p., свідчить про те, що інновації застосовуються 
на практиці: 56% -  систематично впроваджують проблемне навчання, 
52% -  використовують робочі зошити, переважно як індивідуально-роз- 
датковий матеріал, 48% -  опорні сигнали й структурно-логічні схеми, 
44% -  періодично реєструють досягнення учнів у навчанні, 32% застосо
вують тестову перевірку знань, 24% -  час від часу використовують гру
пові форми навчання, 16% -  елементи дискусії. Навіть якщо врахувати, 
що можлива й завищена оцінка вчителем власної діяльності, дані цілком 
відбивають загальне ставлення вчителів до інновацій. Таким чином, можна 
визначити кілька тенденцій:

технологізація навчання, що передбачає чітке окреслення кола навчаль
ного матеріалу, підкріплення його зоровими опорами, визначення конк
ретних результатів навчання, поділ матеріалу на блоки, розроблення сис
теми контролю за засвоєнням кожного з них, просування у навчанні лише 
по засвоєнні попереднього блоку;

поширення проблемно-діалогового навчання шляхом поділу навчаль
ного матеріалу на проблеми, що розв’язуються учнями самостійно або з 
допомогою вчителя;

впровадження інтерактивного навчання -  залучення у проблемно-діа
логове навчання всіх учнів класу організацією групової роботи при чіткій 
взаємодії на рівнях: учень -  учень, учень -  група, учитель -  група, учи
тель -  учень;

введення у навчання творчо-імпровізаційного елементу з допомогою 
рольових ігор та театралізованих вистав;
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поширення учнівських досліджень й організації самостійної навчаль
ної діяльності учнів.

Найбільш імовірними за сучасних умов, на нашу думку, є перші дві 
перспективи.

Kostjantyn Bakhanov

INNOVATIVE TENDENCIES IN THE CONTEMPORARY TEACHING 
OF HISTORY AT SCHOOL

On the basis of interviews carried out with pupils in the Zaporizzhia region, the 
author came to the conclusion that pupils’ attitude to the text-books of the 1990s is 
rather critical. This caused the emergence of thenew tendencies in history teaching: 
technological devices of teaching (usage of base signals, structural and logical schemes, 
the division of material into blocks), conducting lesson dialogues on particular topics, 
role plays, work with historical sources. The publication of new text-books, in general 
did not change the positive outlook of teachers on new tendencies. By the author’s 
opinion the best future is predicted to the first two among the enumerated ones.



Людмила Жарова

Індивідуум і суспільство: 
особливості світосприйняття 

на зламі часу нової історії
(з урахуванням досвіду роботи)

З^продовж двох останніх тисячоліть Європа зазнала не одну мен- 
тально-парадигмальну кризу, кризу світосприйняття: на зіткненні двох 
культурно-історичних епох Античності й середньовіччя -  кризу космо- 
центризму; на межі середньовіччя і епохи Відродження (початок епохи 
Нового часу) -  кризу теоцентризму; історична епоха Нового часу вступи
ла в стан кризи раціоцентризму на початку XX ст. Ця криза почалася в 
Європі і протягом усього XX ст. поширювалася та поглиблювалася за її 
межами.

Що таке кінець XX ст. у філософсько-історичному аспекті? Для мене, 
як автора підручників із всесвітньої історії та викладача методики викла
дання історії та курсу «Людина і світ», у вузькому розумінні проблеми -  
це розпад радянської імперії і крах тих ідеологічних засад марксизму- 
ленінізму, на яких вона базувалася. У широкому розумінні -  це криза єв
ропейської раціоантропоцентричної парадигми, започаткованої епохою 
Відродження та поглибленої віком Просвітництва.

Україна, що нещодавно вийшла зі складу радянської імперії та істо
рично являється європейською державою, перебуває в стані подвійної 
кризи. Складність полягає ще й у тому, що, хоча кризу марксистсько- 
ленінських ідей досить швидко стала усвідомлювати більшість суспільс
тва, розуміння більш глобальної кризи, кризи раціоантропоцентризму, при
таманне лише незначній кількості людей.

Ми живемо на зламі часу Нової історії. У суспільстві, яке в цілому за
лишається законсервованим у своєму світосприйнятті, що абсолютно при
родно взагалі, а для зламних епох особливо, з ’являються непомітно для 
більшості окремі люди або групи людей (частіше незалежно одна від ін
шої), які, можливо, започаткують нову парадигму сприйняття світу. Таким 
індивідуумам скоріше відкриваються обрії нового бачення, аніж усьому 
суспільству в цілому, що залишається закритим для сприйняття нового.

Так було наприкінці середньовіччя і на початку Нового часу, коли 
М. Коперник, І. Ньютон, Р. Декарт, Ф. Бекон стали першими серед тих, 
хто обумовив перехід суспільної свідомості від теоцентричної картини 
світу до науково-логічного раціонального типу світосприйняття. Але ж 
ця наукова парадигма стала для суспільства «своєю» далеко не зразу. На
віть сам Коперник злякався того, що відкрив, адже він своїм відкриттям
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нової картини світу поклав початок глобальному перевороту у свідомості 
європейців -  «змінив» звичний для людей «центр», яким була Земля, на 
«периферію». Повільно, упродовж століть, люди звикали до нового, геліо
центричного світосприйняття.

Під впливом розвитку науки у XVII-XVIII ст. відбувалося зміщення 
ще одного «центру» у свідомості суспільства -  від теоцентризму до ан
тропоцентризму, від культу Бога -  до абсолютизації людського розуму, 
його раціонального початку. Раціоантропоцентризм як головний фактор 
парадигми і ментальності Нового часу більш за все проявився у формі 
механістичного способу мислення й буття. Про це в авторському підруч
нику говориться так:

«Механістична картина світу». Ученому XVII-XVIII ст. світ здавався 
подібним на величезний годинниковий механізм. Його, як і механічний 
годинник, одного разу створив і «завів» Творець. Усе в цьому механізмі 
влаштовано дуже розумно, кожна деталь має своє призначення. За всім 
цим відчувається «інженерний» геній, геній Розумної істоти. Подібно до 
годинникового механізму, все у світі складається з «деталей» -  елементів...

Механістична картина світу прозирала в усіх сферах життя суспіль
ства. Просвітителі в усьому вбачали її підтвердження, особливо на при
кладі такої країни, як Англія. В її економіці діяли особливі механізми 
ринку відповідно до закону попиту та пропозиції, що не залежить від 
волі людей. У суспільному житті різні інтереси людей регулювалися ме
ханізмом суспільного договору, у політиці -  механізмом поділу влади, у 
міжнародних відносинах -  механізмом міжнародного права...

У механістичне бачення природи та суспільства вписувалася ідея роз
поділу влади, що народилася в Англії у XVII ст. (Т. Гоббс, Дж. Локк). За 
Дж. Локком влада розподілялася на законодавчу (парламент) та виконав
чу (король і кабінет міністрів), складовою частиною якої була судова та 
військова влада. Так, ньютонівський закон «сила дії рівна силі протидії 
(F = -  F)», поширений на природу, проявився у суспільстві у вигляді ідеї 
«рівноваги сил» і «системи стримувань і противаг», що виникла пізніше 
у США»1.

До того ж XIX ст. було «доповнене» новим варіантом антропоцент
ризму, еволюційно-ідеологізованим. Його гаслами стали поняття «рево
люція», «націоналізм», «лібералізм», «соціалізм». Наукова класична па
радигма дедалі більше впливала на суспільство, охоплювала широкі 
верстви населення, повільно трансформувалася у свідомість європейців і 
укорінювалася у вигляді ментальності. Про це свідчить факт, що суспіль
но-історичні процеси стали пояснюватися з допомогою наукової термі
нології ньютонівської механіки, що сягнула у XX ст. й опинилася у ра
дянських підручниках з історії.

1 І. Мішина, Л. Жарова, А. Михесв. Всесвітня історія: Епоха становлення суспільної цивілізації. 
Кінець XV -  початок XX століття: Підручник для 8 класу. -  K.: Генеза, 1994.
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Своєрідним проявом ідеологізованого антропоцентризму у Радянсь
кому Союзі стала ідея класового центризму -  ідея гегемонії пролетаріату. 
Ті, кому зараз більше тридцяти років, добре пам’ятають, як вони не тільки 
навчалися, а й виховувалися на базових на той час поняттях, як «елемен
ти» (класові), «сили» (рушійні), «прискорення» (економічний, соціаль
ний розвиток), «маса» (народні маси), «протидія» (опір протилежного 
класу), «рух» (революційний) тощо. Ті положення, які у XIX ст. К. Маркс 
і Ф. Енгельс запозичили в європейської класичної науки, у XX ст. взяли 
на озброєння більшовики і трансформували їх у життя відповідно до ідей 
Леніна.

Ось деякі класичні постулати європейської новочасової наукової па
радигми. Головний засіб пізнання світу -  закони, створені людьми; ціле 
завжди складається з частин, що менші за ціле; атом -  найелементарніша 
частина світу, його «першоцеглина»; людина з допомогою свого «раціо» 
здатна підкорити собі природу і спланувати життя, як того вона сама за
бажає. Саме так стверджувала класична наука, на засадах якої будувалася 
вся система освіти в цілому до початку XX ст.

Наприкінці XIX -  на початку XX ст. 3. Фрейдом, К. Юнгом, А. Ейн
штейном, В. Гейзенбергом, А. Фрідманом, H. Бором були зроблені відкрит
тя, що похитнули усталені засади класичної науки. Виявилося, що 
мікросвіт є таким саме безмежним, як і Всесвіт, а частина може бути рівна 
або більша від цілого; відкрите Фрейдом і Юнгом людське підсвідоме 
відіграє у житті людини не менш, а то і більш важливу роль, ніж свідоме 
«раціо»; світ пізнається не лише з допомогою законів і не завжди істина є 
об’єктивною.

Ці відкриття, як у гуманітарних, так і природничих науках, свідчили, 
по-перше, про початок кризи раціоцентричного світосприйняття, запо
чаткованого класичною наукою, по-друге, вони справили значний вплив 
на розвиток історичної науки і освіти. Так, наприклад, історики фран
цузької школи «Анналів» у 20-ті pp. змістили центр уваги зі звичної еко
номічної та соціально-політичної історії на історію культури та мен
тальність пересічної людини. Інакше почала розглядати людину і 
педагогіка -  учень став тим індивідуумом, який цікавив викладачів не 
тільки з точки зору його можливостей раціонально-логічного сприйняття 
та відтворення картини світу, але значною мірою до уваги бралися інтуї- 
тивно-емпатійні можливості дитини, її здатність уявляти і творити. З’я
вилися школи Монтессорі та вальдорфської педагогіки. Дитинство сприй
малося не тільки як частина життя людини, а як особливий світ дитини, 
яка являє собою Всесвіт, у безмежжі якого є все те, що за наявних умов 
здатне розвинутися саме в тих сферах, в яких особистість матиме задово
лення від самореалізації, а суспільство -  максимальну користь від інди
відуума.

Нове сприйняття, народжене некласичною наукою початку XX ст., хоча 
і залишалося надбанням індивідуумів, але повільно відгукувалося у різних 
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сферах життя -  науковій, культурній, освітянсько-педагогічній тощо. Як 
усяке нове, воно сприймалося у суспільстві по-різному: одні ніби давно 
чекали нових думок і зразу ж сприймали їх як «своє» світобачення; інші 
ставилися вороже, оскільки не хотіли змінювати свій світогляд; а хтось 
взагалі не помічав ніяких змін або був байдужим до них.

Ще не встигли стати надбанням суспільства некласичні ідеї, як у другій 
половині XX ст. було сформульовано поняття «світогляд». У 70-ті pp. 
XX ст. набутки некласичної науки початку століття були поповнені нови
ми відкриттями у галузі синергетики -  міждисциплінарної науки, запо
чаткованої вченими Г. Хакеном, І. Пригожиним, І. Стенгерс. Синергетика 
займається вивченням процесів самоорганізації у складних нелінійних 
системах, де хаос і випадок відіграють виключно важливу роль і розгля
даються як надскладна упорядкованість. Із синергетикою пов’язана фун
даментальна переоцінка поглядів щодо класичної науки і наукової раціо
нальності, а також некласичної науки.

Синергетика сформувалася в умовах, коли відбувалося поглиблення 
кризи індустріальної цивілізації й спостерігалася руйнація соціокультур- 
них ментальних цінностей, що були базовими для європейців в останні 
два-три століття. Сучасний світ має всі ознаки нестабільного, непередба- 
чуваного, складного, багатовимірного і швидкоплинного. Він уже не 
піддається тому запрограмованому управлінню, засоби якого продовжу
ють базуватися на законах класичної науки. Саме в індустріальному 
суспільстві людині відводилося місце «гвинтика-виконавця», який був 
частиною величезного механізму -  економічного, чиновницько-бюро
кратичного тощо.

З одного боку, індустріальне суспільство тільки протягом XX ст. ство
рило 90% того комфорту життя, що воно має, з іншого, виявилося, що за 
комфорт треба занадто дорого заплатити -  ціною порушення рівноваги у 
біосфері, озоновими «дірками», глобальним потеплінням, нарешті, ціною 
життя людей на Землі.

На порозі нового, третього тисячоліття і нової за своїм змістом епохи, 
яку називають по-різному -  інформаційною, антропогенною, гуманістич
ною, ноосферною, -  потрібна нова чи нові парадигми бачення світу. Мож
ливо, однією з тих стане синергетика, що принципово відрізняється від 
класичного наукового погляду не тільки на явища природи, й на розвиток 
історії людства. Для більшості суспільства не тільки були, а й залиша
ються домінуючими в межах раціональної логіки такі засоби пізнання 
світу, як дискретність, аналіз, закономірність, лінійність, передбаченість, 
причинно-наслідкові зв’язки.

Принципи синергетики полягають в інтегративному, міждисциплінар
но-діалоговому підходах до вивчення природних та соціально-культур
них явищ. У цьому контексті набуває великого значення екологізація історії
-  природа, людина, історія людства в цілому розглядаються як відкриті 
взаємопов’язані між собою системи, що мають здатність до самооргані
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зації через хаос, перед яким плани та програми, створювані людьми, мо
жуть виявитися безсилими.

Синергетика, на відміну від класичної науки, що відкинула релігійне 
світосприйняття як несуттєве і зайве у раціонально організованому 
суспільстві, навпаки, розширила обрій бачення світу. Вона включила в 
себе і раціонально-логічний підхід класичної науки, і релігійно-міфоло- 
гічний засіб сприйняття світу -  поєднала весь світоглядний досвід люд
ства від первісності до сьогодення. Саме цілісно-інтегративний підхід до 
вивчення явищ є характерною ознакою синергетики. Вивчаючи людину, 
суспільство, історичні явища й процеси як відкриті самоорганізуючі сис
теми, синергетика акцентує увагу не на жорстких детермінованих зако
нах, а на випадковості й вірогідних законах. У системах, що самооргані- 
зуються, випадок може виявитися незрівнянно суттєвішим від будь-якого 
закону, відкритого наукою.

У відкритих системах є широке поле прояву не тільки причинно-на- 
слідкових зв’язків, а й зв’язків ситуативного, випадкового та іншого харак
теру. Об’єкт дослідження існує в одній системі з суб’єктом, і від того, 
яким арсеналом засобів вивчення володіє дослідник, залежать поведінка 
об’єкта й самої системи. Синергетика доводить, що новий порядок ніко
ли не може з’явитися зі старого, він зароджується в хаосі й виникає із 
хаосу, через те хаос сприймається не як руйнівна сила, а як конструктив.

У хаосі сьогодення (глобальні екологічні проблеми, розпад СРСР, криза 
індустріального суспільства) є видимі й невидимі зерна багатьох тих аль
тернатив, у яких сховані потенційні можливості виходу на новий поря
док, нове світосприйняття. Увесь історичний розвиток людства -  це зміна 
хаосу порядком і навпаки. Про синергетику, як новий погляд на світ, пи
шуть філософи, історики, вчені та педагоги. З синергетичним баченням 
світу пов’язані авторські підходи до написання підручників зі всесвітньої 
історії, нова методологія історії та методика її викладання.

Розглянемо деякі принципи методології та емпатійно-діалогової ме
тодики, опробуваних автором даної статті у практиці викладання історії, 
курсу «Людина і світ» та в процесі написання підручників з історії у співав
торстві з І. Мішиною:

розуміння історичного процесу не як лінійно-спрощеного та прогно
зованого, а як вірогідного і варіативного, де ВИПАДОК відіграє велику 
роль і навіть може сприяти докорінним та глобальним змінам в історії; 

урок -  це відкрита система;
дитина -  також відкрита система, її не можна формувати; за краще 

було б сприяти й надати можливості її саморозвитку;
вчитель -  це диригент, консультант, режисер і, навіть, «акушер», який 

допомагає схованим природним даним дитини вийти на світ, виховувати 
їх;

«питання» та «проблема» -  це пускові механізми на уроці, саме вони 
забезпечують емпатійно-діалоговій методиці невичерпні можливості; 
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ключові моменти на уроці -  це «точки подиву», «точки відкриття», «світ 
вперше»;

відтворення свого образу на уроці, образу особистої культури, культу
ри у розумінні особистого, індивідуального бачення світу через діалог 
культур різного часу і простору;

сприйняття чужої (нової) культури як іншої культури, невідомої, а 
значить цікавої;

табу для вчителя -  ніколи не давати готового на уроці, зробити так, 
щоб учень відчув себе першовідкривачем;

емпатійно-діалогова методика відкриває шлях до зміщення акцентів 
зі стереотипних домінант на нові: від механічного запам’ятовування і ре
продуктивного відтворення знань -  до їх суттєвого осмислення і творчого 
застосування; від засвоєння знань -  до їх освоєння; від оцінки -  до інте
ресу; від домінуючого стереотипу впливу суспільства на індивідуума -  
до авторитетно-вагомого впливу індивідуума на суспільство.

Протягом 1994-1999 pp. нами, авторами-вчителями JI. Жаровою та 
І. Мішиною, проводилося анкетування серед учнів та їхніх батьків. Ме
тою анкетування було виявлення таких показників: як учні різного віку 
(10-11, 15-16 років) сприймають авторський цивілізаційно-культуроло- 
гічний та екоантропний підхід до викладання історії; як у контексті озна
ченого концептуального підходу авторські підручники допомагають уч
ням толерантно ставитися до «чужого» світосприйняття та пізнати і 
розширювати свій, індивідуальний, спосіб пізнання світу; як засобами 
історії та суспільствознавства навчити молоде покоління жити й орієнту
ватися у сучасному полікультурному просторі; що є важливішим для учнів
-  оцінка чи інтерес, запам’ятовування чи осмислення історії, вивчення 
історії для вступу у вищий навчальний заклад чи для розуміння свого 
місця в історії; чи розширюються можливості учня, як індивідуума, для 
реалізації свого духовно-інтелектуального потенціалу в суспільстві че
рез інтегроване вивчення історії та курсу «Людина і світ» (з елементами 
психології, філософії, біології тощо)2.

Після першого року навчання за авторським підручником для 5-го 
класу «Людина в історії, історія в людині» 58 учнів гімназії № 20 (м. Хер
сон, Україна) та їхні батьки отримали декілька запитань: «Які теми, пара
графи, на вашу думку, були вам: а) цікавими, б) проблемними, в) неці
кавими?»; «Чому тебе особисто навчив підручник історії?»; «Що ви 
приймаєте в уроках історії, а що -  ні?»; «Чи допомагаєте Ви своїй дитині 
готувати уроки?»; «Як відчуває себе Ваша дитина на уроці історії: а) вільно, 
б) скуто, в) невпевнено, г) їй нудно» тощо.

Батьки відповідали вдома, учні -  у класі (15 хвилин). Усі мали мож
ливість вибору анонімної відповіді. За результатами анкетування анонім

г Л. Жарова. Авторська програма з курсу «Людина і світ», 1998.
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них відповідей не було, з тих чи інших причин батьки восьми учнів не 
відповіли на анкети, понад 80% відповідей анкетованих спонукали нас, 
авторів-учителів, до глибоких роздумів. Головним з них була думка про 
необхідність продовження писати підручники і викладати в школі (гімназії, 
ліцеї) на започаткованих авторами концептуально-методологічних заса
дах. Адже учні відгукуються на нове швидше і сприймають його краще, 
ніж дорослі люди.

Наведемо деякі приклади учнівських відповідей.
-  Може колись у всіх школах будуть викладати цей предмет «Людина 

в історії, історія в людині». Цей підручник не тільки надихає нас на роз
думи і вчить мислити, а й прислуховуватися до чужої думки (О. Долгова).

-  Така історія потрібна для того, щоб людина краще пізнавала і розу
міла світ (Г. Ярошенко).

-  Я зрозуміла, що кожна людина бачить оточуючий світ по-своєму. 
Нікого не можна обвинувачувати в тому, що він бачить світ неправильно. 
Я дізналася, що світогляд людей, які живуть на Заході, значно відрізняється 
від світогляду людей, які живуть на Сході. Але ж це не заважає їм жити в 
злагоді (Т. Головченко).

-  Цей підручник допомагає пізнати себе, внутрішній та зовнішній світ. 
Ця історія -  як урок самому собі (А. Богатчук).

-  Цей підручник навчив мене користуватися своїми думками. У ньо
му закладений увесь світ (В. Атаманенко).

-  Цей підручник зовсім не схожий на ті підручники, за якими я зараз 
навчаюся. Я відчув, який великий світ навколо нас, як багато у ньому 
різних культур, і як важливо вивчати їх, щоб краще розуміти інших, які 
не схожі на тебе (Е. Грінберг).

-  Ця книга дуже потрібна, бо вона вчить жаліти світ (М. Грязнов).
-  Така історія потрібна, щоб люди навчилися розуміти один одного 

(В. Кичко).
-  Коли я отримала підручник історії, він був чорно-білий, некольоро- 

вий... і після того як я прочитала підручник, він здався мені різнобарв
ним і кольоровим (О. Куриленко).

Декілька батьківських анкет:
-  Підручник спонукає мислити. По-доброму заздрю учням і вчите

лям, що з ’явилися такі підручники.
-  За допомогою син звертається і дуже часто. Ніколи не примушуємо 

його готувати уроки, він робить це сам і з великою зацікавленістю. Поба
жання авторам: надати підручнику більшого культурологічного аспекту, 
спираючись на адаптовані ідеї Д.С. Лихачова, A.B. Лосева, І .Я. Франка, 
Г.С. Сковороди та інших.

-  У підручнику автори торкнулися важливих і гострих тем, але м’яко, 
ненав’язливо. Коли син готується до уроку, особливо, якщо треба написа
ти міні-твір на конкретну тему, ми довго разом обговорюємо її. Син вчиться 
мислити, фантазувати, добирати факти, аргументувати їх і робити вис- 
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новки. Якщо чесно, ми з чоловіком не зразу зрозуміли і сприйняли цей 
метод навчання, спочатку був шок. Нам здавалося, що дитині самій не під 
силу викласти свою точку зору з певної проблеми і пояснити свою думку. 
Зараз все інакше. Ми дуже вдячні авторам підручника за те, що вони вчать 
дітей мислити, приймати особисте рішення, вчать бути добрими і велико
душними. Адже ніяким знанням «голих» дат і подій цього не досягти.

Учні 11-го профільного історичного класу ліцею при педагогічному 
університеті (м. Херсон, Україна) пишуть про курс «Людина і світ», що 
вивчали протягом року, так:

-  Предмет «Людина і світ», як мені здається, дуже потрібний в усіх 
навчальних закладах, оскільки допомагає зрозуміти історію, навколишній 
світ і самого себе (Т. Петрова).

-  Я навчилася мислити і розвивати думку, що раніше було складно, 
оскільки майже всі предмети викладаються за принципом «прочитай -  
завчи -  розкажи». Ми запам’ятовуємо та розповідаємо історію, але далі 
цього не йдемо, бо не знаємо суттєвого -  психології людей. Саме курс 
«Людина і світ» допомагає не тільки побачити внутрішній світ людей і 
його відмінності, а й «жити» на уроці в цих відмінностях внутрішнього 
світу (О. Зигало).

-  Я відкрив для себе нове бачення історичного процесу розвитку люд
ства (Р. Слуцький).

-  У процесі вивчення предмета «Людина і світ» я наблизився, перш за 
все, до розуміння самого себе, своєї душі. Не пізнавши себе, не можна 
пізнати світ... «Людина і світ» -  це уроки нового мислення, нової епохи, 
перехід до якої ми сьогодні здійснюємо (В. Зварич).

-  Я розумію предмет «Людина і світ» як філософське осмислення істо
ричних проблем, пошук взаємозв’язків між історичними явищами. Та
ким чином, цей курс розглядає людину і суспільство, людину і світ в цілому 
не тільки через причинно-наслідкові зв’язки, а вчить бачити проблему з її 
внутрішнього боку, у психологічному аспекті.

Я вважаю, що предмет «Історія» і курс «Людина і світ» не повинні 
існувати окремо, на їх основі повинен з ’явитися якийсь новий бінарний 
предмет. На мій погляд, саме так ми зможемо добре зрозуміти і оволодіти 
історією як нашим майбутнім фахом (А. Маленька).

-  Коли з ’явився курс «Людина і світ», я по-іншому стала сприймати 
історію. Адже історія, виявляється, це не тільки війни, економіка та полі
тика. Для того щоб зрозуміти і відчути ту чи іншу подію, слід зрозуміти 
чи принаймні намагатися зрозуміти світосприйняття людей епохи, яку 
вивчаєш (О. Покачалова).

-  Предмет «Людина і світ» -  дуже важливе для мене відкриття на 
даному етапі мого життя. Перед початком знайомства з цим предметом я 
навіть уявити не міг, наскільки мало я знаю, скільки мені ще доведеться 
пізнати і скільки пізнати я так і не зможу. І дуже шкода, що те, про що я 
дізнаюсь, не може зрівнятися за своєю важливістю і обсягом з тим, що
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залишиться для мене непізнаним. Цей предмет допомагає осмислити усі 
сфери людського життя, зокрема, і по-новому подивитися на процес істо
ричного розвитку (Є. Сатулов).

-  Курс «Людина і світ» допоміг мені відкрити і «розпакувати», якщо 
дотепний такий вираз, погляд на світові цивілізації. Курс надає можливість 
такої свободи вибору, аж до самого способу мислення і самоорганізації 
(Н. Чермошенцева).

-  Зараз світ, а особливо наша країна, переосмислюють різні цінності 
життя. Фактично, ми живемо на зламі часу нової історії. Предмет «Люди
на і світ» допомагає знайти щось своє, близьке, можливо, раніше не зро
зуміле і чуже. З допомогою цього предмета приходить не тільки інше 
розуміння історії, а й інше сприйняття світу (А. Ткачук).

-  Цей предмет відходить від типового європоцентричного погляду на 
історію й намагається охопити історичний процес із різних точок зору 
(Р. Слуцький).

Анкетування виявило велику динаміку світосприйняття учнями та по
яву нових цінностей у свідомості підростаючого покоління. Майже без 
винятку, усіх учнів цікавлять такі теми, як «Світові цивілізації», «Релігії 
світу та світові релігії», «Філософські проблеми та проблеми внутрішньо
го світу людини». Вони мають бажання зрозуміти інші («чужі») культу
ри, щоб розширити світ «своїх», щоб запобігти конфліктам і війнам. Ан
кети показали знижений інтерес або ж його цілковиту відсутність до 
політики, економіки, питань націоналізму в їх абстрактно-ідеологічному 
змісті.

Авторські спостереження під час викладання предмета «Людина в 
історії, історія в людині» в 5-6-х класах та курсу «Людина і світ» в 9-11-х 
класах знаходять деякі підтвердження з приводу міркувань про світогляд 
молодого покоління кінця XX ст. Діти не проявляють стереотипу мислен
ня більшості дорослих -  «як всі, так і я», не сподіваються вони, як зовсім 
нещодавно сподівалися їхні батьки, на допомогу від держави. З одного 
боку, учні прагнуть знайти і реалізувати себе у своєму суспільстві, з іншого
-  вони відкриті не тільки для сприйняття цінностей свого суспільства, а й 
чужих (інших) культур.

Не знаючи про синергетику як міждисциплінарний напрям наукових 
досліджень і як нове світосприйняття, вони здебільшого відчувають і мірку
ють у синергетичному руслі. Діти відкриті для нового бачення світу, і, на 
авторську думку, вони мають більше потенційних можливостей впливати 
на суспільство, ніж сьогоденне, ще консервативне суспільство -  на них.

У дітях сьогодні народжується щось нове, невідоме як їм, так і нам, 
дорослим, вчителям. Завдання вчителя -  помітити це нове, інтуїтивно 
відчути, куди спрямувати енергетичний потенціал нового, щоб від цього 
отримали позитивний наслідок як індивідуум, так і суспільство.

Сфера інтересів молодого покоління є підтвердженням думки про те, 
що в освіті, її змісті мають відбутися докорінні зміни. Корінь слова «осві- 
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та» -  СВІТ. Це і світло знань, і сучасний світ, в якому ми живемо, і той 
світ, в якому житимуть наші діти у XXI ст. З одного боку, зовнішнього, 
світ сьогодні стає тіснішим і має тенденцію до єдності. Цьому процесу 
сприяють сучасні інфраструктури, засоби різноманітного зв’язку, демо
кратизація усіх сфер життя. З іншого, внутрішнього, -  він надзвичайно 
різноманітний, багатовимірний і має тенденцію до подальшого ускладнен
ня. Здобути освіту в сучасних умовах, можливо, саме і означає навчитися 
по-новому бачити світ, навчитися жити, швидко орієнтуватися і зайняти 
своє місце в цьому єдиному і такому різноманітному світові. Освіта, орієн
тована на людину і життя, обумовить якісно нове ставлення вчителя до 
учня як індивідуума, суспільства -  до вчителя як індивідуума, влади (дер
жави) -  до суспільства.

Свій ракурс вирішення цієї проблеми має визначити історична освіта. 
Орієнтована на пріоритети раціонально-логічного (до того ж ідеологізо- 
ваного), причинно-наслідкового способу мислення, вона виявилася для 
сьогодення спрощеною і однобокою. Оволодіння емоційним та інтуїтив- 
но-емпатійним способом відчуття й сприйняття світу змогло б надати істо
ричній освіті життєздатного характеру, бо саме таке світосприйняття є 
індивідуально неповторним, суто особистим за своєю природою, а в син
тезі з раціональним -  цілісним, синергетичним.

У сучасних умовах виникає багато питань і проблем перед вчителя
ми, авторами підручників, освітою в цілому.

Яким повинен бути підручник, з допомогою якого учень міг би швид
ко орієнтуватися у складному житті? Як пробудити інтерес людини до 
самоосвіти, щоб він не згасав протягом усього життя? Як викликати в 
учнів інтерес до власної особи, до свого внутрішнього світу й особистого 
саморозвитку? Як навчити учнів ідентифікувати себе як індивідуума в 
історії і суспільстві? Як навчити безконфліктному існуванню у полікуль- 
турному соціумі, що перебуває весь час у стані динаміки, трансформації 
та хаосу? Як донести учням думку про те, що в сучасних умовах набуває 
особливої важливості не стільки вплив суспільства на індивідуума, скільки 
індивідуума на суспільство?

Ці проблеми якраз і відбивають загальну тенденцію сучасної думки, 
як філософсько-історичної, так і педагогічної, в основі якої -  поворот до 
людини, в її єдності й відмінності з собою, як індивідуумом, природою, 
суспільством і світом у цілому. Те, про що говорив засновник вальдор- 
фської педагогіки Рудольф Штайнер кілька десятків років тому, на почат
ку кризи новочасової парадигми, є актуальним і наприкінці XX ст.: «Пи
тання не в тому, що слід знати і уміти людині для існуючого соціального 
порядку, а в тому, що закладено в людині й що в ній можна розвинути. 
Лише в цьому разі соціальний устрій отримуватиме приплив нових сил 
від підростаючого покоління. І лише в цьому разі в суспільстві житиме 
те, що вносять у нього люди, які вступають у нього, і з підростаючого
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покоління не робитимуть того, що бажає з нього зробити існуючий со
ціальний порядок»3.

Ljudmyla Zharova

INDIVIDUALISM AND SOCIETY: THE PECULIARITIES 
OF WORLD PERCEPTION AT THE TURNING POINT 

OF A NEW HISTORY 
(with reference to work experience)

The process of education, its content should face some global changes, i.e. educa
tion must be orientated on the most important -  an individual and his/her life. This will 
determine qualitatively the new attitude of a teacher to a pupil as a person, of a society 
to a teacher as a person, of a state to a society. Mastering emotional and intuitively 
emphatic sense and perception of the world might lead to a vital historical education, 
for it is individually unique, especially subjective by its nature, and in harmony with the 
rational -  integral and synergetic. The author presents some principles of methodology 
and emphatically dialogical methods, that have been practically implemented in the 
teaching history course «А man and the universe» and while working on world history 
text-books in co-operation with I. Mishina.

3 Цит. за: Воспитание к свободе: Педагогика Рудольфа Штайнера. -  Изд-во Московского Центра 
вальдорфской педагогики. -  М., 1993. -  С. 265.



Ірина Мішина

Деякі підходи до висвітлення понять 
«нація» та «національна держава» 

у підручниках з нової історії
(з авторського досвіду)

В исвітлення таких понять, як «нація» та «національна держава», у 
системі освіти суверенної України суттєво відрізняється від висвітлення 
багатьох інших понять у шкільних курсах історії. Річ не тільки в тім, що 
поняття «нація» визначається за багатьма критеріями, до того ж не завж
ди усталеними. З цього приводу у «Малій енциклопедії етнодержаво- 
знавства» взагалі стверджується, що «визначення поняття «нація», з дос
татньою повнотою її ознак, у науці поки що не існує»1. Далі йдеться про 
те, що «чимало вчених неодноразово висловлювали й висловлюють сум
ніви щодо можливості вироблення більш чи менш прийнятного визна
чення цієї категорії»2.

Крім зазначених вище причин, на нашу думку, існує ще й проблема 
сприйняття цього поняття людьми, які належать до різних соціокультур- 
них середовищ.

Авторка цієї статті входить до складу авторського колективу, в якому 
в співавторстві з Людмилою Жаровою створено вже понад десять 
шкільних підручників та посібників, що мають грифи міністерств освіти 
України, Білорусі, Росії та деяких суб’єктів її федерації3. Але крім суто 
авторської роботи, ми також проводимо дослідницьку роботу з учителя
ми історії. Одним з її напрямів є виявлення впливу соціокультурного сере
довища на характер розуміння вчителями та учнями тих чи інших понять, 
особливо тих, що належать до категорії так званих базових універсалій 
культури, за термінологією акад. B.C. Стьопіна4.

1 Мала енциклопедія етнодержавознавства (НАН України). Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. 
-  К.: Довіра, Генеза, 1 9 9 6 .-С . 121.

1 Там само.
5 Напр., Л. Н. Жарова, И. А. Мишина. История Отечества, 1900-1940 гг.: Учебн. кн. для ст. классов 

сред. учеб. заведений. -  М.: Просвещение, 1992; то же на бел. и тат. яз.; I.A. Мішина, Л.М. Жаро
ва, A.A. Михеєв. Всесвітня історія: Епоха становлення сучасної цивілізації (кінець XV -  кінець
XV11I ст.): 8 кл. -  K.: Гснсза, 1994; И.А. Мишина, Л.Н. Жарова. Становление современной цивили
зации: История Нового времени (XVI-XV1I1 вв.). Учеб. пособие для старших классов общеобра
зовательной школы. -  М.: Памятники исторической мысли, 1995; Л.В. Тарасов, И.А. Мишина,
Л.Н. Жарова. Человек в истории и история в человеке (Экспериментальный учебник развивающе
го типа: История: 5 класс. -  М.: Авангард, 1994; И.А. Мишина, Л.Н. Жарова. Новая история (Конец
XV-XVIII вв.). Учебник для 7-го класса основной школы. -  М.: Русское слово, 1999; Л.Н. Жарова,
И.А. Мишина, A.A. Михеев. Всемирная история. Новое время (XVI -  конец XVIII в ): Учеб. для
8 кл. сред. шк. -  К.: Генеза, 1999 й інші.

4 В. С. Стспин. Философия и образы будущего // Вопросы философии. -  1994. -  № 6.
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Багаторічні спостереження, анкетування під час курсової (післядип- 
ломної) підготовки вчителів історії, які ми проводили з метою кращої 
орієнтації у результатах авторської діяльності, дають можливість сьогодні 
висловити певні міркування з цього приводу.

Коли людина має справу із раціоналізованими поняттями, що станов
лять основу наукового мислення, вона, як правило, вже апріорі має певні 
уявлення про них. Ці уявлення формуються нарівні колективного підсвідо
мого (за термінологією К. Г. Юнга5) та існують у вигляді базисних струк
тур людської свідомості. Тобто можна говорити про існування певного об
разу світу тієї чи іншої соціокультурної спільноти, каркас якого становлять 
світоглядні універсали. Деякі з них мають універсальний характер. На їх 
підставі у спільноті формуються певні уявлення про простір, час, рух, вла
стивості, якість, кількість, причинність, необхідність, випадковість та ін.6.

Інші універсали культури характеризують суспільне буття людини. 
На їх підставі формуються уявлення про людину, суспільство, особистість, 
інших, добро, зло, справедливість, свободу тощо. На думку B.C. Стьопі- 
на, «універсали культури виникають, розвиваються та функціонують як 
цілісна система, де кожний елемент прямо чи непрямо пов’язаний з інши
ми», а у «зціпленні та взаємодії вони визначають бачення й спосіб осмис
лення світу людиною, виступають як світоглядні універсали, що станов
лять підґрунтя даної культури»7. Одне й те поняття в різних системах 
зазвичай перебуває у різних системно-структурних зв’язках, має різну 
цінність для людей, які належать до різних-еоціокультурних середовищ.

Поняття «нація» та пов’язане з ним поняття «національна держава», 
безумовно, посідають одне з визначальних місць у системі базових уні
в е р с а л і народів європейської (євроамериканської) соціокультурної 
спільноти. Але на сході Європейського континенту вже протягом декіль
кох століть формується соціокультурна спільнота зі своєю системою ба
зових універсалій -  євразійська (її ще називають східнохристиянською, 
православнослов’янською, російською). Ця спільнота існувала у різних 
історичних формах («люд православний», піддані Російської імперії, ра
дянський народ). Обидві спільноти певною мірою можуть розглядатися 
як контроверзивні; люди, котрі свідомо чи підсвідомо ідентифікують себе 
з тією чи іншою спільнотою, у житті схильні підтримувати ту чи іншу 
модель майбутнього своєї країни -  «атлантичну» або євразійську. Понят

5 К. Г. Юнг. Собрание сочинений. Психология бессознательного (Пер. с нем.) -  М.: Канон, 1994. -  
С. 192. У роботі «Отношение между Я и бессознательным» К. Г. Юнг, зокрема, пише (далі -  
мовою оригіналу): «...мы, видимо, должны признать, что бессознательное содержит в себе не 
только личностное, но и неличностное, коллективное в форме наследственных категорий, или 
архетипов. Поэтому я выдвинул гипотезу, что бессознательное в своих самых глубоких слоях не
которым образом имеет частично ожившее коллективное содержание. Вот почему я говорю о кол
лективном бессознательном».

6 В. С. Стёпин. -  Зазн. праця.
7 Там само.
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тя «нація» та «національна держава» є одними з багатьох, що сприйма
ються по-різному у цих спільнотах.

Ми схильні поділяти думку американського політолога Семюеля Хан- 
тінгтона, який вважає Україну однією з небагатьох країн -  лімітрофних 
зон, тобто зон, що розташовані по обидва боки від лінії розлому між ци
вілізаціями8. Ми також погоджуємося з тим, що теорія американського 
дослідника неоконсервативного напряму має значний евристичний, по
яснюючий потенціал. Її суть стисло можна висловити думкою самого Хан- 
тінгтона: «Держави у світі більше не поділяються на країни вільного світу, 
третього світу та комуністичного блоку. Простого поділу на два табори -  
бідні та багаті, демократичні та недемократичні -  вже не досить. На зміну 
цьому поділу прийшов розподіл світу за принципом приналежності країн 
до тієї чи іншої цивілізації. На макрорівні йдеться про конфлікти між 
цивілізаціями, на мікрорівні -  про надто хворобливі, тривалі та жорстокі 
конфлікти між державами та народами, що належать до різних цивілі
зацій»9.

Хоча ми не поділяємо висновків Хантінгтона про визначення цивілі- 
заційного розлому як лінії конфлікту, але це не знімає проблеми порозу
міння, навичок толерантного співіснування, усвідомлення спільного гро
мадянства у межах однієї країни людьми, які мешкають уздовж цього 
розлому в Україні.

Ми, як автори підручника, з цього приводу ставили перед собою де
кілька запитань:

-  як враховувати при написанні підручників із всесвітньої історії 
відсутність єдиного ціннісно-сенсового поля у людей різних регіонів Ук
раїни?

-  які умови треба створити для адекватного сприйняття вчителями та 
учнями образу світу людей інших цивілізацій?

-  як засобами підручника визначити шляхи до вирішення проблеми 
створення учнями та вчителями власного образу світу, який, базуючись 
на традиціях соціуму, має більш гнучкий, рухомий характер, що робить 
його придатним до змін та вдосконалень?

Відмінності між населенням українського «заходу» та українського 
«сходу», безумовно, існують, вони виявляються у різних сферах життя -  
від побуту до політики. Протягом декількох років ми, як автори підруч
ників, проводили у різних регіонах країни опитування серед учителів 
історії під час їхньої післядипломної підготовки. Зазвичай групи вчителів 
становили 30-40 осіб з різних міст та сіл (Львівської, Полтавської облас
тей, міста Севастополя), трохи більше половини опитуваних -  жінки, вік 
аудиторії -  від 25 до 52-58 років. Метою опитування було визначити, чи

8 С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций? // Полис. -  1994. -  № 1.
9 С. Хантингтон. Если не цивилизация, то что? (Парадигмы мира после холодной войны) // США: 

ЭПИ, 1994.- №  6.
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однаково люди різних регіонів України (заходу, центру та півдня країни) 
сприймають цілий ряд ціннісно-сенсових категорій, серед яких були по
няття «нація» та «національна держава».

Серед запитань, на які вчителі відповідали анонімно, було таке: «Що 
таке нація і з чим у вас асоціюється поняття «національне»?

Учителі Львівської і Полтавської областей та міста Севастополя ви
значали поняття «нація» здебільшого у науковому ракурсі як історичну 
форму спільності людей, яка має певну територію, спільну мову, культу
ру, уявлення про спільну історичну долю, спільне господарче (економіч
не) життя, особливості національного характеру та менталітету. На другу 
частину запитання відповіді вже суттєво відрізнялися.

Так, 82% опитуваних із Львівської області відповіли, що «національ
не» у них асоціюється з творчою силою етносу, що запобігає його асимі
ляції з іншими етносами, що завдяки національній ідеї протистоїть 
імперським амбіціям. Головною метою національного руху вчителі ви
знали створення національної держави.

73% опитуваних із Полтавської області «національне» пов’язували з 
етнічним, народним, традиційним, що зберігається переважно у селі у 
вигляді старовинних звичаїв, речей, побутово-сімейних традицій, фоль
клору. Багато з учителів висловлювало думки про те, що у сучасному ур- 
банізованому суспільстві умови для існування та розвитку національно
го погіршилися, на перший план виходять інтегративні тенденції у житті, 
хоча збереження національної культури повинне бути одним із найваж
ливіших напрямів духовного життя суспільства.

64% опитуваних із Севастополя під «національним» розуміли руйнів
ну силу, яка здатна зіпсувати стосунки між людьми різних національностей.

Севастопольські вчителі зосередили основну увагу на такому негатив
ному, з їхньої точки зору, понятті, як «націоналізм», котрий вони вважали 
головним чинником розпаду СРСР. Національне та націоналістичне у ба
гатьох відповідях виступали як синоніми. Нація здебільшого протиставля
лася наднаціональній спільноті «радянський народ»; ця спільнота до того 
ж кваліфікувалася як надсоціальна та надіндивідуальна.

У приватних бесідах деякі вчителі, переважно росіяни за походжен
ням, говорили про величезний інтегруючий потенціал російської супер- 
етнічної спільноти, яка здатна відновити східнослов’янську єдність і тим 
самим протистояти «буржуазному націоналізму» та сепаратизму. Безу
мовно, на погляди цих учителів південної частини України, яку ми теж 
відносимо до українського «сходу», вплинули особливості східно-право
славної політичної культури та правосвідомості, яка базується на ідеалах 
соборності та общинності. Ці ідеали можуть розглядатися певного мірою 
як контроверзивні європейським уявленням про націю та національну 
державу.

Так, в одній з останніх праць віце-президента Міжнародного фонду 
слов’янської писемності та культури В.І. Большакова «Грани российской 
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цивилизации» є таке визначення соборності як певного світогляду: «Со
борность, истоки которой в общинно-родовой семье или семейной общи
не, в современных условиях может не только частично (как это наблюдает
ся), но и в полной мере проявиться и в соборной семье, и в соборном народе, 
нации, соборном государстве. Если семья, народ, нация, государство рав
нозначно соборны, то они вместе образуют совокупную соборную личность, 
величественную духовно-нравственную симфонию. Целеполагание собор
ной власти связано прежде всего с собиранием нравственной основы, с 
собиранием Отечества, собиранием народа и его земель. (...) Соборность 
есть не просто целостность, это добровольное стремление граждан к еди
нению вокруг духовно-нравственного стержня.. ,»10.

Навіть коли поняття «національний» використовується у позитивно
му значенні, його сенс у цьому випадку зводиться не до громадянсько- 
правового або етнополітичнош змісту, а до морально-духовного, у зна
ченні «єдина родина», «єдина сім’я народів».

На підставі результатів опитування ми зробили висновки, що вчителі 
різних регіонів України у своїх відповідях віддзеркалювали особливості 
свого соціокультурного середовища, тих поглядів, котрі поширені серед 
їхніх земляків. Учитель несе оціночні судження з приводу тих чи інших 
базових універсалій культури. Свідомо чи підсвідомо він формує певний 
образ світу учня, створюючи умови для його подальшої ідентифікації за 
цивілізаційно-культурними критеріями.

Чи можна в таких умовах донести до учнів різних соціокультурних 
середовищ одне й те ж поняття? Як забезпечити його адекватне сприй
няття? Це завдання дуже важке, і ми, як автори підручників із всесвітньої 
історії, тільки шукаємо шляхи його вирішення. Нам здається дуже плідним 
шлях, на якому автори підручників сприяють оволодінню учнями нави
чок рефлексії соціокультурних засад мислення людей різних культур та 
історичних епох, створенню педагогічних умов для розвитку в учнях куль- 
туротворчих здібностей, навичок емпатії, толерантності, потреби до внут
рішнього та зовнішнього діалогу.

Розкриття понять, що мають ціннісно-сенсове забарвлення, таких, як 
«нація», «національна держава», на наш погляд, буде ефективним, якщо 
здійснюватиметься у системі з розкриттям інших базових універсалій куль
тури європейської цивілізації, таких, як особистість, свобода, право, при
ватна власність, демократія, інтенсивний розвиток, раціональність, вільна 
праця, еквівалентний обмін тощо, з відповідною структурою взаємовід
носин між ними. У підручнику Нового часу ретельно досліджується, як 
йшов процес перетворення станово-корпоративного традиційного євро
пейського суспільства у національні спільноти.

Разом із тим процес формування націй розглядається не тільки у 
єдності, а й у розмаїтті. Ми виділяємо три типи новодобових національ

111 В. И. Большаков. Грани российской цивилизации. -  М.: Москва, 1999. -  C. 17-18.
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них спільнот. Нації атлантичного типу формувалися переважно на підставі 
руйнування станово-корпоративного ладу та становлення громадянсько
го суспільства. Визначальними подіями в житті англійської, американсь
кої, голландської націй були Реформація з кальвіністськими традиціями, 
соціальні (буржуазні) революції XVI-XVIII ст., становлення правових 
засад державності, формування раціоналістичного світосприйняття на 
розвиток мануфактурного (фабричного) виробництва.

Нації континентально-європейського типу формувалися на підставі 
усвідомлення представниками третього стану своєї особливої ролі у бо
ротьбі проти суверенів -  абсолютних монархів. Ці нації складалися під 
впливом лютеранської Реформації або Контрреформації, розквіту абсо
лютизму. Розкривається величезна роль наполеонівських війн у станов
ленні однієї з провідних ідеологій цього типу націй -  націоналізму, -  у 
той час, як індустріальна революція, почавшись у націй атлантичного типу, 
сприяла становленню ідеології лібералізму. Нації континентального типу 
створили свій тип держави -  етнонаціональний. Кожний громадянин та
кої держави отримує свої права не як індивід (на відміну від націй атлан
тичного типу), а за ознакою приналежності до певної етнополітичної 
спільноти. У підручниках також йдеться про особливості становлення 
націй іберо-американського типу.

Як би не відрізнялися шляхи становлення націй у різних євро-амери- 
канських спільнотах, процес їх утворення має спільні риси. Ось як вони 
визначаються у підручнику для 8-го класу (мовою оригіналу):

Во-первых, нация везде пришла на смену сословно-корпоративному 
обществу, разделенному множеством перегородок -  территориальных, 
религиозных, сословных, корпоративных и т. д.

Во-вторых, в основе процесса становления наций везде лежала идея 
права, суверенитета, будь то отдельной личности или нации в целом.

В-третьих, нации везде возникали в ходе выдвижения национальной 
идеи, способной объединить подавляющее большинство людей.

В-четвёртых, нации везде создавали для своей защиты от внешних 
врагов и внутренних неурядиц своё государство -  правовое или этнона- 
циональное.

Нации везде появились в Новое время, поэтому история европейско
го Нового времени -  это история складывания и развития наций и ново
временных государств»11.

Поняття «нація» не звужується до етнічних характеристик, що дуже 
важко сприймається соціокультурною спільнотою українського «сходу». 
Воно постає у багатьох ракурсах: політичному, правовому, соціальному, 
економічному, геополітичному (боротьба за першість -  морську, торго

11 Л.Н. Жарова, И.А. Мишина, A.A. Михеев. Всемирная история. Новое время (XVI -  конец XVIII в.): 
Учеб. для 8 кл. средн. шк. -  К.: Генсза, 1999. -  С. 273.
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вельну, колоніальну, за гегемонію у субрегіоні), релігійному, ідеологічному, 
культурологічному і навіть психологічному. Саме такий підхід нам здається 
необхідним у сприйнятті національного у позитивній спрямованості.

В умовах існування України як незалежної держави її громадяни отри
мали історичний шанс цивілізаційно-культурного самовизначення на 
підставі знайомства з життям різних цивілізаційно-культурних спільнот. 
Йдеться не про зміну попередньої форми ідентичності, а про збагачення 
свого образу світу, усвідомлення того факту, що власний погляд на світ не є 
єдиним у світі або вичерпним. Таким шляхом можна ефективно заохочува
ти учнів до активної життєтворчості, пошуку свого місця в історичному 
«ланцюгу» поколінь, при цьому не руйнуючи ні соціум, ні особистість.

Отже, можна зробити певні висновки.
Для авторів шкільних підручників з історії існує проблема розкриття 

понять, що мають ціннісно-сенсове забарвлення у країні, де не склалося 
консенсусу щодо базових цінностей суспільства. На сприйняття таких 
понять, до яких ми відносимо й поняття «нація» та «національна держа
ва», впливають не тільки наукові визначення, а ще й особливості соціо- 
культурного середовища того чи іншого регіону. На нашу думку, автори 
підручників можуть добитися позитивних результатів, розкриваючи істо
рію людства не тільки у субстанціальному, а також у рефлексивному ра
курсі, тобто через розкриття змісту та взаємозв’язку базових універсалій 
культури тієї чи іншої спільноти, через співставлення образів світу лю
дей різних історичних просторів та часів. Саме таким шляхом можна спри
яти розвитку в учнів культуротворчих здібностей, навичок емпатії, толе
рантності, потреби до внутрішнього та зовнішнього діалогу, інтересу до 
активної життєдіяльності. Усе це сприятиме подальшому самовизначен
ню як окремої особи, так і соціуму в цілому, пошуку власних форм іден
тичності у нових умовах життя посттоталітарної країни.

Iryna Mishyna

SOME APPROACHES TO INTERPRETATION OF SUCH NOTIONS 
AS «NATION», «NATIONAL STATE»

IN THE TEXTBOOKS ON NEW HISTORY 
(from the experiences of the author)

For the authors of school textbooks there is a problem to define notions that have 
valuably senseful colouring in the state where there is no consensus as to the basic 
values of the society. Scientific definitions, peculiarities of the social and cultural sphere 
of different regions influence the perception of such notions as «nation» and «national 
state». It is possible to gain positive results by explaining the history of mankind not 
only in substantial, but also in the reflective approach, i.e. by revealing the content and 
relation of basic cultural universals belonging to a community, by comparing peoples’ 
imagesof the world through different historical spaces and times.



Віктор Мисан

Історія XX століття 
в елементарному курсі історії України 

середньої загальноосвітньої школи
(5 клас)

'У перш е з історією XX ст. у системному викладі учні загальноос
вітньої школи знайомляться при вивченні елементарного курсу історії Ук
раїни у 5-му класі. Робота над цим історичним періодом у початковому 
курсі викликає чимало запитань. Серед найважливіших ми б виділили 
такі: 1. Яким має бути співвідношення навчального матеріалу з історії 
XX ст. і змісту всього курсу? 2. Які події XX ст. слід внести до елементар
ного курсу? З. Які методи та прийоми навчання необхідно використову
вати при викладанні історії XX ст.? 4. Чи доцільно питання дискусійного 
характеру відображати у програмах та підручниках з елементарного курсу?

Проблема співвідношення навчального матеріалу з історії XX ст. до 
змісту всього елементарного курсу історії України залишається нерозв’я
заною і недоелідженою. Якщо за радянських часів історичний матеріал 
за обсягом і змістом поділявся в основному за принципом «50 на 50», то з 
1991 р. нам удалося відмовитись від такої практики і започаткувати нові 
підходи.

Аналіз програм та підручників, за якими починала працювати і пра
цює сьогодні школа, свідчить, що вже визначені шляхи розв’язання цієї 
проблеми. Так, в одному з перших підручників Кучерука О. «Оповідання 
з історії України»1 це співвідношення було 2 до 5 (40%). У двох наступ
них підручниках Гриценка І., Карабанова М., Лотоцького А. «Гомін віків»2, 
Мисана В. «Оповідання з історії України»3 це співвідношення становило 
1 до 5 (18%). Хочемо звернути увагу на те, що суттєве зменшення обсягу 
навчального матеріалу характерне і для програм та підручників з елемен
тарного курсу історії Росії4.

Цей факт ми наводимо для того, щоб проілюструвати спільність 
підходів у визначенні співвідношення навчального матеріалу і змісту всьо-

1 Кучерук О. Оповідання з історії України: Пробний посібник для початкового курсу з історії Украї
ни. -  K.: Освіта, 1993. -  239 с.

2 Гриценко І., Карабанов M., Лотоцький А. Гомін віків: Навчальний посібник з історії України для 
5-го кл. -  K.: РВЦ «Проза», 1994. -  191 с.

3 Мисан В. Оповідання з історії України. Підручник для 5-го класу сер. шк. -  K.: Гєнеза, 1997. -  208 с.
4 Ворожейкина H., Соловьев В., Студеникин М. Рассказы по родной истории: Учебник для 5-го 

класа общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 1997. -  255 с.
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го курсу. Нами таке співвідношення було встановлено в результаті експе
риментальної роботи в школах Рівного, яку ми здійснювали протягом 
1990-1994 pp. Воно було закладене в експериментальну програму та 
підручник у 1995 p., пройшло апробацію у школах України і знайшло 
своє подальше відображення у базовому підручнику з елементарного курсу 
історії України, за яким навчаються сьогодні школярі. Зазначимо також, 
що проаналізовані нами підручники з елементарного курсу другої поло
вини XIX і початку XX ст. дотримувались подібного співвідношення, а 
іноді й меншого. Отже, ми вважаємо, що в елементарному курсі історії 
України співвідношення змісту навчального матеріалу з історії XX ст. до 
всього курсу має бути 1 до 5.

Вирішуючи питання про відбір навчального матеріалу до курсу, ми 
хотіли б спинитися на головних вимогах, яким відповідав би цей матеріал. 
Як на наш погляд, це мають бути: 1. Найважливіші події з історії України 
у поєднанні з подіями європейської і світової історії. 2. Зміст повинен 
розкриватись з допомогою стислих і зрозумілих узагальнень для дітей 
10-11 років. 3. В оповіданнях підручника та у розповідях і бесідах варто 
уникати понять і термінів, що потребують додаткового тлумачення. 4. Істо
ричний зміст повинен формувати в учнів уявлення про поступальний роз
виток людства й ті проблеми, що виникають у процесі розвитку.

Щодо відбору конкретного матеріалу, то ми вважаємо, що це мають 
бути теми: Україна у Першій світовій війні й національно-визвольних 
змаганнях; окупація українських земель Радянською Росією, Польщею, 
Румунією, Чехословаччиною; трагічні наслідки іноземного панування на 
українських землях; Друга світова війна й Україна; наш край у XX ст.: до 
Другої світової війни і після неї; Україна -  незалежна держава; Україна й 
українці у світі.

Запропонований перелік тем є орієнтовним і може бути доповнений 
або змінений залежно від кількості годин, що виділені навчальним пла
ном, та рівня підготовки дітей. Як показала практика, діти без особливих 
труднощів розуміють і засвоюють цей розділ у курсі. Проведена експери
ментальна робота підтвердила, що найважчими для засвоєння були теми 
з економічного та політичного життя. Практично залишаються незрозу
мілими для учнів поняття економічного та політичного характеру: імпе
ріалізм, капіталізація життя, індустріалізація, колективізація, соціальна 
революція, продуктивність праці тощо. Тому ми вважаємо, що на цьому 
етапі слід уникати тем, які мають складний понятійний апарат і давати 
лише загальні характеристики подій, явищ, процесів тощо.

Якщо говорити про використання методів та методичних прийомів 
при вивченні новітньої історії в елементарному курсі, то ми радили б 
підійти до розв’язання цієї проблеми дещо нетрадиційно. Це стосується 
як вивчення розділу в цілому, так і окремих тем.

Враховуючи, що діти працюють з матеріалом у четвертій чверті, коли 
вони стомлені тривалим процесом навчання, ми пропонуємо максималь-
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но урізноманітнити роботу з предмета. Навіть радимо частину уроків ви
нести за межі шкільних аудиторій і спрямувати пізнання на конкретне 
предметне середовище. Подорож, екскурсія, відвідування музею допо
можуть учневі «побачити» і «доторкнутися» до подій, учасниками яких 
було старше покоління. Розповіді, зустрічі, перегляд кінофрагментів, те
лепередач, відеосюжетів підсилять сприйняття свідченнями безпосередніх 
учасників подій. Творчі роботи, невеликі дослідження, самостійний по
шук і збір матеріалів сприяють розумінню суті події через самопізнання. 
Усе вищезгадане в комплексі складе загальну картину змін і поступу лю
дини XX ст., допоможе учням усвідомити складність часу, в якому ми 
живемо, різноманітність проблем, що їх вирішувало й вирішує людство, 
окремі народи й особистості.

Важливим є те, щоб історія XX ст. усвідомлювалась учнями персоні
фіковано. Як на наш погляд, це не означає завантажити розум дитини 
інформацією про історичних діячів. Під персоніфікацією ми розуміємо 
створення родинної моделі, через яку можна було б пізнати історію. На
приклад: Тема 1. Мій прадід був учасником Першої світової війни, брав 
участь у визвольних змаганнях українського народу XX ст. Тема 2. Мій 
дід -  свідок трагічних подій 30-х років, воював під час Другої світової 
війни, підіймав нашу землю з руїн. Тема 3. Мій тато -  ровесник перших 
космічних подорожей людини. Тема 4. Я народився після Чорнобильської 
катастрофи і живу в незалежній державі -  Україні, про яку мріяли мої 
предки, яку будують мої батьки і будуватиму я. Запропонована схема вив
чення матеріалу допоможе дитині краще зрозуміти найважливіші події 
XX ст.

Наші багаторічні спостереження та педагогічна практика засвідчують, 
що найкраще сприймаються учнями і запам’ятовуються ті події, до яких 
мали відношення члени родини учня, учасниками або свідками яких вони 
були. У родині або через родину передається не лише життєвий досвід, а 
й інформація про історичне минуле, оцінка цього минулого.

Ще на початку XX ст. на використання вищезгаданого підходу в на
вчанні історії звертав увагу український педагог Григор’єв Наш. Зокре
ма, він писав: «...історію слід викладати так, щоб дитина з самого почат
ку й до самого кінця курсу відчувала, що вчить вона не про когось, а про 
себе, про своїх батьків, дідів, прадідів, про свій рід, вчить те, що лишило 
слід в її сучаснім житті, так чи інакше завжди впливає на це життя і вима
гає тих чи інших вчинків...»5. Як бачимо, його погляди не втратили акту
альності і до сьогодні.

Як би ми не викладали історію, але навіть в елементарному курсі нам 
не вдасться обійти питань дискусійного характеру. Чи варто на них зупи

5 Григор’єв Наш. Історія України в народних думах та піснях. -  K.: Веселка, 1993. -  С. 9-10. 
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нятись і загострювати увагу дітей, яким ще важко розібратись у складно
му історичному процесі? Ми вважаємо, що варто. Однак маємо ряд засте
режень.

1. Поле дискусії має бути вузьким і відповідати віку учнів. 2. Дискусія 
повинна будуватись виключно на набутих знаннях і мати характер діало
гу в режимі: учитель-учень, учень-учень. 3. Дискусія має організовува
тися за правилами і не перетворюватись у розмову, де говорять усі й про 
все. Таким рівнем організації ми поступово привчатимемо дітей до дис
кусійного способу отримання додаткової інформації і утвердження влас
них думок. 4. Дискусія повинна попередньо готуватись учителем.

Переконані також і в тому, що спеціально визначених дискусійних 
питань не може бути в елементарному курсі, бо він дає лише початкові 
історичні знання. Але це не означає, що вони не можуть не виникати у 
процесі навчання історії. їх розв’язання залежатиме в основному від уміння 
учителя спрямовувати і вести учнівський колектив у пошуку істини.

Viktor Mysart

THE HISTORY OF XX-th CENTURY 
IN THE ELEMENTARY COURSE OF UKRAINIAN 

HISTORY FOR SECONDARY SCHOOLS 
PROVIDING GENERAL EDUCATION (5-th form)

The author touches upon the problems of elementary course of the history o f Ukraine 
(the 5th Form). He investigates correlation of the educational material of the XX-th 
century history as to the contents of the whole course. He points out the events, which 
are worth learing in the course. The author also gives a list of methods of teaching 
history. He expresses his own opinion on expedience of discussion in the elementary 
course of the Ukrainian history.



Олександр Бойко

Основні аспекти й специфіка 
висвітлення процесу перебудови 

(1985-1991 pp.) 
у навчальній літературі

(на прикладі України)

О  собливе місце на сторінках навчальної історичної літератури зав
жди належало зламним процесам.

Одним із таких і є перебудова в СРСР 1985-1991 pp., що є яскравою 
сторінкою світової історії, разом з тим доволі поверхово висвітлена 
у сучасній літературі, що суттєво ускладнює викладення цієї проблеми 
у шкільних та вузівських підручниках. Особливі труднощі виникають при 
висвітленні не загальносоюзних процесів, а при розкритті специфіки їх 
перебігу у республіках, зокрема в Україні. На наш погляд, доцільно 
в навчальній літературі при викладенні цієї проблеми акцентувати увагу 
на таких основних аспектах:

I. Феномен перебудови: основні передумови, суть і зміст процесу.
II. Особливості перебудови в Україні.
III. Періодизація перебудови, характеристика основних тенденцій та 

процесів.
IV. Уроки перебудови.
Розглянемо характерні риси і специфіку висвітлення кожного із про

понованих сюжетів.

ФЕНОМЕН ПЕРЕБУДОВИ: ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ, 
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ

На початку 80-х років дедалі наявнішою поставала необхідність збе
реження у попередньому вигляді існуючих у СРСР порядків, що висува
ло на перший план необхідність реформ в усіх сферах суспільного життя. 
Розпочатий у цей час процес оновлення отримав назву «перебудова». Суть 
і зміст цього поняття зазнали такої складної трансформації, що навіть 
у радянсько-французькому словнику нового мислення, що вийшов у 1989 p., 
підкреслюється, що серед усіх найпоширеніших сьогодні слів у світі не
має, напевне, жодного іншого, з настільки ж невизначеним значенням, з 
настільки ж непевним змістом, як «перебудова»1.

1 50/50: Опыт словаря нового мышления. -  М., 1989. -  C. 481. 
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Для розуміння феномена перебудови необхідно чітко виділити і зро
зуміти основні причини та передумови її виникнення.

Слід підкреслити, що цей процес був глибоко закономірним, а не 
випадковим: спрацював цілий комплекс чинників, що зробили цю широ
комасштабну трансформацію суспільства необхідною й можливою. Одна 
група чинників підштовхнула до активних змін у суспільстві, а інша -  
робила можливими ці зміни, створювала ґрунт і атмосферу для суспіль
них трансформацій.

Які ж чинники обумовили початок перебудови у 1985р.?
Міжнародна сфера:
-  загострення міжблокового протистояння;
-  ескалація гонки озброєнь, що підривала економіку;
-  участь СРСР у безперспективній війні в Афганістані.
Політична сфера:
-  підміна справжнього народовладдя формальним представництвом 

трудящих у Радах, обмеження їхньої реальної влади;
-  ігнорування принципу розподілу влади;
-  розростання бюрократичного апарату, узурпація значної частини 

законодавчих функцій виконавчою владою; максимальне обмеження 
самостійності суспільних організацій, їх фактичне одержавлення;

-  обмеження гласності й поінформованості суспільства;
-  зміцнення політичного монополізму КПРС, незважаючи на збільшен

ня розриву між партією та народом, фактичний застій партійної теоре
тичної думки, зростання у партії відсотка людей похилого віку та інші 
негативні тенденції.

Соціально-економічна сфера:
-  затухаючий економічний розвиток, зниження основних економіч

них показників;
-  посилення деформацій структури розміщення продуктивних сил;
-  зростаюче домінування зрівнялівки в оплаті праці;
-  поглиблення кризи організації праці;
-  катастрофічне старіння основних виробничих фондів;
-  загострення екологічних проблем;
-  хронічне відставання від провідних капіталістичних країн за основ

ними економічними показниками;
-  уповільнення темпів зростання реальних прибутків населення;
-  загострення житлової проблеми;
-  зниження рівня охорони здоров’я;
-  ускладнення демографічної ситуації.
Духовна сфера:
-  встановлення ідеологічного диктату в галузі культури;
-  блокування розвитку релігії;
-  посилення процесу русифікації.
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Якщо перелічені процеси та явища робили перебудову в середині 
80-х років необхідною, то комплекс чинників у цей час робив її можливою:

-  прихід до влади в СРСР команди реформаторів на чолі з М. Горба
човим;

-  накопичення у минулому певного досвіду реформування суспіль
ства (реформи Хрущова, Косигіна та ін.);

-  існування дисидентського руху, який концентрував і організовував 
опозиційні сили, зберігав прогресивні суспільні ідеали, що базувалися на 
національних та загальнолюдських цінностях;

-  наростання в країні невдоволення існуючими порядками, моральна 
готовність частини суспільства до реформ.

Характеристика основних передумов і обставин початку перебудови 
створює підґрунтя для висвітлення суті цього процесу.

На жаль, серед істориків, політологів і політиків немає єдиної думки 
з цього питання. Широкий спектр оцінок зумовлений тим, що вчені 
у різних факторах (від політичних до моральних) вбачають основний по
штовх перебудовчих процесів. На сьогоднішній день при аналізі суті пе
ребудови переважають такі оцінки та підходи:

I. Наздоганяюча модернізація системи, об’єктивно зумовлена необхі
дністю переходу до сучасного індустріального суспільства2.

II. Захисна модернізація як відповідь на зовнішній виклик3.
III. Революція «згори», яка у ході перебудови була зім’ята революцією 

«знизу».
IV. Стратегічна помилка (зрада) керівництва держави4.
V. Акція (змова), ретельно спланована західними спецслужбами з ме

тою перемоги у змаганні двох систем5.
VI. «Революція еліт», в основі якої лежав конфлікт у правлячій елітній 

верстві6.
VII. «Самотермідоризація» (певний відступ) як засіб стабілізації су

спільства7.
На нашу думку, жодна з цих теорій не може самостійно всебічно 

пояснити суть феномена перебудови, оскільки базується на якомусь од
ному чиннику з політичної, економічної, моральної або іншої сфер. Ра
зом з тим більшість з них має раціональні зерна, синтез яких дає мож
ливість наблизитися до правильної відповіді. З огляду на це, на наш по

2 Нешадин А. Российское реформирование: общее и особенное // Власть. -  1997. -  №1. -  С. 52-54.
3 Мигранян А.М. Россия в поисках идентичности (1985 -  1995). -  М., 1997. -  С. 192.
4 Рыжков Н.М. Перестройка: история предательств. -  М., 1992.
5 Широнин В. Под колпаком контрразведки: Тайная подоплека перестройки. -  М., 1996. -  С. 65-111.
6 Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: В 2 т. -  Т.2. -  М., 1996. -  С.610.
7 Нагорна Л. «Термідор» по-горбачовськи: крах ілюзій //Перебудова: задум і результата в Україні 

(до 10-річчя проголошення курсу на реформи): Матеріали науково-теоретичного семінару. -  K., 
1996.- С. 6-7.
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гляд, доцільно в навчальній літературі давати комплексне визначення суті 
та змісту трансформаційних процесів другої половини 80-х pp.: 
«Перебудова -  це спроба реформаторської частини радянського керівниц
тва шляхом «революції згори» здійснити наздоганяючу системну модер
нізацію суспільства, необхідність якої була зумовлена, з одного боку, 
зовнішнім викликом (загрозою поразки у змаганні систем, реальним 
відставанням СРСР від провідних капіталістичних країн за основними 
економічними показниками), з іншого -  загостренням внутрішніх про
блем у державі (затухаючий економічний розвиток, посилення застійних 
явищ у політичній сфері, утвердження ідеологічного диктату в культурі, 
загострення боротьби реформаторської та консервативної тенденцій у 
керівництві та ін.).

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВИ В УКРАЇНІ

Неупереджений аналіз суспільно-політичної трансформації України 
у квітні 1985 -  серпні 1991 р. дає можливість зробити висновок про те, 
що перебудовчі процеси у нашій республіці тривалий час розвивалися на 
основі розроблених у союзному центрі моделей та шаблонів. «Говорити 
про перебудову, так би мовити, «по-українському», -  підкреслював у своє
му інтерв’ю кореспонденту американської агенції Ассошіейтед Пресс 
(березень 1989 р.) лідер КПУ В. Щербицький, -  заняття і неконструктив
не, і нешляхетне. Характер перебудовчих процесів у всіх регіонах 
однаковий, оскільки він зумовлений єдиною теорією й політикою 
оновлення»8.

Цю саму думку підкреслюють і сучасні політологи. Зокрема, В. Лит
вин зазначає, що фактично до 24 серпня 1991 р. керівництво Україною 
здійснювалося з Москви, де концентрувався перший ешелон політичної 
еліти. А її другий ряд на рівні республіканського керівництва виступав 
своєрідним ретранслятором рішень центру...9.

Відсутність власної, «української», моделі здійснення перебудови 
зумовлена такими чинниками:

І. Через тотальне одержавлення економіки (загальносоюзні міністер
ства та відомства розпоряджалися 90% усієї власності, яка знаходилася 
в Україні) і господарства, панування в економіці принципу незаверше
ності (майже 80% усього республіканського виробництва не мало закін
ченого технологічного циклу) Україна перебувала в економічній залеж
ності від союзного центру.

8 Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГОУ). -  Ф.1, оп. 32, спр. 2642, 
арк. 70.

’ Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть. -  K., 1997. -  C. 104.
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II. Централізм, що панував у партійно-державних структурах, зумо
вив прерогативу центру на прийняття ключових рішень і жорстку верти
каль управління, що базувалася на принципі «наказ -  виконання».

III. Для української номенклатури був характерним «синдром вико
навця», що блокувало ініціативу та активність не лише формальної еліти, 
а й широких народних мас.

IV. Опозиційні сили були погано організовані та розпорошені.
V. На міжнародній арені Україна завжди перебувала у тіні Росії 

й сприймалася міжнародним співтовариством виключно як невід’ємна 
складова СРСР.

Разом з тим, хоча перебудовчі процеси в Україні в цілому співпадали 
із загальносоюзними тенденціями суспільних перетворень, вони мали, 
однак, свої особливості. Це уповільнений розвиток політичних процесів; 
низький рівень активності населення; тривале збереження при владі ста
рої брежнєвської еліти на чолі з В. Щербицьким; відсутність відкритого 
насильства як засобу вирішення внутрішніх проблем; перетворення Чор
нобильської трагедії з екологічного фактора суспільного життя на потуж
ний політичний.

Ці особливості виникли під впливом цілого комплексу чинників: 
зосередження, починаючи з 1972 p., у руках В. Щербицького важелів вла
ди; структурних особливостей економіки республіки; стабільності україн
ського товарного ринку; порівняно незначної люмпенізації населення; 
певного консерватизму, повільності, урівноваженості, притаманних 
ментальності українців та ін.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПЕРЕБУДОВИ, 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПРОЦЕСІВ

На наш погляд, процес перебудови пройшов у своєму розвиткові ряд 
етапів, що доцільно відобразити у навчальній літературі:

І  етап (квітень 1985 р. -  січень 1987 р.) -  визрівання політичного 
курсу перебудови.

Оновлення суспільства почалося як типова «революція згори» -  у квітні 
1985 р. на Пленумі ЦК КПРС новим радянським керівництвом на чолі 
з М. Горбачовим було проголошено стратегічну мету: курс на прискорен
ня соціально-економічного розвитку країни. Комплекс перетворень сто
сувався передусім економіки, і його суть полягала у вдосконаленні реа
льно існуючих процесів, у виправленні окремих деформацій (підвищен
ня трудової і технологічної дисципліни, посилення відповідальності 
кадрів, наведення елементарного порядку тощо).

У цей період процесу оновлення групі реформаторів усе більше не 
вистачало допомоги «знизу», тому вона конкретизувала і радикалізувала 
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свої заклики. Так, восени 1986 р. виникає нова формула процесу рефор
мування: перебудова як соціальна революція. На цьому етапі, незважаю
чи на заклики керівництва, більша частина суспільства знаходилася 
у стані спокою, імпульси змін йшли тільки «згори». Все гостріше поста
вала необхідність у політичних узагальненнях, у розгорнутій і чіткій про
грамі перебудови. Разом з тим суспільна думка у цей час була відносно 
малорадикальною і знаходилася у рамках стереотипів. Своєрідним ката
лізатором переосмислення існуючих суспільних порядків, особливо 
в Україні, стала катастрофа на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 р.

II етап (січень 1987р. -  літо 1988р.) -  кристалізація та усвідомлення 
основних завдань перебудови, формування і розширення її соціальної бази.

Новий етап перебудови починається після січневого (1987р.) Плену
му ЦК КПРС, на якому йшлося про консерватизм, гальмування реформ, 
на перший план було висунуто уже не «прискорення», а демократизацію 
суспільного життя. На цьому етапі відбулися дві радикальні зміни. По- 
перше, верхніми ешелонами влади у загальних рисах була сформульова
на, а згодом і оприлюднена стратегічна тріада перебудови: нове політич
не мислення, радикальна економічна реформа, демократизація усієї 
політичної структури. По-друге, саме у цей час активно формується 
соціальна база перебудови, виникають і змінюються неформальні орга
нізації. В Україні 1987 р. створено Український культурологічний клуб 
(Київ), «Товариство Лева» (Львів), «Народний союз сприяння перебудо
ві» (Одеса) та ін.10.

III етап (літо 1988р. -  травень 1989р.) -  зміщення центру рушійних 
сил перебудови згори вниз.

XIX Всесоюзна конференція КПРС (червень-липень 1988р.) стала 
своєрідним Рубіконом, оскільки до цієї події імпульси перебудови йшли 
головним чином «згори», а після неї -  в основному «знизу». Це було 
зумовлене тим, що офіційно був проголошений курс на утворення право
вої держави, парламентаризм, розподіл влади. На перехід до економіч
них методів управління націлювала економічна реформа, закладена 
у рішеннях червневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС.

Однак, незважаючи на ці ініціативи, КПРС і її загін -  КП України -  
дедалі більше «не вписуються» у поступ перебудови. Уже на травневому 
Пленумі КПУ (1989 р.) звучать думки про «слабкість партійної теоретич
ної думки», про дії «методом проб і помилок», і врешті-решт робиться 
висновок, що «партійні працівники, не отримуючи ні належних теоре
тичних рекомендацій, ні практичних порад від відділів ЦК, виявилися 
не готовими вести наступальну організаторську і політичну роботу»11.

10 Гарань О.В. Убити дракона: з історії Руху та нових партій України. -  K., 1993. -  С. 10.
11 ІДДАГОУ. -  Ф. 1, оп. 2, спр. 2055, арк. 30, 35, 40.
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На цьому етапі починається процес становлення багатопартійності, 
виникає Українська демократична спілка, скеровує у політичне русло свою 
діяльність Українська Гельсінська спілка (УГС).

За активного сприяння УГС у березні 1989 р. у Львові відбулася пер
ша політична демонстрація і перший за радянських часів політичний 
страйк. На першотравневу демонстрацію львів’яни вперше в Україні вий
шли з жовто-блакитними прапорами.

IV  етап (травень 1989р. -  лютий 1990р.) -розмежування та консо
лідація полярних політичних сил у  суспільстві, їхнє протистояння.

Цей етап розпочинається І з’їздом Рад СРСР, який активно стимулю
вав поглиблення процесу перебудови. Політичний плюралізм, що наби
рав сили, зумовив утворення масових рухів і організацій. У вересні 1989 р. 
було проведено установчий з ’їзд Народного руху України. На хвилі 
демократизації виникли десятки громадських організацій (екологічна асо
ціація «Зелений світ», Союз незалежної молоді, Студентське братство 
та ін.). Саме в цей період в Україні проходить етап організаційного ста
новлення масовий робітничий рух -  після серії літніх страйків у серпні 
1989 р. на конференції представників страйкових комітетів шахтарських 
об’єднань Дніпропетровської, Донецької, Ворошиловградської і Ростов
ської областей було засновано Регіональний союз страйкових комітетів 
Донецького вугільного басейну (РССКД).

V етап (лютий -  грудень 1990р.) -  сповзання політичного керівницт
ва СРСР вправо і радикалізація народних мас.

Під впливом кризи, що посилювалася, в економічній сфері змінюєть
ся платформа горбачовського ліберально-реформістського крила керів
ництва -  починає домінувати ідеологія надзвичайних тимчасових заходів, 
що на практиці означало зволікання з реалізацією радикальних реформ.

Безумовно, центральною подією в суспільному житті республіки цього 
періоду були вибори народних депутатів до Верховної Ради України 
у березні 1990 р. У новоствореному українському парламенті утворилися 
більшість (група 239) і опозиція -  Народна рада (125 чол). Парламентсь
ка опозиція з перших днів відігравала помітну роль у політичній сфері. 
Саме за її ініціативою 16 липня 1990 р. було ухвалено Декларацію про 
державний суверенітет України.

У цей період активізується робітничий рух, дії якого стають органі- 
зованішими і широкомасштабними. Тільки у одноденному попереджу
вальному страйку, що прокотився Україною 11 липня 1990 p., узяли участь 
256 підприємств.

Під тиском обставин у цей час КПРС та її численний загін КПУ почи
нають втрачати монолітність. Розпочате гласністю висвітлення «білих плям» 
історичного минулого, непослідовне, половинчасте реформування еконо
мічного сектора, невміння партії вести політичну боротьбу в умовах конку
ренції і, нарешті, фактична втрата партійним керівництвом контролю над 
процесом перебудови, посилення антикомуністичних настроїв у суспільстві, 
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усе це врешті-решт призвело до поступової втрати Компартією доміную
чої ролі у суспільстві. Про кризове становище в КПУ в зазначений період 
красномовно свідчить статистика. Так, якщо за 1989 р. кількісний склад 
республіканської парторганізації зменшився на 0, 25 %, то за 1990 р. -  на 
10%12.

Поляризація та конфронтація політичних сил у республіці на цьому 
етапі посилювалася, сягнувши свого апогею в осінньому протистоянні 
опозиції та офіційної влади. У результаті жовтневого голодування сту
дентів 1990 р. прем’єр-міністр В. Масол змушений був піти у відставку.

Паралельно з радикалізацією мас розгорталася радикалізація політич
них сил і організацій. Зокрема, Рух на своєму II з ’їзді висунув гасло: «Від 
народного руху за перебудову -  до народного руху за відродження суве
ренітету України».

VI етап (грудень 1990 р. -  серпень 1991 р.) -  кінець перебудови.
Важливою віхою у суспільному житті цього періоду став березневий 

референдум. Бажаючи тільки косметичного реформування унітарної дер
жави, консерватори у Верховній Раді СРСР добилися того, щоб на рефе
рендум питання про майбутню долю країни було винесене у такому фор
мулюванні: «Чи вважаєте Ви за необхідне збереження Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверен
них республік, в якій повною мірою гарантуються права і свободи люди
ни будь-якої національності?». Український парламент після тривалих 
дебатів вирішив внести до бюлетенів додаткове запитання: «Чи згодні Ви 
з тим, що Україна повинна бути у складі Союзу радянських суверенних 
держав на основі Декларації про державний суверенітет України?». На 
перше запитання «так» відповіли 70,2%, на друге -  80,2% громадян, які 
взяли участь у референдумі.

Уже 23 квітня за ініціативою М. Горбачова, який представляв союз
ний центр, була проведена його зустріч з керівниками дев’ятьох республік. 
Ця зустріч, що відбулася У Новоогарьово (під Москвою), стала спробою 
покласти початок стабілізації у країні шляхом спільного пошуку компро
місної формули нового Союзного Договору.

Спроба консервативного табору перейти до активних дій, силою 
добитися соціального реваншу отримала своє втілення у здійсненні 
19-21 серпня 1991 р. державного перевороту. Поразка консерваторів по
силила центробіжні тенденції в СРСР. За цих умов ухвалення республі
канським парламентом 24 серпня 1991 р. Акта проголошення незалеж
ності України було закономірною подією, що стала не тільки одним 
із свідчень фактичного краху процесу перебудови в СРСР, а й важливим 
чинником наступного розпаду Радянського Союзу.

12 ЦДАГОУ. -  Ф. 1, оп. 2, спр. 2254, арк. 49.
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УРОКИ ПЕРЕБУДОВИ

Досвід практичного здійснення широкомасштабних трансформацій 
періоду перебудови, на наш погляд, можна кристалізувати у комплекс 
уроків, актуальних для сучасності, що доцільно відобразити у навчальній 
літературі:

1. Еліта, яка здійснює реформи, повинна уникати розколу у своїх 
лавах і спиратися на стійкий компроміс із опозицією.

2. Ідея необхідності суспільних реформ повинна якнайшвидше пере
рости в ідеологію побудови нового суспільства, тобто в систему регуля
тивних настанов суспільного життя з відповідним механізмом для її втілен
ня у практику.

3. Результати реформування суспільства перебувають у прямій залеж
ності від того, як швидко ідеологія руйнування «проти» («так жити не 
можна») трансформується в ідеологію творення «за» («жити необхідно 
саме так»),

4. Політичні рішення та дії керівництва мають випереджати події, 
а не йти за ними. Реагувати необхідно на перші симптоми кризових явищ, 
а не на їх наслідки.

5. Суспільні науки повинні відігравати значно більшу роль у процесі 
реформування. На основі аналізу історичного досвіду вони мають моде
лювати, передбачати майбутній розвиток, а не заднім числом обґрунтову
вати правильність офіційного курсу.

6. Успіх реформ суттєво залежить від ступеня підтримки в суспільстві, 
тобто від чисельності соціальної бази, авторитетності та впливовості 
лідерів реформ. Необхідно, щоб якомога більша частина населення:

а) чітко усвідомила суть реформ;
б) була зацікавлена в їх реалізації;
в) мала можливість і здатність практичними діями підтримати рефор

маторський курс.
7. Реформи потребують комплексного підходу: здійснення якісних зру

шень у одній сфері (наприклад, в економіці) вимагає одночасного внесен
ня коректив до інших сфер суспільного життя (політики, культури та ін.).

8. Реформаторський курс повинен базуватися на принципі гармонії 
інтересів центру та регіонів.

9. Радикальні реформи не варто здійснювати шляхом півзаходів, що 
не так наближають до поставленої мети, як розбалансовують суспільство 
і виводять із рівноваги суспільні системи та відносини.

10. Перебіг реформаторського процесу повинен перебувати під пос
тійним контролем реформаторів, інакше втрачається керованість суспіль
ного розвитку, що може призвести до соціального вибуху і краху реформ.

11. Внутрішні реформи повинні органічно вписуватися до магістраль
них шляхів розвитку світової цивілізації у контексті міжнародних відно
син, допомагати покращанню становища країни у світі.
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Таким чином, специфіка висвітлення процесу перебудови у  навчальній 
літературі полягає у  тому, що в ході викладання матеріалу необхідно орга
нічно поєднати аналіз (характеристика суті, особливостей, етапів пере
будови) і синтез (узагальнення досвіду та  переосмислення уроків реформ 
кінця 80-х років).

Olexandr Bojko

MAIN ASPECTS AND SPECIFICITY IN DESCRIBING TRANSITIONAL 
PROCESSES (1985-1991) IN EDUCATIONAL LITERATURE 

(on the example of Ukraine)

In the author’s opinion the transitional processes are rather superficially covered in 
the educational literature, especially the specificity of their development in the former 
Soviet republics and particularly in Ukraine. When describing the problem, it is neces
sary to combine harmoniously the analysis (characteristics of reasons, essence, peculi
arities and stages of perestroika) with the synthesis (generalisation of experience and 
re-interpretation of the results of the reforms at the end of the 1980s).



Олександр Давлєтов

Нацизм як феномен XX ст.: передумови 
виникнення, соціально-політичні корені, 

обґрунтування понять у сучасній шкільній 
історичній літературі України

Н а ц и з м . Цей феномен XX ст. виник в Європі в період між світовими 
війнами і є наслідком гострої соціальної і політичної кризи капіталістичного 
суспільства. Він являє собою особливу кризову модель переходу від монопо
лістичного (інколи домонополістичного) капіталізму до стадії державно-мо- 
нополістичного капіталізму. Ця форма влади використовується інколи 
у тому разі, коли традиційна для капіталістичних держав система управління 
через певні обставини (Перша світова війна, революційне піднесення, 
економічна криза, громадянська війна тощо) виявляється неспроможною.

Аналіз ситуацій, що склалися у країнах Західної, Центральної та Східної 
Європи у повоєнні десятиліття, дає можливість виділити три основні причи
ни, що створюють сприятливі для зародження й розвитку нацизму умови.

Перша з них -  різка ломка усталеної соціальної моделі суспільства. 
Швидкі й радикальні зміни соціальних структур підривають підвалини 
традиційного способу життя (в період революційної кризи, переходу від 
монархії до буржуазно-демократичної республіки та ін.); змінюють ста
новище і впливовість масових суспільних груп (дворян, промонархічно 
налаштованої буржуазії та ін.), не забезпечуючи їх своєчасною адапта
цією до змінених умов існування, ніби протиставляють ці групи суспіль
ству. У результаті виникає своєрідний вакуум, що за відповідних умов 
заповнюється нацистським змістом.

Друга причина -  криза існуючих політичних систем. У міжвоєнні роки 
основу цих систем у Європі становили парламентсько-демократичні інсти
тути. У цей період у суспільстві зростають, а в ряді випадків домінують 
антипарламентські, антидемократичні настрої. Складна економічна та 
політична ситуація сприяла тому, що діючі інститути дедалі більшою 
мірою піддавалися критиці й звинувачувалися у неефективності, нездат
ності вживати швидких і енергійних заходів для подолання негативних 
явищ, у потуранні корупції. Як і у випадку із соціальними структурами, 
незадоволення мас політичною системою зовсім не означало неминучості 
заміни парламентсько-демократичних інститутів авторитарно-тоталітар
ними, як того вимагали фашисти.

Однак сама криза політичної системи створювала сприятливі умови 
для фашистської активності. Без кризи парламентських політичних інсти
тутів нацизм не прийшов би до влади ні у Німеччині, ні в Італії, ні в Іспанії, 
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ні в інших європейських державах. У свою чергу нацизм у США, Англії 
та Франції наштовхнувся у 30-ті роки саме на відносну стійкість та 
гнучкість їхньої політичної системи.

Третя причина -  криза масової свідомості на повсякденному та ідео
логічному рівнях. Проявом такої кризи слід вважати розмивання колиш
ньої системи цінностей, втрату сформованих цільових установок, зник
нення цілісного бачення світу, віри в усталені суспільні устрої, у традиційні 
партії й звичних лідерів. У таких випадках масову свідомість можна по
рівняти з губкою, що жадібно всмоктує все, що трапляється на поверхні, 
у тому числі й ідеї нацизму.

Справа в тому, що масова свідомість за своєю суттю не пристосована до 
сприйняття складної й суперечливої сукупності причин, що спричиняють кри
зовий розвиток суспільства, всього переплетіння причинно-насліднових зв ’язків.

В умовах кризової ситуації (1917-1923 pp.; 1929-1933 pp.) або грома
дянської війни, як у Іспанії, особливо коли це пов’язано з помітним по
гіршенням умов життя значних груп населення, найтиповішим для су
спільної свідомості стає почуття нетерпіння, прагнення отримати якнай
швидше бажані результати або, у крайньому разі, обіцянку таких резуль
татів. Звідси й особлива схильність мас до спрощеного пояснення роз
витку подій, до гранично чітких орієнтацій руху вперед, до простих і зро
зумілих кожному способів вирішення назрілих проблем (всесвітня змова 
капіталістів -  теорія світової революції або «в усьому винні евреї», тобто 
пошук внутрішнього чи зовнішнього ворога тощо).

Можна сказати, що при певному рівні кризового розвитку масова 
свідомість з особливою прихильністю сприймає «рецептуру», що її про
понує нацизм та його ідеологи.

Узагальнення досвіду, набутого у минулому, дає змогу віднайти 
основні соціально-політичні корені нацизму -  консерватизм, расизм, ан
тисемітизм, націоналізм, антикомунізм.

Важлива відмітна риса нацизму -  чітка духовна орієнтація та заснована 
на ній система поглядів -  особливе світобачення. Ця система має гнучкість, 
необхідну для того, щоб не втрачати зв’язку з мінливою дійсністю. А втім, її 
основою є набір стійких елементів -  соціально-політичних коренів.

Консерватизм. Говорячи про природу нацизму, важливо від самого 
початку констатувати генетичний зв’язок нацизму і консерватизму. 
Це легко простежується на прикладі цінностей, що є основою установок 
поведінки обох течій. До них належать: наступність, що розуміється як 
вірність традиціям; стабільність як головна умова для нормальної життє
діяльності суспільства; орієнтування на державний авторитет; негативна 
оцінка природи людини, зневіра у можливості гармонії людського су
спільства; проголошення ілюзій щастя для всіх та ін.

Фашисти практично повністю сприймають ці ціннісні настанови, на
даючи їм жорсткішої форми і тенденційно односпрямованого характеру. 
Наступність у їхній трактовці -  некритичне звеличення історичного ми
нулого; стабільність -  категоричне заперечення позитивного характеру
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досягнень людського розуму, цивілізації та культури; орієнтація на дер
жавний авторитет -  як необхідність тотального підкорення особистості 
державним структурам; зневіра у гармонійне людське суспільство -  як 
неминучість строгої ієрархії, підпорядкування слабких сильним.

Було б помилкою змішувати два поняття «консерватизм» і «нацизм», 
оскільки їхня відмінність перебуває у сфері тактичного і практично-по
літичного порядку. Консерватори прагнуть домогтися реалізації своїх 
ціннісних настанов у рамках існуючих інститутів. Фашисти, навпаки, 
відкидають цей шлях, проголошуючи необхідність ліквідації усталених 
парламентсько-демократичних порядків.

До того часу, поки парламентські політичні інститути залишаються 
міцними та ефективними, різниця між консерватизмом і нацизмом 
досить зрозуміла. Однак в умовах кризової ситуації, коли парламентсько- 
демократичні структури починають давати збої, різниця між ними змен
шується через перехід зростаючої частини консервативних сил на право- 
радикалістські профашистські позиції. Аналогічну роль відіграє й поглиб
лення духовної (ідеологічної тощо) кризи суспільства. Втрата довіри до 
демократичних цінностей, «війна ідеологій» створюють умови для зру
шення у правий спектр суспільно-політичної структури, у бік фашистсь
кої системи поглядів.

Расизм є наріжним каменем у фундаменті нацизму як спотворене 
соціально-політичне бачення світу. Ми наводимо тут кілька основних суджень 
про раси, що вкорінилися ще з середини XVII ст. у Західній Європі та пізніше, 
уже в XX ст. практично без змін були засвоєні (запозичені) фашистами:

1. Спадкові ознаки передаються наступному поколінню через кров 
(генетичну теорію ще не було створено).

2. Спадковість визначає не тільки зовнішні ознаки (шлір шкіри, очей, 
волосся, форму черепа, риси обличчя і т. ін.), а й внутрішні якості людини, її 
характер і здібності (наприклад, естетичні нахили, творчі здібності, праце
любність або лінощі, віроломність і боягузство тощо). Раса приналежного 
до неї індивіда визначає його особистість. По суті людину формує її кров.

3. Нерівність людей проявляється і у зовнішніх, і внутрішніх властиво
стях та якостях. Існують раси, які увібрали в себе всі позитивні, вищі озна
ки. Є нижчі раси, у яких немає ні достатньої творчої енергії, ні інших рис, 
притаманних вищим і необхідних для розвитку науки, мистецтва, прогре
су. Ці раси стають загрозою для людства, джерелом його виродження.

4. Спадкові расові ознаки не піддаються ніяким змінам -  ні під впли
вом оточуючого середовища, ні шляхом змішування рас.

5. Демократія будується на постулаті, що всі люди рівні. Звідси ви
пливає рівність їхніх прав. Расова теорія, навпаки, заперечує рівність рас. 
Відповідно відкидається принцип рівних прав, а отже, і сам демократич
ний принцип. Коли існують вищі раси, то буде правомірно, якщо вони 
будуть правити світом і підкорять собі нижчі раси.

6. Різні раси не рівні між собою. Немає рівності й усередині «вищої 
раси». Деякі індивідууми мають здатність акумулювати расові ознаки, що 
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робить їх лідерами і наділяє творчою енергією на відміну від маси, яка цих 
ознак не має. З-поміж них виділяється вождь -  вища верховна особистість. 
Він висувається не людьми, а сукупністю закладених у ньому природою кра
щих ознак своєї раси. Тобто такий лідер будує свою владу не на демократич
ному принципі, а на силі своїх расових ознак, якими він наділений від при
роди. Саме тому лідер повинен вибирати собі послідовників, а не навпаки.

Расова теорія в її нацистському варіанті розглядає всю історію люд
ства як невпинну боротьбу між расами. Щоб зробити цю історію гранич
но чіткою, у неї введено категорію «вічного ворога» -  «суперсили» -  ан- 
тираси з євреїв, зробивши ставку на антисемітизм. Вибір на роль такої 
сили євреїв не був випадковим. Антисемітизм, насаджуваний з часів 
середньовіччя, отримав новий поштовх у результаті Листопадової рево
люції 1918-1919 pp., коли євреї здобули в Німеччині громадянське рівно
прав’я. Консервативна частина населення сприйняла цей процес з відвер
тим невдоволенням, побоюючись посилення як економічної, так і по
літичної активності єврейської меншини.

Та обставина, що євреї живуть у різних країнах, допомогла сконстру
ювати привид всесвітнього єврейського плану, спрямованого нібито про
ти Німеччини і німців у цілому, а у перспективі проти цивілізації взагалі. 
В інтересах встановлення своєї влади у Німеччині і у світовому масштабі 
нібито діяли і міжнародна фінансова олігархія, і всі ліві партії -  як со
ціал-демократи, так і комуністи, зокрема і буржуазно-ліберальні партії, 
керівництво яких «просякнуте єврейським духом».

З допомогою цієї конструкції неважко знайти пояснення будь-якому 
явищу, будь-якому процесові. Усе негативне, що відбувалося у світі та 
країні (Перша світова війна, революція, економічна криза, інфляція, підви
щення цін, звільнення з роботи та ін.), списувалося на інтриги євреїв. 
Відповідно будь-які можливі позитивні дії безпосередньо пов’язувалися 
з акціями проти них. Злочинним і жорстоким було «остаточне вирішен
ня» єврейського питання. У підсумку нацисти знищили понад 6 млн євреїв 
з 10 млн, що мешкали на Європейському континенті.

Важливою складовою ідеологічної платформи нацизму є націоналізм. 
Ще задовго до приходу НСДАП до влади в Німеччині існували проповід
ники течії «фелькіше» (від слова «volk» -  народ), які висували тезу про 
вигадану вищість німецької культури, «німецького духу» або перевагу 
німецької нації над «відсталою» ліберальною цивілізацією інших захід
ноєвропейських народів. Спираючись на безліч ідейних попередників 
(Фіхте, Гегель, Ніцше, Шпенглер та ін.), фашисти трактували поняття 
«нація -  народ» як окрему расову культурно-біологічну ірраціонально- 
містичну спільноту, котра завжди ворогує з іншими подібними спільно
тами. Звідси й узяті на озброєння німецьким нацизмом основні положення 
традиційного пангерманського шовінізму XIX ст.: пануюче становище 
Німеччини у континентальній Європі; об’єднання усіх німецькомовних 
народів у рамках німецького рейху; розширення німецьких колоніальних 
володінь -  практично без жодних змін.
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Наріжним каменем ідеологічного фундаменту нацизму, безумовно, 
є антикомунізм. Саме антикомунізм дав можливість фашистській ідео
логії створити враження її цільності, наприклад, саме антикомунізм 
НСДАП відкривав шлях для співробітництва з традиційними консерва
тивними правими силами у політичному житті Німеччини. Патологічний 
звірячий антикомунізм нацистів відсував для представників цих кіл на 
задній план ту обставину, що з деяких питань -  майбутня форма правлін
ня, ставлення до соціальної демагогії тощо -  їхні погляди суттєво не 
відрізнялися від поглядів фашистів.

Попри несумісність ідей, узятих на озброєння нацизмом (аристокра
тизм і народність, націоналізм та ідея наднаціональної спільності фа
шистів, антикапіталізм та теорія арійського капіталу і т.д.), головним прин
ципом відбору завжди залишався антикомунізм. Ще у 1922 р. Адольф 
Гітлер у таємному меморандумі до осіб, що субсидували партію, коротко 
та відкрито сформулював її мету -  знищити і викорчувати марксистський 
світогляд. З часом, саме на основі антикомунізму, започатковувалася 
система ідейного багажу нацизму.

Поняття «нацизм». У світовій історичній літературі існує кілька ос
новних варіантів трактування цього терміна. Зазначимо основні з них:

1. Згідно з матеріалами VII Конгресу Комінтерну, «нацизм є відкрита 
терористична диктатура найреакційніших, найбільш шовіністичних 
і найбільш імперіалістичних елементів фінансового капіталу».

2. Відповідно до другого варіанта, саме поняття «нацизм» входить до 
складу ширшого терміна «тоталітаризм». Нацизм як варіант тоталітаризму
-  це форма репресивно-терористичної диктатури, що склалася в умовах 
буржуазного суспільства, за якої громадянське суспільство поглинається 
державою, держава контролюється партією, партія -  адміністративною 
елітою, а еліта -  вождем.

3. Надзвичайно ємне і образне визначення нацизму дав відомий ан
глійський письменник-фантаст Джордж Оруелл у есе «Пам’яті Каталонії», 
визначивши нацизм як систему державного садизму: «Коли ви хочете уяви
ти собі образ майбутньої фашистської держави, уявіть чобіт, що топче 
людину, -  завжди».

4 .1 наше визначення, згідно з яким нацизм -  це специфічне соціально- 
політичне явище -  реакція найконсервативнішої частини капіталістич
ного суспільства на підсумки Першої світової війни, потрясіння періоду 
світового революційного піднесення 1917-1923 pp. і особливі умови істо
ричного розвитку Європи у 20-40 pp. XX ст.

Національні особливості генезису нацизму на прикладі Італії, Німеч
чини та Іспанії.

ІТАЛІЯ:
а) виникає як наслідок підсумків Першої світової війни та періоду 

«червоного дворіччя» (1919-1920 pp.);
б) соціальна опора -  фронтовики, декласовані елементи, націоналі

стично налаштована частина інтелігенції;
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в) фашисти Італії підтримані католицькою церквою та монархічними 
інститутами, а також армією;

г) опора на нелегальні методи здобуття влади -  «Похід на Рим» 
28 жовтня 1922 року.

НІМЕЧЧИНА:
а) виникає як наслідок підсумків Першої світової війни і періоду 

Листопадової революції (1918-1919 pp.);
б) соціальна опора -  робітничий клас, фронтовики, безробітні, пізніше

і електорат традиційних буржуазних партій;
в) складна, майже всеохоплююча система НСДАП + примикаючі до

поміжні організації;
г) поєднання легальних і нелегальних методів захоплення -  досягнен

ня влади, і як наслідок цього -  легальний конституційний підхід до неї;
д) антиклерикалізм лідерів НСДАП.
ІСПАНІЯ:
а) виникає наприкінці 20-х -  на початку 30-х pp. під впливом світової 

економічної кризи 1929-1933 pp. і краху монархії Бурбонів;
б) соціальна база -  інтелігенція, національна буржуазія, військові;
в) підтримка католицької церкви;
г) відсутність єдності і лідера після розстрілу республіканцями в 

період громадянської війни 1936-1939 pp. Хосе Антоніо Прімо де Рівера;
д) вимушене звернення диктатора Ф. Франко до іспанських фашистів 

як до варіанта правлячої державної партії.

НАЦИЗМ І КОМУНІЗМ

Генезис їх був пов’язаний з колосальними жертвами -  неминучим на
слідком однопартійної диктатури у величезній, але економічно нерозви
нутій, технічно відсталій країні. Світове революційне піднесення 1917— 
1923 pp. так і не завершилося світовою революцією; у міжвоєнний період 
комуністичний режим так і не вийшов за межі СРСР, однак вплив комун
істичних партій в інших країнах зростав. «Привид комунізму» продовжу
вав блукати Європою і пробуджував страх перед революціями. Якщо ра
дянський режим був правлячою формою міжнародного соціалізму, то 
фашистський режим, що прийшов до влади спершу в Італії, а пізніше у 
Німеччині -  уже в нацистському варіанті, був іншим феноменом.

Комунізм черпав сили із свідомості та теорії про класову боротьбу та 
бажання покращити соціальну систему -  ці проблеми хвилювали євро
пейське суспільство протягом багатьох поколінь. Нацизм почасти виріс із 
гніву і зневіри народів, які після Першої світової війни вважали себе при
ниженими і обділеними. Комунізм як теорія був універсальною соціалі
стичною ідеологією, що мала за основу рівність усіх народів і закликала 
до вирішення проблем відразу всього людства. Нацизм, навпаки, прого
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лошував етнічну і расову перевагу одних народів над іншими. З огляду на 
це, деякі народи, згідно з догмами нацизму, заслуговують на особливі 
привілеї. Нацизм проповідував надкласову єдність народу, стверджував 
необхідність територіальних експансій за будь-яку ціну, включаючи війну.
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Olexandr Davletov

NAZISM AS A PHENOMENON OF THE XXth CENTURY:
GROUNDS OF FOUNDATION, SOCIO-POLITICAL ROOTS, BASIC NOTIONS 

IN THE MODERN SCHOOL HISTORICAL LITERATURE OF UKRAINE

The basic socio-political roots of Nazism are conservatism, racism, nationalism, 
anti-communism.

The author of the article thinks that contemporary school text-books should in
clude the definition of Nazism as a specific socio-political phenomenon -  the reaction 
of the most conservative parts of capitalist society to the consequences of World War I, 
the revolutionary changes of 1917-1923 and the special conditions of Europe’s devel
opment in the 1920-40s of the XXth century.
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Георгій Ґонца

Проблема особистості й суспільства 
та деякі спірні питання історії 

в експериментальних підручниках 
Республіки Молдова

історична освіта в Республіці Молдова так само, як і суспільство 
в цілому, переживає часи значних змін. Загальна тенденція розвитку мол
довської школи полягає у багатосторонній диференціації освіти. Вона 
виявляється у переході від єдиної лінійної структури навчальних дис
циплін до ступінчастої, концентричної структури, у профільній диферен
ціації на вищому щаблі школи (10-12-й класи), у поєднанні республікан
ського, шкільного компонентів у навчальних планах і т. д. І що різноманіт
нішою стає школа, тим актуальнішим видається питання про те, у чому 
полягає обов’язковий, необхідний зміст освіти, загальнозначущий для осо
бистості й суспільства, держави і школи.

На початку 90-х pp. у Молдові, як і в інших колишніх республіках 
СРСР, розпочалася робота з розробки нової концепції історичної освіти. 
Було створено групи з учених Академії наук Молдови, професорів вузів 
і викладачів шкіл, які розгорнули дискусії з цієї проблеми. 16 серпня 1994 р. 
було засновано Державну комісію з великими повноваженнями, що по
винна була у короткий термін розробити концепцію вивчення історії в 
навчальних закладах Республіки Молдова. Однак комісія розділилася 
(після тривалих дебатів) на дві самостійні групи.

З одного боку, група вчених висунула проекти вивчення в навчальних 
закладах «Історії Молдови», яка мала викладатися на основі старих прин
ципів (територіальних і концептуальних), що не відповідало актуально
му рівню історичної науки.

З іншого боку, частина членів комісії (приблизно половина) запропо
нувала вивчати історію Республіки Молдова спочатку в контексті східно- 
романської, а потім румунської цивілізацій. На їхню думку, це відповіда
ло б специфіці історичного розвитку нової держави Республіки Молдова.

Така постановка питання уможливила б комплексне вивчення істо
ричних подій внутрішнього й зовнішнього порядку, особливо важливих 
як для історії Республіки Молдова, так і для всієї румунської цивілізації, 
що є частиною європейської світової цивілізації. Це цілком відповідало 
б історичній дійсності та науковій об’єктивності.

Саме підхід до вивчення національної історії, поширений до недавніх 
часів і висунутий першою групою вчених, призвів до кризи історичної 
науки. Вивчення історії лише частини румунської території, вилучення з
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історичного контексту (або односторонній розгляд) подій і процесів, що 
мали унітарний характер на всьому просторі румунської цивілізації, ста
ли підгрунтям для спотворення історичної дійсності в радянській істо
ричній науці. Висунуті групами далеко не однакові проекти концепції істо
ричної освіти призвели до розпуску Державної комісії1.

Спроба навесні 1995 р. ввести в односторонньому порядку в школах курс 
«Історія Республіки Молдова» спричинилася до страйків і мітингів учителів, 
професорів вузів, студентів, учнів та ін. У результаті в серпні 1995 р. Міністер
ство освіти і науки Республіки Молдова запровадило у школах два курси: 
загальна історія та історія румунів, що викладаються до сьогодні.

Автор даної статті, учасник численних дискусій з питань концепції 
історичної освіти, що тривають і сьогодні, зробив спробу у стислій формі 
викласти окремі аспекти проблеми особистості і суспільства, а також де
які спірні питання загальної та національної історії в програмах і експе
риментальних підручниках Республіки Молдова.

У Молдові діє тимчасова програма, розроблена 1995 р. для 5-9-го 
класів, до якої синхронно включені обидва історичних курси2. Новий 
шкільний куррікулум, що розробляється в Республіці Молдова, зберігає 
дану концепцію історичного навчання. Виходили з того, що для Молдо
ви, в якій досі практично не вивчалася національна історія, збереження 
двох синхронних курсів поки що необхідне.

Згідно з проектами у 5-9-му класах історія вивчатиметься за хроно
логічним принципом. У старших класах (10-12-й класи) загальна історія 
вивчатиметься за тематичним принципом, а історія румунів -  за хроноло
гічним принципом, з виділенням важливих і спірних проблем3.

Слід зазначити, що на сьогодні у Молдові ще не закінчена робота над 
розробкою стандартів історичної освіти. їх готують фахівці спеціального 
департаменту з оцінювання знань Міністерства освіти і науки. Вони до
поможуть визначити основні вимоги на всіх рівнях освіти, підвищити 
рівень історичних знань. Згідно з новою програмою вивчення історії по
чинається у 4-му класі. Це пропедевтичний курс «Сторінки історії ру
мунів». У 5, 6-му і відповідно у 10-му класах вивчаються курси «Історія 
Стародавнього світу» і «Давня історія румунів», «Історія середніх віків» і 
«Середньовічна історія румунів».

Нова історія вивчається в 7-8-му класах (І-ІІ частини) і в 11 -му класі, 
а новітня історія у 9-му і відповідно у 12-му класах (див. табл.).

На сьогодні розроблено і затверджено нові шкільні куррікулуми 4, 5, 
6-го класів4. Вони обговорювалися у школах, вузах. Згідно з програмою

1 Cu privire la studierea istoriei nationale in institutiile de invätämint din Moldova. Conceptia de studiere a
istorieinationale in institutiile de invätämint din Republica Moldova // Fäclia, nr. 40, 7 octombric. -  1994.

2 История румын. Всеобщая история. Программы для 5-9 классов. -  Кишинёв, 1995.
5 Curriculum de istorie pentru mvätämintul liceal/ Clasele X XII. -  Chisinau, 1999 (рукопись).
4 Школьный куррикулум для 4-го класса. История. -  Кишинёв, 1997; Школьный куррикулум по 

истории для 5-го класса. -  Кишинёв, 1998; Школьный куррикулум по истории для 6-го класса. -  
Кишинёв, 1999.
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Світового банку куррікулум затверджено на Національній раді з курріку- 
луму і оцінювання знань. Група з розробки куррікулуму з історії для 
гімназії працює над програмою для 7-9-го класів. Готовий у цілому і кур
рікулум з історії для ліцею (10-12-й класи). Ця програма готується іншою 
групою професорів вузів і викладачів шкіл паралельно з куррікулумом 
для початкової і гімназичної школи5. Вона спонсорується Фондом Соро
са із Молдови.

Відповідно до програми Міністерством освіти і науки та Світовим бан
ком були оголошені конкурси на підручники історії для 4-го і 5-го класів. 
Підручник для 4-го класу з історії румунів написаний після конкурсу6.

Згідно з рукописом вперше у новому підручнику з історії румунів для 
4-го класу кожний урок має карту і лінію часу. Запитання і завдання відпо
відають кінцевим цілям історичної освіти. До них входять три ступені оці
нювання, що дає змогу активізувати і виділити найактивніших учнів. Кож
на лекція включає додатково дві сторінки позакласного читання, де також 
представлена рубрика «Це цікаво знати». Для Молдови це надзвичайно 
важливо, оскільки шкільні бібліотеки, особливо сільські, останнім часом 
практично не отримують нової літератури латиницею для своїх фондів7. 
Підручники з історії, написані кирилицею, та літературу румунською мо
вою, що є у бібліотеках, учні не можуть використовувати з двох причин: 
по-перше, вони спотворюють історичну дійсність, по-друге -  у школах з 
румунською мовою навчання освіта реалізується латинським алфавітом.

Останнім часом відповідно до тимчасової програми для 5-9-го класів, 
у Республіці Молдова були опубліковані експериментальні підручники із 
загальної і національної історії для 5-9-го класів8. Втішає те, що зміст цих 
підручників відповідає в основному кінцевим цілям історичної освіти9.

У нових підручниках із загальної історії спірних питань набагато мен
ше, ніж у підручниках із національної історії. Із програми і підручників 
з новітньої історії, наприклад, зникла концепція, що розглядала історію 
XX ст. як історію Жовтневої революції або як історію СРСР. У програмі

5 Автор даної статті є членом обох груп з розробки куррікулумів з історії.
6 Автори нового підручника -  Г. Гонца, Н. Петровскі, В. Хахеу та П. Чербушка.
7 У 1989 р. навчання румунською мовою у Республіці Молдова було переведене, згідно з законом 

про мови, з кирилиці на латиницю.
’ Niculita L. Istoria Romänilor. Ероса veche -  clasa V. -  Chisinau, 1997; Dragnev D., Gonta Gh. Istoria 

medie a Romänilor -  clasa VI. -  Chisinau, 1997; Coctrla P., Dragnev E. Istoria medie universala -  clasa 
VI. -  Chisinau, 1997; Dragnev D., Dragnev E. Istoria moderna a Romänilor. Partea I -  clasa VII. -  
Chisinau, 1997; Certan E., Cozma V., Drahinberg C. Istoria moderna universala. Partea I -  clasa VII. -  
Chisinau 1997; Chicus N., Danu E., Dragnev D. Istoria moderna a Romänilor. Partea II -  clasa VIII. -  
Chisinau, 1997; Certan E., Cozma V., Drahinberg C. Istoria moderna universala. Partea II -  clasa VIII. -  
Chisinau, 1997; Palade Gh., Sarov I. Istoria Romänilor. Epoca contemporana. Clasa IX. -  Chisinau, 
1998; Petrencu A. Istoria universala contemporana. Clasa IX -  Chisinau, 1998.

’ Petrovski Nina. Ausgewählte Aspekte der Vorbereitung neuer Geschitsbiicher in der Republik Moldau 
// Internationale Schulbuchforschung. -  1998. -  Vol. 20. -  Heft 4. -  S. 440-443; [Ніна Петровскі. 
Вибрані аспекти підготовки нових підручників до історії в Республіці Молдова // Міжнародні 
дослідження по підручникам. -  1998. -  T. 20. -  Зошит 4. -  С. 440-^443].
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та підручниках запроваджено нову, не пов’язану з діяльністю жодної партії 
(як було досі), наукову періодизацію. Наприклад, новітня загальна істо
рія поділена на такі етапи: 1914—1918 pp.; 1918-1939 pp.; 1939-1945 pp.; 
1945 -  початок 90-х років. У національній історії цього ж періоду періо
дизація має деякі особливості: 1918-1939 pp.; 1939-1941 pp.; 1941-1944 pp.; 
1944-1956 pp.; 1956 -  початок 90-x pp.10.

На відміну від загальної історії, з національної історії було написано 
підручники, що різко відрізнялися за концепціями і змістом. Перший 
підручник обмежився вивченням ареалу й території сучасної Республіки 
Молдова. Опублікований підручник для 5-9-го класів «Історія Респуб
ліки Молдова» практично повторював старі концепції підручника з історії 
МРСР, розповсюдженого у школах до початку 90-х років11.

Другий підручник «Історія румунів», що складається з окремих книг 
для 5-9-го класів (див. табл.1), включає розділи з історії румунів всього 
ареалу, тобто Трансільванії, Буковини, Валахії, Запрутської Молдови, 
Бессарабії та Трансністрії. Слід відзначити, однак, що матеріал з історії 
території сучасної Республіки Молдова подано більш розгорнуто, що 
відповідає новій концепції і програмі12.

Серед проблем, пов’язаних із другим підручником була оцінка важ
ливих і спірних питань історії румунів на основі джерел: загарбання тур
ками територій середньовічної М олдови-1484, 1538,1711 pp.; захоплен
ня Австро-Угорщиною Буковини - 1775 р.; загарбання Росією Трансністрії
-  1792 p.; загарбання Росією Бессарабії -  1812 p.; загарбання Радянським 
Союзом Бессарабії, згідно з пактом Ріббентропа -  Молотова - 1940 і 1944 pp. 
і наслідки цих анексій для долі населення Трансністрії, Буковини, Бесса
рабії та усього румунського ареалу13.

У підручниках з історії румунів розширений обсяг матеріалу з історії 
культури до 1/3 і до 2/3 зменшено обсяг розділів з політичної та соціаль- 
но-економічної історії.

Більше уваги приділено в підручниках з історії румунів проблемам 
розвитку церкви, укладу життя, акцент зроблено на еволюції цивілізацій. 
Саме ці проблеми відповідають критеріям реформ історичної освіти14. 
На їх основі представлені в підручниках і елементи історії рідного краю, 
національної та загальної історії, які інтегруються між собою.

10 Palade Gh., Sarov I. Istoria Romänilor. Epoca contemporana. Clasa IX -  Chisinau, 1998; Petrencu A. 
Istoria universale contemporana. Clasa IX. -  Chisinau, 1998.

11 История Республики Молдова/ Отв. ред. В. И. Царанов. -  Кишинёв, 1997.
u Cu privire la studierea istoricri nationale in institutiile de invätämint din Moldova. Conceptia de studiere 

a istoriei nationale in institutiile de invätämint din Republica Moldova // Faclia, nr. 40,7 octombrie, 
1994. История румын. Всеобщая история. Программы для V-1X классов,- Кишинёв, 1995.

13 Dragnev D., Gonta Gh. Istoria medie a Romänilor, clasa VI-a. Chisinau, 1997; Dragnev D., Dragnev E. 
Istoria modemä a Romänilor. Partea I, clasa V II-a -  Chisinau, 1997; Palade Gh., Sarov I. Istoria 
Romänilor. Epoca contemporana.- Chisinau, 1998.

14 История румын: Всеобщая история. Программы для V-IX классов. -  Кишинёв, 1995.
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До нових підручників увійшли різні точки зору вчених з окремих пи
тань з їх науковою аргументацією, що грунтується на багатосторонньому 
аналізі джерел. Однак в основному до підручників для гімназій входять 
лише ті концепції, що визнані у науковому світі більшістю учених Молдо
ви і зарубіжних країн. Треба сподіватися, що різні точки зору вчених бу
дуть включені до підручників з національної і загальної історії для ліцею.

Одним із важливих питань експериментальних підручників з історії 
румунів є проблема, коли розпочати вивчення історії сучасної Республіки 
Молдова і на які аспекти звернути особливу увагу.

У підручниках чітко окреслюється висновок, що не можна поширю
вати сучасні події Республіки Молдова на інші історичні епохи. Теза про 
те, що Республіка Молдова є спадкоємницею середньовічної держави 
Молдова, що виникла у XIV ст., не набула розвитку в нових підручниках. 
Тим самим зумовлене й те, що ідеї, висунуті прибічниками молдовенізму 
й підтримані лівими політичними силами Республіки Молдова, не уві
йшли до підручників з історії румунів.

У підручниках зазначено, що середньовічна Молдовська держава без 
анексованої Росією Бессарабії та анексованої Австрійською імперією 
Буковини об’єдналася у 1895 р. з Валахією і разом вони заснували сучас
ну Румунію. Вона і є по праву спадкоємницею середньовічної Молдови. 
У нових підручниках вимальовується точка зору, що Республіка Молдова 
є другою румунською державою, що виникла у 90-ті pp. нашого століття 
і має спільні з Румунією історію, культуру, традиції15.

Окреме місце в підручниках з історії румунів посідає проблема місце
знаходження Республіки Молдова у зоні перетину інтересів великих дер
жав. Опис цієї ситуації має велике значення для молодого покоління.

Важливою є проблема особистості героя. Кожному поколінню потрібні 
свої ідеали. Серед них і герої. Вони з ’являлися в усі часи. В історії це 
монархи, ватажки повстань, діячі культури та ін.

На жаль, в історії людства нерідко лунали слова прокльонів тому чи 
іншому суспільству, його звичаям, його героям. Але яке ж століття вияви
лося найжахливішим? Середньовіччя з лицарськими турнірами? Чи на
ступне -  те, що вписало в історію сторінки первісного накопичення ка
піталу. А знищення цілих народів -  негрів, індіанців, арабів, що супро
воджувало епоху колонізаторів?

В експериментальних підручниках по-новому розглядаються історичні 
постаті. Кожну з них описано в контексті часу діяльності. Наприклад, 
Влада Депеша, відомого як Дракула, представлено на основі джерел як 
монарха епохи середньовіччя. Інший відомий і легендарний господар Цара 
Молдови Штефан чел Маре приблизно в той же час діяв щодо своїх підлег
лих набагато жорстокіше, ніж Влад Цепеш у Валахії16.

15 Vizer D. Istoria contemporana а Romänilor: Materiale pentru clasa IX-a. -  Chisinau, 1997.
14 Dragnev D., Gonta Gh. Istoria medie a Romänilor. -  Clasa VI. -  Chisinau, 1997.
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У нашій республіці, як і в деяких республіках колишнього СРСР, ви
никли неординарні проблеми, що знайшли висвітлення в експерименталь
них підручниках з історії. Це передусім проблема національних відносин.

Людина, що цілком природно, намагається усвідомити себе через го
лос крові, тобто через приналежність до певної нації. Здавна представни
ки однієї етнічної групи сприймали своїх співвітчизників як носіїв уні
кальних природних, психологічних і культурних якостей.

Люди однієї національності схильні вбачати у своїх співвітчизниках 
втілення кращих етнічних якостей: вони розумні, хоробрі, працелюбні, 
проникливі. У той же час чужинці видаються цілковитою протилежні
стю. У них безліч негативних якостей. Уже в давнину формувалася уста
новка «ми і вони». Греки вважали представників інших народів варвара
ми. Як наслідок -  формувалися хибні й спрощені етнічні стереотипи.

Наприкінці XX ст. спалахнула війна у багатьох регіонах земної кулі. 
Криваві події відбуваються в Югославії, де почали ворогувати колись близькі 
народи. В Індії розпочалася війна індусів з мусульманами. На Кавказі не 
стихає братовбивча сутичка між вірменами й азербайджанцями.

У квітучій Молдові, як її називалив колишньому Радянському 
Союзі, спалахнула національна ворожнеча між румунським і російсько
мовним населенням. Вона завершилася 1992 р. відомою братовбивчою 
війною у Трансністрії. Конфлікт досі не вирішено. На лівому березі 
Дністра виникла ніким не визнана Придністровська Молдавська Респуб
ліка (ПМР). У написаній у ПМР літературі румунів називали фашистами, 
націоналістами, агресорами17, а в Республіці Молдова поширювалися 
гасла: «Росіяни, забирайтеся з Молдови!», «Валіза. Вокзал. Росія» тощо18.

Такого спалаху національної ворожнечі ніхто, вочевидь, не передба
чав. Серед причин можна, напевне, вказати на передумову, що призвела 
до сплеску націоналізму. У XX ст. відбувалося стирання відмінностей 
між етнічними спільнотами, етнічний чинник перестав відігравати про
відну роль. Це викликало контртенденцію. Національна самосвідомість
-  потужний чинник самоутвердження.

В експериментальних підручниках питання про конфлікт у Транс
ністрії трактується в окремих розділах. Розкриваються причини виник
нення сепаратизму в Придністров’ї. Зазначається, що криза виникла як 
результат імперської політики Росії та СРСР у Молдові. Наступний роз
виток Республіки Молдова повинен спиратися на мирне співіснування 
населення усіх національностей19.

17 Руденко Н.П. Дубоесары -  город защитников ПМР. -  Дубоссары, 1995; Яковлев В.Н. Тернистый 
путь к справедливости. -  Тирасполь, 1993; Валовой Г.П. Кровавое лето в Бендерах: Хроника при
днестровской трагедии. -  Бендеры, 1993.

“  Act de identitate. Frontul Popular Crestin-Democrat din Moldova. -  Chisinau, 1995; Birsan V. Masacrul 
inocentilor. Räzboiul din Moldova. -  Bucuresti, 1993; Gh.Budeanu. Transnistria in flacari. -  Chisinau, 1993.

“  Vizer B. Istoria contemporana a Romänilor: Materiale pentru clasa a IX-a. -  Chisinau, 1997.
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У нових підручниках з історії румунів переглянуто окремі акценти, 
що з’явилися останнім часом у суспільстві як реакція на зміст старих 
підручників, у яких підносилася роль Росії.

Серед успіхів авторів нових підручників з історії румунів включення, 
хоча і скромне, матеріалу з історії національних меншин, що прожива
ють на території Республіки Молдова з найдавніших часів до сьогодні. 
Частина національних меншин, що колись втілювала у регіонах імперські 
плани Росії та СРСР, стала сьогодні внутрішнім чинником суспільства, 
беручи участь в економічному, політичному й культурному житті країни. 
Для Молдови це дуже важливо, оскільки досі, як уже зазначено, не вирі
шено конфлікт у Трансністрії, з ’явилася Гагаузія. До того ж, окремі по
літичні сили використовують з метою пропаганди й національну автоно
мію Гагаузії. Підручники розвивають в учнів толерантність до інших 
народів, культур, релігій, мов та ін.

У підручниках вміщено більше матеріалу щодо спільної долі балкан- 
ських народів і румунів за часів панування Османської імперії20. Ця тен
денція має набути подальшого розвитку, оскільки такий матеріал виховує 
учня у розумінні, що його країна є частиною Європи, а народи багатьох 
країн на окремих етапах мали спільні долі.

Georgij Gontsa

THE PROBLEM OF PERSONALITY AND SOCIETY 
AND SOME CONTROVERSIAL, HISTORICAL ISSUES IN EXPERIMENTAL 

TEXT-BOOKS ON HISTORY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The author of the article points out that in Moldova the temporary history teaching 
programme is in action. This programme presupposes two synchronous courses about 
general history and Romanian history. The reason lies in the fact that national history 
has not been practically studied so far. There are far less contents in new text-books on 
general history than in national history text-books. In the latter ones more attention 
than before is paid to the history of culture, church, national problems, historical fig
ures; activities are regarded in the context of their time.

20 Dragnev D., Gonta Gh. Istoria medie a Romänilor: -  Clasa VI. -  Chisinau, 1997; Dragnev D., Dragnev E. 
Istoria moderna a Romänilor. -  Partea I. -  Clasa VII. Chisinau, 1997; Chicus N., Danu E., Dragnev D. 
Istoria moderna a Romänilor. -  Partea II. -  Clasa VIII. Chisinau, 1997; Palade Gh., Sarov I. Istoria 
Romänilor. Epoca contemporana. -  Clasa IX. -  Chisinau, 1998.
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Таблиця

Класи 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Години - 38 34 34 34 58 34-51 34-51 34-51

Загальна
історія

Історія 
старо

давнього 
світу 
(до 

476 р.)

Середні 
віки (до 
середи
ни XVII 

ст.)

Нова
історія

І
частина 
(друга 

половина 
XVII ст. -  
1848 р.)

Нова
історія

ІІ
частина 
(1848- 

1914 pp.)

Новітня
історія

Проблеми
античної

та
середньо

вічної
історії

Проблеми
нової

історії

Проблеми
новіт
ньої

історії

Години 34 ЗО 34 34 34 44 34-51 34 34-51

Історія
румунів

Сторінки
історії

румунів
(пропе
девтич

ний
курс)

Антична 
історія 

(до VIII 
ст.)

Серед
ньовічна 
історія 

(до 
середи
ни XVII 

ст.)

Нова
історія

І
частина 
(друга 

половина 
XVII 
ст. -  

1848 р.)

Нова
історія

ІІ
частина 
(1848 -  
1918 pp.)

Новітня
історія

Антична
та

середньо
вічна

історія

Нова
історія

Новітня
історія



Гайке Крістіна 
Метцінг*

Соціалістичне минуле 
в німецьких підручниках -  до питання 

про вивчення непростої теми

У 1999 р. відзначалася десята річниця «падіння стіни», тобто тої 
події, яка спричинилась до остаточного краху соціалізму в Східній Європі. 
З того часу методика викладання історії постала перед запитанням: чому 
має навчатись підростаюче покоління при розгляді тем, пов’язаних з соці
алістичним минулим? Наступна стаття є спробою дати відповідь на це 
запитання. Її окремі положення відображають думку автора про те, яким 
має бути ставлення до соціалізму та НДР.

Питання про те, яким чином ця історія насправді подається наприкінці 
90-х pp., досліджувалось на матеріалі відібраних підручників з принагід
ним врахуванням положень історичної науки. Проте виконаний аналіз 
навчальних посібників не може вважатись достатньо репрезентативним, 
оскільки ним було охоплено лише поодинокі приклади. До того ж слід 
додати, що з огляду на розмаїття колишніх соціалістичних держав вимо
ги до вивчення періоду соціалістичного минулого значною мірою зале
жать від наявної в кожному окремому випадку національної специфіки.

Німецька точка зору, котра знайде свій вияв у ході подальшого викла
ду, позначена насамперед досвідом дводержавності та актуальною й досі 
дискусією в суспільстві й необхідністю дати гідну відповідь на виклик 
часу та на возз’єднання країни. А тому наведені нижче міркування не слід 
сприймати ані як модель ставлення до соціалізму чи (політичних) світо
глядних систем в цілому, ані як прагнення «врятувати» ідею соціалізму. 
У них слід вбачати лише спробу теоретично осмислити досвід існування 
розколотого на багатьох рівнях німецького суспільства і дати відповідь 
на запитання: яким може бути внесок шкільних підручників у подолання 
цієї національної роздвоєності.

Матеріал вперше опубліковано у кн.: de Keghel, Isabelle u. Robert Meier (ed/).: Auf den Kehrichthaufen 
der Geschichte? Der Umgang mit der sozialitischen Vergangenheit. -  Hannover, 1999. -  Studien zur 
internationalen Schulbuchforschung 97). -  S. 35-49; [На смітник історії? Про ставлення до соціалі
стичного минулого: Студії з міжнародних досліджень шкільних підручників історії 97 / Ізабсль де 
Кегель та Роберт Майєр. -  Ганновер, 1999].
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АКТУАЛЬНІСТЬ 
ІСТОРИЧНОГО ПІДХОДУ

Теза помер 1: Після краху соціалізму (майже) у  всьому світі нині існує 
небезпека однозначного сприйняття капіталістичної системи як «пере
можця» і «перетікання» такого погляду у  шкільні підручники під 
гаслом: «Перемагає добро». Щоб протидіяти подібним оцінкам, необхідно 
принципово дотримуватись історичного підходу до вивчення феномена 
НДР, який, втім, як здається, стане можливим лише через певний 
проміжок часу.

З огляду на незначну часову віддаленість подій 1989 р. дослідження 
соціалізму в НДР і країнах колишнього східного блоку в цілому ще 
й сьогодні пронизані відчуттям краху, а у випадку колишньої німецької дер
жави навіть тотального зникнення. Якщо врахувати притаманне протягом 
багатьох десятиріч усім соціалістичним структурам політичної волі та дії 
«блокове мислення», яке навіть попри зміни у світовій політиці раптово не 
вмерло саме по собі, то стає зрозумілою тенденція, що й можна спостеріга
ти з боку Заходу, до проголошення себе переможцем у «холодній війні».

Так, наприклад, Беріт Плайтнер у результаті порівняльного аналізу 
німецьких та французьких шкільних підручників з історії початку 90-х pp. 
доходить висновку, що історія східноєвропейських націй часто зображується 
в них так неначе процеси політичного розвитку, насамперед революційні 
повстання в минулому (1956 р. в Угорщині та 1968 р. у Празі), неминуче 
наближали 1989 p., визволення від радянського комунізму і, зрештою, 
вилились в «переможну» революцію і нестримну та остаточну інтегра
цію в більш ефективну систему капіталізму1. Всупереч такому розумін
ню «історичний підхід» полягає у висвітленні різноманітних тенденцій 
і подій в нерозривній єдності з часовим контекстом їх виникнення, із з ’я
суванням відповідних передумов та чинників, з постановкою запитань 
«як?» і «чому?» та відповіддю на них. Тлумачення історичних подій 
«з кінця» нерідко має своїм наслідком інструменталізацію історії. Якщо 
спостерігати соціалізм лише у заключній фазі його розвитку, то (оціню
вальний) поділ на «переможців» та «переможених» стає, зрештою, неми
нучим.

Така доля, здається, спіткала розділи, присвячені історії НДР у 
нинішніх шкільних підручниках. Для прикладу можна назвати підручник 
для 9-го класу «Нариси», що видрукуваний у видавництві «Вестерманн». 
У вміщеному в ній тематичному блоці під назвою «Від поділу до єдності»

1 В. Pleitner. Europa -  die unitas multiplex. Zur europäischen Identität am Beispiel der Wahrnehmung 
Polens in deutschen und französischen Schulgeschichtsbüchem // Internationale Schulbuchforschung 1 
(1998). -  S. 19-34, hier: S. 26; [Б. Плайтнер. Європа -  unitas multiplex. До питання про європейсь
ку ідентичність на прикладі зображення Польщі у німецьких та французьких шкільних підручни
ках з історії // Міжнародні дослідження шкільних підручників з історії 1 (1998). -  С. 19 34, тут 
с. 26].

292



увага сконцентрована на трьох моментах -  заснуванні НДР, подіях 17-го 
червня 1953 р. та спорудженні стіни -  причому зроблено це в межах однієї 
сторінки2. Згадані теми подані наполовину як авторський текст, а наполо
вину (17-те червня та спорудження стіни) проілюстровані виключно ма
люнками та фотознімками. У результаті мінімалізації текстової частини 
взагалі не проаналізовано, наприклад, причини спорудження стіни. Під 
заголовком «Політична відлига та її наслідки» на відповідній сторінці 
подається матеріал про політику перебудови часів М. Горбачова, що за
вершується 3-го жовтня 1990 p., у день німецького возз’єднання. І тут 
текст займає, зрештою, лише півсторінки3. Зате торжествам з приводу 
«падіння стіни» відведено цілу сторінку4, проблемам стосунків між мо
лоддю на Сході та Заході -  дві сторінки5, а перспективам розвитку в май
бутньому -  знову ж таки ціла сторінка6. У цих розділах практично відсутня 
інформація про становище в НДР до 1989 p., якщо не зважати на одно
бічну статтю про місто-ярмарок Лейпциг, де також годі шукати якісь відо
мості про історичний період між 1949 та 1989 pp.7. Тому й складається 
враження про репресії (події 17-го червня і «залізну завісу» у вигляді 
стіни), край яким покладено «визволенням» та возз’єднанням, що так ра
дісно були сприйняті населенням. Складається враження, що в історії НДР 
взагалі майже немає помітних подій, чогось такого, на чому взагалі варто 
було б зупинитись, а співвідношення текстової площі і тем є яскравим 
свідченням пріоритетів. Звичайно, можна вдатись до аргументів, що тут, 
мовляв, йдеться про книгу суспільствознавчого циклу, в якій належне місце 
має посідати соціологічна тематика®. Але таке надмірне домінування двох 
подій -  «падіння стіни» та возз’єднання країни -  у зображенні історії НДР 
може зумовити недопустиме і нічим не виправдане звуження й історії 
німецької дводержавності. Основним завданням, в тому числі й предмета 
«Всесвітня історія та соціологія», як і раніше, залишається історична ос
віта, дослідження процесів минулого з метою «проникнення в їх сутність 
як формуючих чинників нашої сучасності»9. Але якраз внаслідок такої 
диспропорції у висвітленні картини історичних подій і формується уяв

2 Der Band “Durchblick” für das Fach “Geschichtlich-soziale Weltkunde” Hauptschule Klasse 9 befindet 
sich z.Zt. (Juli, 1998) im Druck. Vgl. hier das Manuskript. -  S. 85; [Книга «Нарисів» з предмета 
«Всесвітня історія та соціологія» для учнів 9-го класу загальноосвітньої школи здана до друку 
(липень, 1998 року). Тут: рукопис. -  С. 85].

3 Там само. -  С. 90.
4 Там само. -  С. 91.
5 Там само. -  С. 94 і далі.
6 Там само. -  С. 96 і далі.
7 Там само. -  С. 92.
* У межах фаху «Всесвітня історія та соціологія» , що викладається на засадах оптимального враху

вання міжпредметних зв’язків та специфіки кожної окремо взятої дисципліни, об’єднано три 
навчальні предмети -  історія, соціологія та географія.

9 Rahmenrichtlinien für die Hauptschule. Geschichtlich-soziale Weltkunde, hrsg. v. Niedersächsischen 
Kultusministerium, Hannover, 1995. -  S. 14; [Рамкові методичні рекомендації для загальноосвіт
ньої школи з дисципліни «Всесвітня історія та соціологія». -  Видано Міністерством освіти феде
ральної землі Нижня Саксонія, Ганновер, 1995. -  С. 14].
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лення про начебто «переможців» і начебто «переможених». І на відміну, 
скажімо, від Польщі чи Угорщини у Німеччині створена таким чином 
лінія поділу розсікає навпіл не лише націю, а й має певну локальну при
в’язку: «переможці», як правило, мешкають на Заході, а «переможені» -  
на Сході Німеччини. Невже це і є внесок у «внутрішнє», духовне єднання 
нації?

Подібна класифікація стає ще випуклішою в концепціях тих шкільних 
підручників, в яких історія німецької дводержавності подається через 
пряме співставлення Схід-Захід. Для прикладу можна навести книгу Anno, 
що видрукувано у видавництві Вестерманн10. У двох розділах проаналі
зовано спільну історію розвитку обох частин Німеччини.

Під заголовком «Роз’єднана Німеччина» у першому розділі на ЗО сто
рінках висвітлено основну тематику періоду 1945-1968 pp.11, розділу 
«Німеччина з 1969 р. і до відновлення єдності» присвячено ще 26 сто
рінок12. Зроблено послідовну спробу подачі ідентичних тем (наприклад, 
економічного ладу) на розташованих одна навпроти одної сторінках.

Виклад розпочинається з моменту заснування обох держав, потім по
дається тема «боротьби двох економічних систем» (в контексті якої роз
глянуто й події 17-го червня) і, нарешті, вміщено матеріал про споруд
ження стіни та з історії повсякденного життя. Слідом за запитанням «Чужі 
брати, чужі сестри?» знаходимо додатковий розділ з описами внутрішнього 
політичного та економічного розвитку з середини 60-х pp. Тематика іншо
го великого розділу «Німеччина з 1969 р. і до відновлення єдності» охоп
лює політику в галузі освіти та культури обох держав, внутрішньополі
тичну ситуацію, роль жінки та громадських рухів. Розділ завершується 
«падінням стіни» та возз’єднанням країни.

Під час наступного викладу спробуємо проілюструвати на деяких при
кладах методику прямого співставлення Схід-Захід та пов’язані з таким 
підходом проблеми. У межах теми «Дозвілля», поряд з інформацією про 
вподобання та звички телеаудиторії на Сході та Заході, у вигляді таблиці 
вміщено схематичний огляд поведінки пересічної західнонімецької сім’ї 
в плані туризму між 1956 р. («жодних подорожей в період відпустки») та 
1967 р. («Придбання автомобіля-готеля на колесах, поїздки до Бретані», 
у Північну Іспанію).

Аналогічний матеріал щодо НДР знаходимо на протилежній сторінці, 
де видрукувано витяг з листа, в якому автор, з одного боку, розповідає 
своїм друзям у Західній Німеччині, що відкрито заздрить гарантованій 
їм свободі подорожування. З іншого боку, він описує величезні бюрокра-

10 Anno. -  Bd. 4. Das 20. Jahrhundert. -  Braunschweig: Westermann Verlag, 1977. Zugel. in BW u. Nds. 
für das Gymnasium; [Anno. -  T. 4. XX сторіччя. -  Брауншвейг, вид-во Вестерманн, 1997. Рекомен- 
дов. для гімназій у федеральних землях Баден-Вюртемберг та Нижня Саксонія].

11 Там само. -  С. 177-206.
12 Там само. -  С. 250-275.
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тичні перешкоди, які доводиться долати, якщо вирушаєш у подорож в 
період відпустки. Робоче завдання, що пропонується у цьому зв’язку уч
ням, має спонукати їх до порівняльного аналізу організації дозвілля13. Ще 
один приклад, цього разу на історико-економічну тематику: в одній з таб
лиць наводяться порівняльні дані по Федеративній Республіці Німеччині 
та НДР, які стосуються цін та тривалості робочого часу, необхідної серед
ньо статистичному покупцеві для придбання 16 товарів повсякденного та 
підвищеного попиту14.

Звичайно ж, це порівняння, за винятком послуг транспорту примісько
го та міського сполучення, вартості щоденних газет, хліба, картоплі та 
зачіски, складається не на користь НДР (до речі, вартість квартплати та 
медичного страхування в цій таблиці не врахована!).

Можна навести чимало інших прикладів, коли НДР просто не витри
мує прямого порівняння з Федеративною Республікою. Дані цілком об’
єктивні, проте, і це мабуть найголовніше, в них проступає бажання ав
торів заявити: ось тут маємо справу з «сильними», а тут -  із «слабкими».

Порівняння між Польщею та колишньою НДР принесло б інші резуль
тати і мало б інший ефект. При аналізі численних шкільних підручників, 
незалежно від покладеної в їх основу концепції, впадає у вічі те, що саме 
економічний аспект відіграє помітну роль в оцінці соціалізму, або тої 
ж НДР. Наголос в них, і це важко не помітити, робиться саме на матеріаль
ний аспект проблеми з певним чином наперед відомим результатом.

Як же поводить себе у цій ситуації наука, що покликана сприяти ство
ренню шкільних підручників? Автор зовсім не ставить за мету, та й не 
може претендувати навіть на спробу підсумкового аналізу дослідниць
ких проектів та наукових публікацій, присвячених історії НДР з 1989 
року15, однак хотів би висловити принаймні одне припущення: в якості 
основи порівняння в більшості наукових досліджень у відкритій чи заву
альованій формі використовуються схеми та цінності (старої) Федератив
ної Республіки1®. А це означає, що про НДР і в наукових дослідженнях

13 Anno. -  Т. 4. XX сторіччя... С. 196 і далі.
14 Там само. -  С. 201.
15 Пор. у цьому зв’язку: Deutscher Bundestag (Hg.). Forschungsprojekte zur DDR-Geschichte. Ergebnisse 

einer Umfrage des Arbeitsbereiches DDR-Geschichte im Mannheimer Zentrum für Europäische 
Sozialforschung der Universität Mannheim, bearb. v. Thomas Reimann unter Mitarbeit von Ralf Eichler 
und Stefan Wortmann. Bonn 1994. Fortgeführt von U. Mählert. Aktuelles aus der DDR-Forschung. Ein 
Newsletter, in: Deutschland Archiv, 1944 ff. Bis zum Heft 1/98 sind mittlerweile elf Newsletters erschienen. 
Vgl. auch im Internet: http: // www.mzes.uni-mannheim.de/ddr-forschung/einleitu.html; [Дослідницькі 
проекти з історії НДР. Підсумки опитування, проведеного робочою секцією з історії НДР у Центрі 
Європейських Соціологічних досліджень Мангеймського університету. Опрацьовано Томасом 
Райманом у співпраці з Ральфом Айхлером та Штефаном Вортманом. -  Бонн: Німецький Бундес
таг. -  1994. Продовження: У. Мелерт. Актуальний стан наукових досліджень НДР. Інформаційний 
бюлетень / Німецький архів, 1994; За час, що минув, опубліковано одинадцять випусків бюлете
ня. Пор. також відповідну адресу в Інтернеті].

16 Принаймні, стосовно досліджень з розвитку історичних наук у НДР можна констатувати, що тут
і досі відсутні роботи, яким у цілому притаманний системний підхід.
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судять мірками Федеративної Республіки Німеччини. Якщо ж йдеться про 
науковий аналіз, в якому переважає економічна тематика17, то можна сміли
во і з високим ступенем ймовірності прогнозувати тенденційність оці
нок. Зрозуміло, що історіографія сучасного життя та пряма причетність 
до сьогодення ставлять особливі вимоги до авторів. Вони мають скласти 
суворий іспит правдою життя18. Проте спостерігається і прагнення до зма
лювання історії НДР не лише в негативному світлі. У таких випадках -  і 
в шкільних підручниках, і в науці -  прийом прямого порівняння з Феде
ративною Республікою зазнає певних обмежень. Це зовсім не означає 
повальної заборони порівняльного аналізу. Однак протиставлення завж
ди створює ситуацію змагальності, з якої НДР не може вийти «перемож
цем» хоча б тому, що такої країни більше не існує.

ВТІЛЕННЯ В ЖИТТЯ РОЗМЕЖУВАННЯ 
МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ 

ТА СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Теза номер 2: Окрім історії соціалізму в НДР, необхідно звернутись до 
витоків самої соціалістичної ідеї в XIX  ст., до історичного контексту 
її появи та до історії її впливу. Лише після з ’ясування факту, що емансипа
торський за своєю сутністю підхід злився з політичними установками і 
зрештою був використаний не за призначенням для владних політичних 
цілей, можна говорити про адекватну оцінку цього явища.

Соціалізм «не впав з неба» у 1945 р. Він також не був винаходом Ра
дянського Союзу чи творінням тиранів. Саме таке враження може інколи 
виникнути, якщо звернутись до публічних дискусій, що вибухнули 
у Німеччині з цього приводу відразу ж після 1989 р. Достатньо пригадати 
лише радикалізм в перейменуванні вулиць, інших громадських об’єктів, 
які досі носили, наприклад, назви «алея імені Карла Маркса» чи «площа 
імені Фрідріха Енгельса». При цьому забувають, що соціалістична ідея, 
сформульована Карлом Марксом та Фрідріхом Енгельсом, була пород

17 Статистика виконаних до січня 1994 р. науково-дослідних проектів налічує близько 759 робіт, 
в тому числі 4 5 - 3  історії економіки НДР. Однак тематика більшості наукових праць стосувалась 
таких галузей знань: історія культури (123), причини, перебіг та наслідки обвалу соціалістичної 
системи (109), соціальна та побутова історія (68), опозиція і опір (53), роль церкви (51), політична 
історія (50). До середини 1998 р. кількість зареєстрованих здійснених, запланованих до виконан
ня чи здійснюваних проектів сягнула 1000. Пор. з цього приводу http//www.mzes.uni-mannheim.de/ 
ddr-forschung/einleitu.html.

18 Пор. з цього приводу: H. Weber. «Asymmetrie» bei der Erforschung des Kommunismus und der DDR- 
Geschichte? Probleme und Archivalien, bei dem Forschungsstand und bei den Wertungen // Aus Politik 
und Z eitgesch ich te  B 26/97. -  1997. -  S. 3 -14 ; St. W olle. H errschaft und A lltag . Die 
Zeitgeschichtsforschung auf der Suche nach der wahren DDR, in: ebd., S. 30-38; [Г. Вебер. «Асимет
рія» в дослідженнях комунізму та історії НДР? Проблеми та архівні матеріали, стан досліджень та 
оцінка // Політика та історія сучасності, вип. 26/97 (1997); Шт. Волле. Панівний режим та повсяк
денне життя. Дослідження історії сучасності в пошуках справжньої НДР. Там само. -  С. 30-38].
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женням епохи (ранньої) індустріалізації, а її творців не можна звинувачу
вати у впливі цієї ідеї на суспільний розвиток наприкінці XX ст.

Як і при розгляді першої тези, розпочнемо з історичної науки. Слід 
зазначити, що в Західній Німеччині вона досить інтенсивно займалась 
темою соціалізму та його генези ще до радикального зламу в історичній 
долі країни19. Однак з крахом всього колишнього східного блоку зміни
лись як зовнішні умови для наукової роботи (наприклад, відчинились двері 
архівів), так і перспективи змістовного характеру. Якщо не брати до ува
ги точку зору, згідно з якою історію соціалізму ще тільки-но належить 
написати і яка зазнала істотних змін, сучасна наука покликана здійснити 
критичну перевірку того, які уявлення мають право на подальше існуван
ня і в яких випадках треба внести корективи в наявні судження.

При цьому неабияка роль належить трансформованій відтепер сис
темі релевантно!' для наукової роботи інфраструктури. Так, зокрема, вчені 
з різних країн, які виконували дослідження спадщини Маркса-Енгельса, 
лише після 1989 року повністю позбулись опіки з боку політики. Це ста
лось завдяки краху суспільних систем, разом з яким припинили своє існу
вання інститути партії з вивчення марксизму-ленінізму у Східному Берліні 
та Москві, що вбачали свою роль у збереженні недоторканим «чистоти 
вчення». Відтоді стало можливим продовження розпочатої ними роботи 
з підготовки повного видання творів Маркса-Енгельса на чисто наукових 
засадах і звільнення її від цільових установок, продиктованих панівною 
партійною доктриною. Ця робота триває й сьогодні у формі довгостроко
вого проекту, виконавцем якого з липня 1993 року стала Берлінсько-Бран- 
денбурзька академія наук20. Є підстави сподіватись на те, що цей проект 
надасть відчутного поштовху розвиткові відповідних окремих галузей 
історіографії. Наукова праця академії могла б стати вагомим внеском 
в усвідомлення в майбутньому принципової різниці між творами Марк
са-Енгельса, з одного боку, та характером їх впливу на формування мар
ксизму-ленінізму -  з іншого. Тоді, гадаю, одного чудового дня і в Німеч
чині спокійно можна буде пояснити, що Карл Маркс -  це один з пред
ставників німецької нації, які залишили глибокий слід в історії людства21. 
І при цьому можна буде не побоюватись звинувачень у приналежності 
до комуністів...

19 Для прикладу наведемо лише декілька робіт: C.D. Kernig (Hg.). Sowjetsystem und demokratische 
Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopädie. -  Bd. 1-6, Freiburg/Basel/Wien, 1966-1972; Th. Meyer, 
K.-H. Klar/ S. Miller u.a. (Hg.) // Lexikon des Sozialismus. -  Köln, 1986. Ders. Geschichte des Sozialismus, 
Tübingen, 1988; [Радянська система і демократичне суспільство. Порівняльна енциклопедія / За 
ред. К.Д. Ксрніга. -  T. 1-6. -  Фрайбург- Базель- Відень, 1966-1972; T. Мейєр, К.-Г. Клар // Лекси
кон соціалізму / За ред. С. Міллерата ін. -  Кельн, 1986. Пор. Історія соціалізму. -  Тюбінгсн, 1988].

20 Пор. з цього приводу: M arx-Engels-G esam tausgabe // B erlin-B randenburgische Akademie 
der Wissenschaften. Jahrbuch 1992/1993. Berlin, 1994. -  C. 269-271; [Повне видання творів Марк
са-Енгельса // Берлінсько-Бранденбурзька академія наук. 1992/1993 рік. -  Берлін, 1994].

11 На думку французького дослідника Жозефа Ровена, «Мартін Лютер [.... ] це один з тих німців, які
ще до появи Карла Маркса і спільно з ним залишили якнайглибший слід в історії людства». 
J. Rovan. Geschichte der Deutschen. Von den Ursprüngen bis heute. -  München, 1998, -  S. 223; 
[Ж. Ровен. Історія німців від витоків до сьогоднішнього дня. -  Мюнхен, 1998. -  С. 223].
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Ця навчальна тема, яка з дидактичних міркувань має бути дещо ско
роченою, крім пізнавальної мети, дає можливість досягнути ще й двох 
виховних цілей. З одного боку, на прикладі розвитку соціалізму від його 
зародження і аж до наших днів можна продемонструвати перетворюючу 
і формуючу силу ідей. З іншого ж боку, з огляду на критичне осмислення 
історії впливу соціалізму та його наслідків, можна показати, що навіть 
(політична) система поглядів емансипаторського характеру не застрахо
вана від можливості її інструменталізації. Або ж, іншими словами: 
оскільки не існує гарантій від зловживань владою, то саме в умовах 
демократії і кожний громадянин несе свою долю відповідальності за 

її збереження і за дотримання пов’язаних з нею основних прав.
Вивчення цієї теми може стати вагомим внеском в історико-політич- 

ну освіту, якщо сформувати саме таке критичне усвідомлення, що грун
тується на знаннях. З урахуванням особливостей обсягу та структури об’
єкта найоптимальнішим здається розгляд його у діахронічному зрізі.

Але чи можна віднайти хоча б щось подібне у підручниках з історії? 
Доводиться констатувати, що такий виклад матеріалу ще не став прави
лом, хоча існують і винятки. Саме таким винятком можна вважати книгу 
«Відкрий і збагни», що видрукувано у видавництві Корнельсен22. У ній 
розглядається становище робітників на початку XIX ст. з опорою насампе
ред на першоджерела, зокрема на роботу Фрідріха Енгельса «Становище 
робітничого класу в Англії». Після зображення розвитку німецького та 
міжнародного робітничого руху здійснено аналіз дореволюційної ситуації 
в Росії, висвітлено період жовтневої революції та військового комунізму, 
причому зроблено це на тлі повсякденного життя в умовах російського со
ціалізму. Потім автори зосереджують увагу читача на подіях німецької 
історії: листопадовій революції та Веймарській республіці. Заключний 
розділ «Соціалізм сьогодні» спрямовує погляд учня не лише в минуле, а й 
в майбутнє. Однак проблематика НДР розглядається не в межах цього розді
лу, а при висвітленні теми «Німеччина після 1945 року», причому цей роз
гляд можна визнати достатньо наочним і зрозумілим, проте, з огляду на 
історичний розвиток, лише частково задовільним. Обсяг матеріалу, при
свяченого в цілому темі «Соціалізм», складає 42 з 289 сторінок. Отже, має
мо спробу розгляду соціалізму в генетичному розрізі. В цілому ж, такий 
підхід, який відповідає духові історичної просвіти, заслуговує всілякого 
схвалення.

в  Entdecken und Verstehen. -  Bd. 3. -  Berlin: Cornelsen Verlag. -  1996, тут: S. 34-75; [Відкрий і 
збагни. -  Т. 3. -  Берлін: Корнельсен. -  1996, тут с. 34-75]. Книга рекомендована для вивчення в 
реальних та загальноосвітніх школах федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.
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УСВІДОМЛЕННЯ ЕТНІЧНОГО 
ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗМАЇТТЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Теза номер 3: Усебічні, глибокі знання про різні країни колишнього східного 
блоку та про окремі радянські республіки існували у  Федеративній Республіці 
Німеччині до 1989року лише у  свідомості обмеженого кола осіб. Під впливом 
«холодноївійни» панувало «блокове мислення», яке проникало і в шкільні підруч
ники і наслідком якого стало майже цілковите замовчування історії різних 
націй та етносів, що перебували по той бік «залізної завіси», насамперед на 
теренах колишнього Радянського Союзу. З огляду на змінну світовій політиці 
після 1989p., такий підхід необхідно принаймні частково змінити, аби запо
бігти затвердінню стереотипів старого мислення.

У тезі номер 1 згадувалась подальша присутність у ментальності німців 
постсоціалістичної ери схеми «Схід-Захід». Але кращого місця для оповіді 
про нації та держави , що перебували під радянською опікою, ніж підруч
ники з історії, годі й шукати. Часто-густо під тиском політичних мірку
вань в них заперечувалась сама ідея існування багатьох національностей. 
Досить згадати Грузію, Білорусію чи Україну, якщо обмежитись лише 
цими трьома прикладами. На тлі змін у світовій політиці та процесів на
ціонального пробудження та відродження абсолютно невиправданою 
є подача в підручниках матеріалу про держави, відгороджені колись від 
світу «залізною завісою», чохом («еп bloc»)23.

Наукові дослідження підручників для школи почали, хоч і не без ва
гань, якось реагувати на таку ситуацію24. Про що ж розповідається у нових 
шкільних підручниках? Що, наприклад, можуть почерпнути з них німецькі 
школярі наприкінці 90-х pp. про колишні радянські республіки? Однознач
но можна сказати: не надто багато. До того ж інформація є ще й досить 
різною за своєю якістю. Так, зокрема, в усіх переглянутих автором підруч
никах, що увійшли до вибірки25, вміщено (з точки зору графічного офор

23 Пор. з цього приводу статтю Плайтнер, особливо с. 24—27.
24 Див. у цьому зв’язку: R. Maier (Hg.). Nationalbewegung und Staatsbildung. Die baltische Region im 

Schulbuch-Frankfurt/Main, 1995 (Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Schriftenreihe des 
Georg-Eckert-Instituts, Bd. 85); [Національний рух і державотворення. Регіон Балтики у шкільних 
підручниках / За ред. Р. Майєра. -  Франкфурт-на-Майні, 1995 (Студії з міжнародних наукових 
досліджень шкільних підручників. Серія Інституту імені Георга Еккерта, т. 85)].

25 Йдеться, зокрема, про: Trio 2. Geschichtlich-soziale Weltkunde, Hannover: Schroedel Verlag 1997. 
Zugelassen in Nds. u. SH für die Haupt- und Realschule. Anno, Bd.4 (siehe Anm. 10). Treffpunkt 
Geschichte 4. Zeitgeschichte, Bamberg: C.C. Buchners Verlag 1996. Zugel. in Bay. für Realschule u. 
Berufsschule. Doppelpunkt. Geschichte/Gemeinschaftskunde, Hannover: Schroedel Schulbuchverlag 
1996. Zugel. in BW für Hauptschulen. Das IGL-Buch. Gesellschaftslehre an Gesamtschulen 3, Stuttgart: 
Emst Klett Verlag 1997. Zugel. in Bra, HB, HH, He, RP, Sa und SH; [Тріо 2. Всесвітня історія та 
соціологія. -  Ганновер: Шрьодель, 1997 / Рекомсндов. для учнів загальноосвітньої середньої шко
ли у федеральних землях Нижня Саксонія та ЦІлезвіг-Гольштинія; Anno. -  Т. 4 (див. прим. 10); 
Місце зустрічі -  історія. -  4. Сучасна історія. -  Бамберг, вид-во Бухнерс, 1996 / Рекомендов. для 
учнів середньої та профтехосвітньої школи у федеральній землі Баварія; Двокрапка: Історія / 
Суспільствознавство. -  Ганновер: Шрьодель, 1996 / Рекомендов. для учнів загальноосвітньої школи 
у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Загальне суспільствознавство. Суспільствознавство для 
учнів загальноосвітніх шкіл 3. Штуттґарт: Ернст Клетт. -  1997 / Рекомендов. для шкіл у федераль
них землях Бранденбург, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар, Шлезвіг-Гольштинія, містах Берлін і 
Г амбург].
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млення більш-менш непогані) карти, що унаочнюють розпад СРСР на Ро
сію, решту країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) та країни При
балтики. В одному випадку (Anno) подача теми на цьому й закінчується. 
У іншій книзі (Тріо) можна знайти принаймні доповнення у формі 
авторського тексту, яке займає, щоправда, лише півсторінки. У підручнику 
(Двокрапка) на додаток до карти перераховані всі колишні республіки 
у складі СНД, і у формі таблиці наведено статистичні дані щодо розмірів, 
назви столиць, географічного рельєфу та кількості мешканців.

Однак їх вибір здійснено без будь-якої системи, абсолютно довільно: 
для однієї з республік розмір наводиться у квадратних кілометрах, 
стосовно іншої сказано, що вона «територіально є другою за розміром 
республікою СНД»26. Ще про одну республіку говориться, що вона має пе
реважно гористий рельєф, а в її західній частині переважає субтропічний 
клімат. Якщо йдеться про Росію, то майже у всіх випадках з’являються 
лише дані про кількість мешканців у мільйонах та про територію у квад
ратних кілометрах. Не зовсім доречними можна вважати й дані про те, що 
Туркменистан, Узбекистан та Азербайджан є ісламськими республіками у 
складі СНД, на тлі цілковитої відсутності інформації про релігійну прина
лежність, наприклад Естонії до протестантизму, Росії -  до православ’я чи 
Литви -  до католицизму. А відомості про те, що Вірменія є однією з найбільш 
ранніх християнських країн, безперечно, були б цікавими для учнів.

Проте саме це питання взагалі залишається поза увагою авторів. 
У наступному шкільному підручнику (Місце зустрічі -  історія) розпад 
Радянського Союзу розглядається під кутом зору національних конфліктів, 
що спалахнули після 1989 р. У карті, вміщеній у цьому розділі, наводить
ся відсоток російського населення у кожній з відповідних держав. Проте 
нез’ясованим залишається питання про те, чим зумовлене таке етнічне 
змішення. У межах вибірки вдалось виявити лише один підручник (За
гальне суспільствознавство21), в якому здійснено детальний і належний 
виклад проблеми національностей, підкріплений систематичними дани
ми в розрізі різноманітних народностей та республік. Однак і тут ця тема 
розглядається насамперед крізь призму суспільствознавства, а її історич
не підгрунтя залишається досить туманним.

Отже, підсумок не надто втішний28. Здається, підтверджується висно
вок Плайтнер стосовно методики подачі навчального матеріалу про різні 
країни Східної Європи, особливо Польщі, у шкільних підручниках: 
основна увага звертається на економічно і політично міцні країни, та й

16 Doppelpunkt. Geschichte/Gemeinschaftskundc, ibid. -  S. 120; [Двокрапка. Історія / Суспільствознав
ство. -  Там само. -  С. 120].

27 IGL: Integrierte Gesellschaftslehre; [Загальне суспільствознавство].
18 Навіть якщо взяти попередні видання окремих шкільних підручників, то картина в цілому зали

шиться незмінною. Лише в другому томі книги Anno, у третьому томі підручника «Історія в подіях» 
та в другому томі підручника «Місце зустрічі -  історія» можна віднайти певною мірою нову інфор
мацію, обсяг якої втім обмежений 2-5 сторінками, і що стосується переважно заснування та підне
сення Російської імперії, але майже нічого не розповідає про інші держави у складі нинішнього 
СНД.
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то, коли вони хоча б якось пов’язані з власною національною історією29. 
Звичайно ж коли мова заходить про країни СНД, то відразу можна очіку
вати зустрічний аргумент: мовляв, зображення всіх республік в процесі 
їх історичного розвитку неможливе хоча б з огляду на обмеженість тек
стової площі. Цей аргумент по суті своїй правильний, проте звучить не
переконливо, адже завжди можна знайти місце у підручнику за рахунок 
більш стислого і економного викладу, щоб принаймні тезисно подати будь- 
яку тему. Досить згадати, наприклад, деякі із запропонованих наукових 
проектів чи завдань по збору відповідної інформації з орієнтацією на запи
ти учнів. Там, де автори усвідомлюють важливість відповідного об’єкта 
вивчення, там завжди віднайдеться можливість його адекватного враху
вання. На часі більш інтенсивне вивчення держав і націй всього колиш
нього східного блоку. Це важливо і необхідно для того, щоб на зміну полі
тично застарілому і контрапродуктивному «блоковому мисленню» по
вільно прийшла повна і багатогранна картина дійсності. І тут ще непоча
тий край роботи.

АКЦЕНТ НА ІСТОРІЮ 
БУДЕННОГО ЖИТТЯ Й ЛЮДСЬКОГО ДОСВІДУ

Теза номер 4: Життя людини в умовах соціалізму, тобто в НДР, було 
набагато «нормальнішим», ніж та картина, що може виникнути у  свідо
мості пересічного громадянина після ознайомлення з ретроспективними 
дослідженнями, що стосуються того часу і позначені «західним погля
дом» на події. Тим нагальнішою стає потреба розгляду найрізноманіт
ніших тематичних аспектів, насамперед історії повсякденного життя 
та досвіду пересічної людини30.

Погляд на історію НДР виключно під кутом зору її авторитарного ха
рактеру або політичного засилля влади не відповідає і не може відповіда
ти суспільним реаліям, досвіду тих, хто жив в умовах цієї системи. Жит
тя людей, самоусвідомлення яких формувалось за часів соціалізму, і які 
сьогодні у дорослому віці живуть в умовах цілковито відмінної суспіль
ної системи, наповнювалось змістом насамперед у загальній для всіх си
стемі життєвих взаємовідносин і координат, тобто в шлюбі, сім’ї, коханні, 
хворобі і смерті.

Проте, крім них, існує і сфера найнеобхідніших повсякденних потреб 
у їжі, одягові, житлі, роботі, відпочинку. Життя в цьому «особистому»

м Див.: Плайтнср. -  С. 22.
м 3 приводу визначення історії повсякденного життя і досвіду див.: D. Wierling: Alltags- und 

Erfahrungsgeschichte/ / K. Bergmann u.a. (Hg.): Handbuch der Geschichtsdidaktik.- 5 .  (Jberarb. Auflage 
Seelze-Velber, 1997. -  S. 233-235; [Д. Вірлінг. Історія повсякденного життя і досвіду // 
К. Берґман та ін. Посібник з методики викладання історії. -  5-тс доповнене видання. -  Зельце- 
Фелбер, 1977. -  С. 233-235].
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секторі звичайно ж не визначалось цілком і повністю партійно-політич
ними установками чи диктатом влади, попри той факт, що якраз через 
систему життєзабезпечення і зайнятості панівна суспільна система фор
мувала і певною мірою визначала загальні рамкові умови31. Але уникати 
пережитої багатьма на власному досвіді історії, пов’язаного з нею світу 
внутрішніх почуттів, наперед демонізувати її, означає відмовити частині 
німецького населення у праві на своє обличчя, позбавити її чітких життє
вих орієнтирів.

Якраз з огляду на фундаментальні зміни в життєвих засадах, які відчу
ли на собі мешканці нових федеральних земель, сьогодні неможливо навіть 
передбачити наслідки такої втрати власної історичної ідентичності. По
дібний висновок не слід сприймати як недооцінку авторитарного, дикта
торського характеру режиму, спробу представити його у рожевому світлі 
шляхом зосередження уваги на історії повсякденного життя і буденного 
досвіду того часу. Автор далекий і від ідеї деполітизації історії повсяк
денності в НДР. Однак і контакти зі службою безпеки (штазі), і звичайні 
відносини між людьми співіснували як невід’ємні складові частини люд
ського досвіду, в умовах одної й тої ж системи. Викладання історії, прони
зане усвідомленням її суспільної відповідальності, не може не враховува
ти цей факт. Адже навіть спеціальна комісія Бундестагу зробила висновок 
про те, що життя в НДР виглядало набагато «нормальнішим» порівняно з 
уявленнями про нього більшості західних німців, які до того ж взагалі не 
мали жодного досвіду контактів зі Сходом до 1989 року. Так, у матеріа
лах комісії йдеться, що «життя в умовах диктатури не є марно прожитим 
життям»32. Однак виконані досі наукові дослідження надто мало зверта
ють увагу на історію повсякденного життя в НДР. У 1996 році Клеменс 
Бурріхтер та Герд-Рюдігер Штефан дійшли наступного висновку: «Реє
страційний підхід є явним недоліком історичних соціологічних дослі
джень, що поки здійснюються на рівні розрізнених спроб чи декларацій 
намірів»33. Через рік Герман Вебер був змушений ще раз зазначити цю 
прогалину в наукових пошуках34. Якщо поглянути на історіографічні до

31 Історії повсякденного життя у Німеччині XX ст. була присвячена виставка «Етапи життєвого 
шляху» (Lebensstationen), що була організована в період з березня по червень 1993 р. у приміщенні 
Німецького історичного музею у Берліні. Теми, що піднімались в рамках цієї виставки, стосува
лись найрізноманітніших життєвих періодів у згаданому вище ракурсі, тобто життя молоді, життя 
у шлюбі та сім’ї, смерть. Виставка переконливо продемонструвала спільність і розбіжності німець
кого повсякденного життя в контексті різних суспільних систем. Пор. з цього приводу: R. Beier,
В. Biedermann (Hg.). Lebensstationen in Deutschland 1900-1993. Katalog- und Aufsatzband zur 
Ausstellung des Deutschen Historischen Museums 26. März bis 15. Juni 1993, Gießen 1993; [Етапи 
життєвого шляху в Німеччині періоду 1900-1993 pp. // Збірник. Каталог матеріалів з приводу вис
тавки Німецького історичного музею з 26 червня по 15 червня 1993 р. у м. Гісен / За ред. Байєра, 
Б. Бідермана].

32 Матеріали спеціальної комісії Бундестагу. -  T. 1. -  С. 799 і далі, тут цитується по книзі Вебера. -  С. 6.
33 S. Burrichter, G.R. Stephan. Die DDR als Untersuchungsgegenstand einer Historischen Sozialforschung. 

Ergebnisse, Defizite und Perspektiven, in: Deutschland Archiv 3. -  1996. -  S. 444-454, hier: S. 454; 
[K. Бурріхтер, Г.-Р. Штефан. НДР як об’єкт дослідження історичної соціології. Підсумки, недо
ліки, перспективи // Німецький архів 3. -  1996. -  С. 444-454, тут с. 454].

34 Пор.: Вебер. -  С. 6.
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слідження, то впадає у вічі домінуюче місце насамперед тих тем, що зо
середжені навколо проблеми структур влади в НДР35. Звичайно ж особ
ливий інтерес викликає те, від чого можна очікувати сенсаційних і яскра
вих висновків36. Сюди слід віднести насамперед діяльність Міністерства 
державної безпеки (МДБ), що для багатьох людей в Німеччині стало си
нонімом слова НДР. Навіть заява уповноваженого Федерації по роботі з 
документами служби безпеки Йоахіма Гаука, в якій він вказав на те, що 
лише незначна частина населення НДР писала доноси на своїх співгро
мадян (до того ж були й такі, хто не побоявся відхилити подібні пропо
зиції), не змогла змінити цю ситуацію37. Напевне слід було б провести 
окреме дослідження про те, чому, яким чином і якими засобами масової 
інформації поширювалась історія НДР, спотворена очевидними диспро
порціями, позначена печаткою страждань і водночас неадекватна реальній 
ситуації, у той час як фактично поза полем зору опинились мешканці «ста
рої» Федеративної Республіки, які працювали на службу безпеки. Однак 
і тут останнім часом усе ж є зміни38. Публікації та повідомлення про 
діяльність «штазі» й справді яскраво свідчать про різницю між система
ми. Однак можливо слід було б звернутись і до історії повсякденного життя 
та досвіду, спробувати відшукати саме в ній спільні моменти, які об’єд
нують, а не роз’єднують?

Як виглядає ситуація в цьому зв’язку в підручниках з історії? Адже саме 
цей вид інформації вигідно відрізняється від спеціальної наукової літерату
ри не лише більшою читацькою аудиторією. З методичної точки зору він 
набагато краще годиться для того, щоб помістити в фокус уваги людський 
досвід, а тим самим і «погляд на життя знизу»39. Саме в книзі можна без 
особливих труднощів розповісти про повсякденні життєві ситуації, пробуди
ти інтерес і розуміння, зробити свій внесок у досягнення «внутрішнього», 
духовного єднання. То яке ж місце посідає історія буденного життя і людсь
кого досвіду в підручниках, які з ’явились зовсім недавно?

55 Пор. з виноскою 17.
54 Пор. з цього приводу наведену вище статтю Вебера.
57 Пор.: Вебер, с. 5. Тімоті Гартон Еш у лекції, з якою він виступив у листопаді 1996 року, досить 

виразно вказав на невиправдане роздування ролі «штазі» (служби безпеки) в історичних дослід
женнях про НДР та на «білі плями» в цьому питанні щодо «співробітників» на території старих 
федеральних земель. Див.: T.G. Ash. Geschichtsaufarbeitung nach dem Kommunismus. Das deutsche 
Beispiel im europäischen Vergleich. (Akademievorlesung am 21. November 1996), in: Berlin- 
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: Berichte und Abhandlungen, Berlin, 1997. -  S. 75- 
91; [Т.Г. Еш. Осмислення історії після комунізму: Приклад Німеччини в європейському контексті: 
Академічна лекція від 21 листопада 1996 року // Доповіді і монографії Берлінсько-Бранденбур- 
зької академії наук. -  Берлін, 1997].

38 Пор. з цього приводу номер газети «Берлінср Моргенпост» від 31.08.1998 p., в якій повідомляєть
ся про відповідну ініціативу східнонімецьких правозахисників по викриттю агентів «штазі» в 
західній частині Німеччини.

”  Аналогічною є вимога до наукових досліджень в цілому утримувати в центрі уваги людину, прого
лошена Волле. -  С. 36 і далі. Пор. також твори того ж автора: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und 
Herrschaft in der DDR 1971-1989. -  Berlin, 1998; [Безтурботний світ диктатури. Буденне життя і 
режим в НДР з 1971 по 1989 рік. -  Берлін, 1998].
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Відразу ж необхідно зауважити: у підручниках, про які йдеться далі, 
історія буденного життя не залишається цілком поза увагою авторів. Од
нак суб’єктивний досвід у життєво важливих сферах спілкування висвіт
лений досить умовно. Книга «Історія і життя», що вийшла у видав
ництві Клетт40, справляє спочатку неабияке враження хоча б тому, що 
в ній відведено окремі розділи для кожної із земель Німеччини під на
звою «Федеративна Республіка -  Німеччина на Заході» (20 сторінок) та 
«НДР -  Німеччина на Сході» (19 сторінок). Обидва ці розділи майже 
однакові за обсягом і тематикою. Завдяки цьому вдається уникнути «си
туації змагальності», зображеної в тезі 1. З’ясовується, що НДР може 
розглядатись сама по собі як системний за своєю природою об’єкт. 
Запропоновано для розгляду такі теми, як планова економіка, рівень жит
тя, забезпеченість послугами, устрій держави на чолі з СЄПН, становище 
церкви, молоді та жінки за соціалізму41.

Підкреслюється і виділяється авторитарний характер режиму та при
таманний йому цілковитий контроль над суспільством, але водночас не 
можна не помітити прагнення авторів до змалювання цілісної картини та 
з’ясування чинників, що заслуговують на позитивну оцінку, наприклад, 
«хороші роки» під час правління Хонеккера, коли була проголошена ідея 
«єдності економічної та соціальної політики». Автори не забули згадати і 
про підтримку сім’ї та спорту42, обдарованих дітей та про стипендіальну 
систему43. Наприкінці розділу на трьох сторінках розглянуто тему «Пре
тензії та реалії «розвиненого соціалістичного суспільства».

У виклад окремих тем часто вплітаються моменти з історії повсяк
денного життя, їх можна знайти, головним чином, у розділах про жінок 
і молодь. Тут, як і взагалі в концепції самого підручника, не може не раду
вати той факт, що кожен підрозділ має значний за обсягом додаток, 
в якому надруковано відповідні документи. Водночас авторський текст 
вдало ілюструється візуальним матеріалом, який часто запозичено з по
всякденного життя. Так, у розділі про економіку надруковано зображен
ня таблиці з написами «Зразкова вулиця» та «Перехідного трудового пра
пора», нагороди «За особливі заслуги у праці»44. Чимало ілюстрацій за
позичено з газет часів НДР, останній текстовий документ ознайомлює 
учнів з результатами опитування Інституту Емніда в 1995 р. Назва: «Спо
гади про НДР».

У ньому дається позитивна оцінка таким моментам: «Тоді можна було 
покластись на друзів та рідню, а тепер -  ні, бо кожен думає лише про себе.

40 Geschichte und Geschehen. Sachsen D5, Leipzig: Ernst Klett Schulbuchverlag 1997. Zugel. in Sachsen 
für das Gymnasium bzw. für Sek. І; [Історія та життя. Саксонія Д 5. -  Ляйпциг: Вид-во шкільної 
літератури Ернст Клетт, 1977. -  Рекомендов. для гімназій федеральної землі Саксонія]. (Тематика 
розділу І співпадає з відповідним розділом загального видання А).

41 Там само . -  С. 170-188.
42 Там само . -  С. 177.
43 Там само . -  С. 180.
44 Там само. -  С. 171.
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[...] Кожна людина могла звести кінці з кінцями і не відчувала страху пе
ред завтрашнім днем». Наводяться й негативні спогади: «Біганина за про
дуктами, черги, коли потрібно було придбати те, що хотів» .. .Найгіршою 
була брехня, з якою доводилось миритись щодня. Коли читав газету, то 
там були лише повідомлення про успіхи та виконання плану, хоча кож
ний знав, що це не відповідає дійсності»45. Виважено сформульовані і 
завдання для учнів: «Дай оцінку суспільним ідеалам соціалізму в НДР. 
Які з них ти поділяєш, а які ні?»46.

Подібну концепцію можна лише вітати хоча б з огляду на те, що її 
автори намагаються і роблять спробу дати виважене уявлення про НДР, 
уникнути однобічного негативного сприйняття. Однією з причин є склад 
авторського колективу, до якого увійшли і фахівці з нових федеральних 
земель47. Проте залишається питання: наскільки взагалі автори підруч
ників змогли показати особисте буденне життя, не переобтяжене політич
ними настановами і гаслами? Серед 13 джерел, присвячених жінкам та 
молоді в НДР, є лише одна праця (розповідь жінки про своє звичайне 
життя), в якій автору вдалось відійти від теми авторитаризму і його 
безпосереднього проникнення в тканину суспільного буття48. Інші робо
ти, навіть наявні в них подекуди життєві спогади, покликані унаочнити 
політичний тиск і примус. Яким би правильним не здавався саме такий 
погляд, він, однак, не відображає досвід повсякденного життя, на підставі 
якого формується сенс людського буття та життєві орієнтири.

Ще виразнішим цей недолік є у підручнику Anno49. У ньому, голов
ним чином, у контексті 60-х pp., зображено історію повсякденності в НДР, 
причому на трьох сторінках йдеться про СВНМ, роль жінки та про осо
бисте життя під час відпустки чи відпочинку50. Підручник побудовано 
таким чином, що документи, серед яких домінують текстові джерела, 
вмонтовано в авторський текст, доповнений ілюстративним матеріалом. 
Авторський текст становить приблизно третину усього матеріалу.

Проте попри високу питому вагу документів авторам цього підходу 
так і не вдалось створити цілковиту картину повсякденного життя в НДР, 
в якій поряд з позитивними і негативними барвами знайшли б своє місце 
і деякі практичні ситуації, що мають глибокий змістовний потенціал. Спро
буємо показати це на деяких прикладах. Так, у тексті зазначається, що 
жінки отримували допомогу від держави у формі місць в дитячих яслах чи 
садках, щоб успішно поєднувати професійну діяльність та сімейні обов’яз-

45 Історія та життя... -  С. 188.
44 Там само.
47 3 огляду на це, цілком доцільним можна вважати залучення до написання відповідних розділів у 

шкільних підручниках тих осіб, які виросли в НДР. їхній погляд зсередини у поєднанні з погля
дом ззовні західнонімецьких колег може допомогти значно краще вирішити це завдання.

48 Пор.: Там само. - С .  183-185.
49 Anno. -  T. 4 (див. виноску 1).
50 Там само. -  С. 193, 195, 197.
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ки. Наступна фраза про те, що «цей факт можна розцінювати як вагомий 
успіх державної соціальної політики»51, хоча й несе по своїй суті позитив
ну оцінку, проте водночас мимоволі орієнтує увагу учня на фактор впливу 
владних структур. Далі по тексту опубліковано витяг з офіційних закликів 
СЄПН до жінок, до якого додається розповідь робітниці про необхідність 
суботніми ранками займати чергу за свіжими булочками.

Перед учнями насамкінець ставиться таке завдання: «Порівняйте
офіційну картину образу жінки [.... ] та висловіть свої судження щодо
позитивних та негативних сторін життя з точки зору жінки». Під час 
подальшого викладу йдеться про місця в будинках відпочинку, про їх 
дефіцит і зумовлений ним контроль за розподілом з боку держави. Про 
організацію дозвілля сказано загально: відпочинок за побажанням керів
ної верхівки НДР рекомендувалось проводити у колективі52. Система ос
віти, на думку авторів, «від дитячих ясел і до навчання в профтехучили
щах чи вузах перебувала під контролем СЄПН»53.

Становище жінки коментується наступним чином: «Жінки були виму
шені також заробляти гроші, оскільки заробітної платні чоловіка не вистача
ло на прожиття, а економіка НДР потребувала великої кількості робочих рук 
з огляду на грандіозні планові завдання»54. Самі по собі всі ці фрази відпові
дають дійсності. їх авторів неможливо звинуватити у некоректному підході; 
звичайно ж стояння в чергах, як і дефіцит путівок до будинків відпочинку, 
були невід’ємною частиною повсякденного життя в НДР.

Однак виникає запитання: чи дійсно такий вибір прикладів може забез
печити реальне бачення і сприйняття буднів того часу, чи не занадто він 
акцентує роль режиму, його проникнення в усі пори суспільного життя? Чи 
доцільно пов’язувати будь-яке явище чи прояв повсякденного життя з полі
тичними настановами і цілями СЄПН, коли, зрештою, й так у підсумку 
досить чітко окреслюється розрив між декларованими владою честолюб
ними намірами та дійсністю? Чи можна визнати таке зображення повсяк
денного життя в НДР адекватним досвіду людей, що жили в тих умовах? 
І чи не позбавляємо ми тим самим підростаюче покоління права на усві
домлення простої істини: життя їхніх батьків та дідів попри все не було 
марним?

Щоб дати позитивну відповідь на поставлені запитання, шкільні 
підручники повинні зосереджувати увагу учня не лише на способах 
і формах впливу режиму на повсякденне життя, а й на буденних життє
вих ситуаціях. Лише тоді можливо і з ’явиться шанс прокласти міст, що, 
на відміну від нинішнього становища, вкаже шлях до глибокого розумін
ня проблем і щирого спілкування з батьками, співгромадянами. Цей міст 
міг би допомогти повернути і частину своєї власної національної історії.

51 A nno.-T . 4. -  С. 195
“ Там само, -  С. 197.
“ Там само, -  С. 193.
54 Там само. -  С. 263.
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Heike Christina M ätzing

THE SOCIALIST PAST IN GERMAN TEXT-BOOKS:
TO THE QUESTION OF STUDYING A COMPLICATED TOPIC

1999 marks the 10th anniversary of the «wall’s breakdown». In present-day Ger
many the methodology of history teaching has faced the problem: what does the grow
ing generation have to learn while studying the topics concerning the socialist past. 
There is the danger that the capitalist system will be perceived one-sidedly as «the 
winner». The history of GDR is generally viewed through everyday life (the lack of 
places in the resorts; the education was under the SERK control, the lines in the product 
shops etc.). Can a such description be accepted as adequate to the people’s experience 
who lived in those conditions, thus depriving the youth of the right to realise the truth: 
despite everything the life of their parents was not lived in vain? School textbooks have 
to concentrate not only on the forms of influence of that time’s regime but also on 
everyday life. Only then there will be a chance to understand the problem deeply, to 
«turn back» a part of one’s own national history.



Петер Карстен

Політична освіта 
у Федеративній Республіці Німеччині 

з 1945 р.1

цій розвідці висвітлено тенденції розвитку політичної освіти 
у Федеративній Республіці Німеччині та наведено міркування щодо мож
ливостей удосконалення викладання цієї дисципліни з метою адекватної 
реакції на зміни в умовах діяльності школи.

Усі суспільства поставали і постають перед проблемою структуру- 
вання політики і опанування суспільною політичною структурою насам
перед молодшим поколінням у процесі навчання. «До процесу політич
ної соціалізації, усвідомлення дітьми усталених культурних цінностей, 
віддавна належить політична соціалізація, тобто засвоєння тих ціннісних 
орієнтацій, уявлень, переконань, опанування масивами знань та переду
мовами дій, котрі вважаються необхідними для стабільності політичного 
ладу певного суспільства»2.

З часів існування імперії у Німеччині розрізняють три основних ти
пових різновиди політичної освіти.

1. ПОЛІТИЧНА ОСВІТА 
ЯК УЗАКОНЕННЯ ПАНУЮЧИХ ВІДНОСИН

Основним завданням шкільної освіти проголошується політична інтег
рація молодого покоління. На підтвердження цього положення можна 
навести цитати із указу імператора Вільгельма II від 1-го травня 1889 p., 
який дав поштовх дискусії щодо запровадження у школах самостійної 
дисципліни -  суспільствознавства, цитати теоретиків-педагогів нацист
ської доби та «Закон про єдину соціалістичну систему освіти в НДР» від

1 Структура розвідки значною мірою перегукується зі структурою доповіді автора, проте з метою 
друку матеріал дещо розширено. У частині, де йдеться про новітні тенденції та концепції розвит
ку предмета, є посилання на попередні проекти навчального плану з дисципліни «Основи політи
ки» федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, що планується запровадити у 2000/2001 на
вчальному році.

2 Sander Wolfgang. Theorie der politischen Bildung: Geschichte -  didaktische Konzeptionen -  aktuelle Tendenzen
und Probleme /  Sander Wolfgang (Hg.) // Handbuch politische Bildung. -  Schwalbach, 1997. -  S. 5-45, hier 
S. 5; [Вольфганг Сандер. Теорія політичної освіти: Історія -  дидактичні концепції -  актуальні тен
денції та проблеми // Довідник з політичної освіти / За ред. Вольфганга Сандера. -  Швальбах, 1997. -
С. 5—45, тут с. 5]. Ця розвідка розвиває деякі положення статті Вольфганга Сандера, присвяченої 
ретроспективному аналізу політичної освіти у Федеративній Республіці Німеччині.
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1965 р. Модель, покладену в основу такого визначення завдань політич
ної освіти, можна скорочено визначити як «легітимацію панування», тоб
то узаконення наявних суспільно-політичних відносин та відсіч опози
ційним схемам поведінки.

2. ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ 
ПОЛІПШЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ УМОВ

Цей наступний основний історичний різновид можна назвати «місіо
нерським». Він знаходить свій вияв у концепціях «реформування 
ocBiTH»(re-education), за допомогою яких західні союзники по анти
гітлерівській коаліції після 1945 р. прагнули започаткувати і здійснити 
демократичну переорієнтацію системи виховання у Німеччині.

Між обома наведеними різновидами не існує чіткого розмежування. 
Учень в обох випадках є об’єктом навчання, а вчителі -  «володарями» 
чинних істин, що мають бути засвоєні тими, хто навчається.

3. ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ 
СУСПІЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ

Політична освіта сприяє самостійному усвідомленню учнями тієї 
сфери життєдіяльності, яку називають політикою, причому результати цьо
го усвідомлення в кожному окремому випадку можуть бути різними і не є 
переспівом певних політичних поглядів, думок чи переконань.

Цей базовий підхід утвердився у «старій» Федеративній Республіці 
після 1945 p., а на Сході країни -  лише у 1989 р.

Така модель мислення можлива за наявності трьох передумов:
1. Заборона тиску на учня. Не дозволяється «атакувати» свідомість 

учнів, щоб спонукати їх до певної бажаної думки, перетворювати їх на 
заручників існуючих доктрин.

2. Подання проблем, навколо яких в науці і політиці точаться супе
речки, у процесі навчання повинне мати дискусійну спрямованість.

3. Учні повинні вміти аналізувати політичну ситуацію крізь призму 
власних інтересів, віднаходити шляхи для впливу на неї з огляду на ці 
інтереси та використовувати для цього наявні демократичні засоби.

Наприкінці 50-х pp. у Федеративній Республіці Німеччині відбувся 
«злам у дидактиці», сформувалась струнка наукова теорія політичної ос
віти, наслідком якої став відхід від визначеного наперед «каталогу» на
вчального матеріалу.

Причиною цього стало усвідомлення того, що сучасне суспільство 
перебуває у процесі швидких змін, час, що відводиться для опанування 
знаннями, стає дедалі коротшим; стрімке зростання обсягів інформації,
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посилення диференціації та спеціалізації наук не дають можливості про
сто «черпати» суттєві для процесу навчання знання із структури науки; 
у суспільствах, що грунтуються на засадах плюралізму, на питання про 
те, що є важливим у навчанні, різні соціальні групи дають різну відповідь. 
Не існує єдиної картини світу, замкнутої концепції пізнання, якими мож
на було б обгрунтувати вибір предмета навчання3.

Політична дидактика повинна віднайти науково обгрунтовані від
повіді на запитання:

1. Чому? З якою метою?
-  З якими позиціями, оцінками можна погодитись (які позиції, оцінки 

можуть бути визнані легітимними з точки зору суспільства, що здатне 
розвиватись і гарантує своїм членам життя, гідне людини)?

2. Що?
-  Яка інформація (які теми) дає можливість учням опановувати (роз

пізнавати, оцінювати, діяти) і успішно застосовувати свої знання в ситуа
ціях, що є важливими для виживання та гідного людини співіснування?

3. Як?
-  Якими методами (формами навчання), якими засобами, якими сти

лями спілкування, якими формами спільної роботи чи дискусій можна 
сформувати у навчальній групі легітимні позиції?4

У руслі цих запитань у Федеративній Республіці Німеччині склались 
відповідні політико-дидактичні концепції.

На початку 90-х pp. під час досліджень та опитувань з ’ясувалося, що 
методика політичної освіти застаріла, ступінь сприйняття нових дидак
тичних концепцій, які стосувались цієї дисципліни, був слабким, чимало 
вчителів здійснювало навчання непрофесійно, дидактика предмета зво
дилася до його викладання, а статус дисципліни у школі залишався дуже 
низьким. Позитивним результатом опитування виявилось те, що більшість 
учнів заявила про свої демократичні переконання. Інтересам школярів 
більше відповідала політична дидактика, ніж поширена практика викла
дання, у центрі якого перебувала постать вчителя й яке зосереджувалось 
на навчальному матеріалі. Знання і вміння учнів старших класів, які з 
огляду на надмірну затеоретизованість мови викладання часто втрачали 
інтерес до предмета, не вписуються в рамки шкільної схоластики. Такі 
дидактичні прогалини в плані професіоналізації дисципліни в процесі її 
повсякденного викладання заслуговують на окремий аналіз.

’ Книга, без якої не можливо обійтись під час викладання історії: Borries Bodo. Inhalte oder Kategorien? 
Überlegungen zur kind-, sach-, zeit- und schulgerechten Themenauswahl für den Geschichtsunterricht // 
Beiträge zur Historischen Sozialkunde. -  Heft 4. -  1997. -  S. 1-11; [Бодо Борріз. Зміст чи категорії? 
Міркування щодо вибору актуальних і конкретних тем для вивчення історії, які відповідають 
віковим, шкільним вимогам // Наукові дослідження з історичної соціології. -  №  4, -  1997].

4 Hilligen Wolfgang. Didaktische Zugänge in der politischen Bildung. -  Scbwalbach, 1991. -  S. 6; [Воль
фганг Гіллігсн. Дидактичні підходи в політичній освіті. -  Швальбах, 1991. -  С. 6].
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Серед багатьох вчителів та батьків побутує думка: чим більший обсяг 
знань учня, тим успішнішим можна вважати його навчання.

На противагу цьому існує переконання, що навчання, «зациклене» 
на матеріалі, є проявом культури «мертвого» навчання, зосередженого 
не на суб’єкті -  учневі, а лише на «відпрацюванні» певних тем.

Якщо згадати власні шкільні роки, то впадає у вічі, що навіть від пред
мета, який викладався багато годин на тиждень, у пам’яті залишилися лише 
фрагментарні речі. Невдоволеність суспільства існуючим станом породжує 
запитання: чому стільки життєвого часу підростаючого покоління марнуєть
ся заради цього гігантського ритуалу, для чого свідомість учня завантажуєть
ся такою величезною кількістю деталей, чому у школі продовжують керу
ватися хибним правилом: «Все, що викладається, є важливим».

«Успішною моделлю навчання за такого підходу не є більше урок, 
попри всю систематичність його планування та певною мірою цікаву для 
учнів організацію, вирішальним є те, чи викладання предмета передба
чає самостійні дії учнів, їх методичну компетенцію і самостійність»5.

На мій погляд, той, хто написав ці слова, правильно оцінює своїх учнів 
і досить близький до істини.

На відміну від 70-х pp. дискусія навколо цього питання точиться не 
між двома протилежними точками зору. У федеральній землі Північний 
Рейн-Вестфалія, здається, поступово утверджується порозуміння між пе- 
дагогами-вченими та практиками щодо основних напрямів модернізації 
культури шкільного навчання6.

При цьому певну роль відіграє той факт, що в усіх типах шкіл Північного 
Рейну-Вестфалії, за винятком гімназій, навчається багатонаціональна ауди
торія, сім’ї багатьох учнів переїхали до Німеччини із Туреччини, Марокко, 
Португалії, Польщі та країн колишнього Радянського Союзу.

Нова концепція викладання основ політики полягає у тому, щоб віднай
ти такі форми організації навчання, які б забезпечили вивчення учнями 
важливих для них речей. У процесі пошуку тем необхідно орієнтуватися 
на три головних чинники:

Наука
Кожна наука має набір власних категоріальних аспектів дослідження, 

що виправдали себе на практиці як основні типи тлумачення людського 
досвіду, наукового сприйняття та аналізу дійсності.

Ключові проблеми розвитку суспільства
Як приклад можна назвати такі проблеми: «Мир і мирне співіснуван

ня», «Збереження природних засад життєдіяльності», «Потреба людини 
у культурній самобутності, традиціях, а також в утвердженні власної

5 Arnold Rolf. Lebendiges Lernen. -  Auf dem Weg zu einer neuen Lemkultur, in: Neuland, Michele (Hg.) 
// Schüler wollen lernen. -  Eichenzell, 1995. -  S. 1 ff; [Рольф Арнольд. Живе навчання. -  На шляху до нової 
культури навчання // Учні бажають вчитись / За ред. Мішель Нойланд. -  Айхенцель, 1995. -  C. 1 і далі].

6 Докладно з цього приводу див.: Bildungskommission NRW. -  1995: Zukunft der Bildung -  Schule der 
Zukunft. -  1995; [ Комісія з питань освіти федеральної землі Північний Рсйн-Вестфалія. -  1995, 
Майбутнє освіти -  школа майбутнього. -  1995].
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індивідуальності та гідності», «Рівноправність і суспільна емансипація 
чоловіків та жінок», «Демократія як рівноправність у здійсненні влади та 
в управлінні», «Право на власний світогляд і на вільне висловлення та 
поширення власної думки».

Учнівська аудиторія
Ця орієнтація є такою ж важливою, як і попередньо наведені. Учні 

мають свій власний «багаж» знань і вмінь, їх сприйняття, ціннісні уяв
лення та інтереси певною мірою вже сформовані. При вивченні тем слід 
спиратися на конкретний досвід учнів. Потрібно також враховувати 
співвідношення між представниками різної статі та статеву специфіку і 
культурний родовід.

Такий навчальний план лише задає обов’язкові рамки для створення 
власного шкільного навчального плану. Навчальні теми мають бути кон
кретними, наближеними до дійсності й актуальними, пов’язаними 
з нинішнім досвідом та інтересами дітей і молоді, і готувати їх до май
бутніх життєвих ситуацій7.

Не менш важливим є й те, що досвід тоталітарних систем XX ст. спо
нукає до посилення політичної освіти кожного індивіда з метою зміцнен
ня позицій спільноти.

Peter Karsten 

POLITICAL EDUCATION IN GERMANY SINCE 1945

Three basic types of political education have been distinguished since the existence 
of empire in Germany:

-  political education, the main task of which is legalisation of present social relations 
and rebuff of oppositional way of behaviour;

-  political education as basis for improving socio-political conditions;
-  political education as means to reach social maturity.
In the beginning of 90-s it became clear that educational methods were old-dated. 

The stem of a new conception lies in the necessity to study the most important material. 
It should be taken into account that every science has its own set of applied aspects for 
research proved to be effective. The focus should be on key problems combined with 
such phenomena as knowledge, values orientation, experience, sex correlation, 
genealogy.

1 Нові, загальновизнані дослідження свідчать, що мислення людини розгортається у комплексному 
взаємозв’язку емоцій та розумового пізнання. Якшо не вдається досягти позитивної емоційної 
атмосфери у навчанні, то матеріал, який вивчається, учень запам’ятає в кращому разі до наступ
ної оцінки на екзамені. У цьому зв’язку див.: Ciompi, Luc. Die emotionalen Grundlagen des Denkens: 
Entwurf einer fraktalen Affektologik. -  Göttingen, 1997; [Люк Кіомпі. Емоційні основи мислення: 
Проект фрактальної афектології. -  Геттінген, 1997].



Маркус Фуррер

Національна історія й непересічність -  
образ Швейцарії 

як «країни виняткової долі» в світлі змін 
у шкільних підручниках з історії

початку 70-хpp. швейцарські шкільні підручники з історії особли
во не переобтяжують історичну картину власної нації середньовічними 
битвами, датами або героями, проте на глибинному структурному рівні, 
як і раніше, зберігається уявлення про автаркічну і почасти «самовдово- 
лену» Швейцарію. Це уявлення можна вважати продуктом швейцарсь
кої повоєнної історії та повоєнного суспільства. У шкільних підручниках 
з історії рідко коли вдавалось поєднати висвітлення внутрішньої полі
тики Швейцарії та зовнішньополітичних подій і змін. Типовим прикла
дом подібного стану є доволі штучне розмежування «швейцарської 
історії» та «світової історії»: історія Швейцарії за такого підходу по
стає як «особливий феномен». Лише у  результаті радикальних змін 1989- 
1991 pp. ця концепція захиталась. У суспільстві вибухнули гострі супе
речки щодо ролі країни в Європі та світі. З деяким запізненням у  часі на 
цю дискусію відреагували і ті, хто займається випуском навчальних по
сібників.

Швейцарський історик Ганс Ульріх Иост у своїй статті на захист європейсь
кого виміру історії своєї країни назвав вузьконаціональне бачення історії 
пасткою: «L»histoire nationale est un piege. La nation, en tant que reference 
primaire, conduit a une perception historique et a un champ d’observation si 
etriques que l’intelligibilite s’effondre; et c ’est souvent dans les fractures ainsi 
ouvertes que le mythe s’introduit»1. Не дивно, що саме швейцарський істо
рик дійшов такого висновку. Невелика держава Швейцарія з населенням 
близько 7 млн «говорить» чотирма мовами -  німецькою, французькою, 
італійською та ретороманською, чималу кількість її громадян становлять 
іноземні мешканці (майже 20%), і цс, напевне, саме та країна, що і в еконо
мічному, і в культурному сенсі якнайтісніше пов’язана з Європейським

1 Hans Ulrich Jost. Pour une histoire eropeenne de la Suisse, in: «traverse». Zeitschrift für Geschichte, 
Ziirich 1994/3. -  S. 19-39, hier: S. 19; [Ганс Ульріх Иост. За європейську історію Швейцарії / 
Історичний журнал. -  Цюрих, 1994. -  №3. -  С. 19-39, тут с. 19]. Переклад: «Національна історія
-  це пастка. Там, де нація стає першовартісним орієнтиром, це призводить до настільки звуженої 
історичної свідомості з таким надзвичайно малим простором для досліджень, що руйнується цілісне 
уявлення, а численні викривлення стають живильним Грунтом для міфів».
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Союзом. Проте вона й надалі тримається осторонь процесів інтеграції до 
Європейського Союзу та уникає участі в якості повноправного члена в 
ООН.

Представники політичної еліти, які обстоювали ідею відкритості краї
ни назовні, з болем змушені були усвідомити, що попри докорінні зміни у 
навколишньому світі після 1989/90 pp., населення Швейцарії вкрай по
вільно і без особливого бажання починає адаптуватись до цих змін2.

Надто сильним виявився міф про «відстороненість», що старанно куль
тивувався впродовж десятиріч, і згідно з яким наймудріше чинить той, 
хто ні в що не втручається. Для його подолання мало лише усвідомлення 
істориками того, що історична правда виглядає по-іншому3. Надто міцно 
такі уявлення вкорінились у національній свідомості.

На відміну від країн, у яких національне самовизначення не є темою 
для дискусії, тому що воно насправді існує, швейцарська самобутність 
стає приводом для постійних суперечок4.

Така ситуація сприяє зростанню напруження у швейцарському 
суспільстві. Йдеться про протистояння двох позицій: з одного боку, має
мо справу з національно-консервативною, зрештою антисучасною кон
цепцією Швейцарії, представники якої сумують за маленькою державою, 
як непересічним явищем, котра залишалась би політично нейтральною, а 
тому й слабо інтегрованою у навколишній світ, але попри це зберігала б 
економічну потужність. З іншого боку, їм протистоять поборники порівня
но відкритої назустріч світу та налаштованої на інтеграцію моделі роз
витку. Коли говоримо про інтеграцію, то йдеться про вступ в ООН та ЄС.

У цілому постає питання про відкритість та співучасть країни. Однак 
його вирішення залишається проблематичним з огляду на різкі перепади 
між містами та сільською місцевістю, а також різними частинами країни 
-  меншинною французькомовною Швейцарією та німецькомовною Швей
царією, котрі протистоять одна одній. А тому Швейцарія, яку часто нази
вають «нацією волі», у цьому сенсі несе більше навантаження.

Оскільки від цього питання залежить перспектива країни і воно зачі
пає фундаментальні аспекти швейцарської самобутності, навколо нього 
точиться бурхлива дискусія. Воно час від часу виштовхувалось і виштов
хується на поверхню суспільного буття: так було, наприклад у 1992 p.,

2 У Швейцарії згідно з Конституцією всі принципово важливі міжнародні угоди обов’язково підля
гають затвердженню шляхом всенародного голосування (референдум з державних угод).

’ Пор.: Georg Kreis: Die schiefen Bilder in den Köpfen. Europa im Schweizer Geschichtsbewußtsein -  die 
historische Wahrheit ist anders // Neue Züricher Zeitung. -12 ./13  Juni 1999; [Ґеорг Крайз. Спотворені 
образи в головах людей. Європа в історичній свідомості швейцарців -  істина виглядає інакше // 
Нойє Цюріхср Цайтунг. -  від 12-го-13-то червня 1999 року].

4 Пор. насамперед заключний звіт про виконання Національної наукової програми 21 «Культурне 
розмаїття та національна самобутність»: Georg Kreis: Die Schweiz unterwegs. Schlußbericht des 
NPF 21 «Kulturelle Vielfalt und nationale Identität». -  Basel, Frankfurt/Main, 1993; [Ґеорг Крайз. 
Швейцарія на роздоріжжі. Заключний звіт: культурне розмаїття та національна самобутність. -  
Базель/Франкфурт-на-Майні, 1993].
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коли населення країни під час референдуму незначною більшістю голосів 
у 50,3% відхилило пропозицію про участь країни у «європейському еко
номічному просторі». Слід зазначити гостру і контроверсійну внутріш
ньополітичну дискусію середини дев’яностих років навколо ролі Швей
царії в період Другої світової війни. Вона була започаткована ззовні, 
поштовхом до неї стали колективні позови, висунуті в США проти швей
царських банків, що мали постати перед судом за звинуваченням у при
ховуванні майна нацистських жертв. Рівно через 50 років після Другої 
світової війни знову набуло актуальності спірне питання: наскільки не
обхідною для виживання маленької країни була співпраця з нацистською 
Німеччиною і як її можна розцінити: як конформізм, зумовлений почут
тям страху, чи як навіть підтримку. Таке питання досі не стояло перед 
швейцарським суспільством повоєнного періоду, а якщо й ставилось, то 
принаймні лише на короткий час. Причиною цього був конфлікт між Схо
дом та Заходом. У полі напруги, створеному «холодною війною», знову 
відродилось значення нейтралітету, у результаті чого країна стала місцем 
розташування багатьох міжнародних організацій і проведення численних 
переговорів та конференцій5.

КАРТИНА ІСТОРІЇ ПОВОЄННОГО ЧАСУ

Усе вищезгадане істотно вплинуло на уявлення про Швейцарію, які 
побутували у свідомості широкого загалу. У повоєнний час зміцніло й 
набуло подальшого розвитку розуміння історії, переповнене міфами, яке 
вкорінилось у свідомості широких верств населення. Історичний міф про 
Швейцарію сягає своїми витоками періоду пізнього середньовіччя. Він 
полягає насамперед у заклику до визвольної війни. Причому це визво
лення є двоспрямованим і передбачає боротьбу проти зовнішніх понево
лювачів та проти верхівки. Воно є замкнутим і зорієнтованим на себе, на 
саму Швейцарію, і позначене ідеєю загальної рівності. У центрі завжди 
постать вільного селянина та хороброго воїна. Швейцарія, на відміну від 
будь-якої європейської країни, створила собі таку історію, що ґрунтуєть
ся на стабільності й незмінності6. Швейцарці сприймають себе як на
цію, як країну, що створила свою історію. При цьому досі її вдавалось

5 Пор. з цього приводу резюме Маркуса Фуррера: Die Schweiz der Gegenwart, in: Dieter Fahmi, 
Schweizer Geschichte. Ein historischer Abriß von den Anfängen bis zur Gegenwart, 7. ergänzte, Auflage 
1996, S. 114-140; [Сучасна Швейцарія // Дітер Фарні. Історія Швейцарії: Історичні нариси від 
витоків до сучасності. -  Сьоме доповнене вид., 1996].

6 Пор.: Manfred Hettling. Das historische «Modell Schweiz», in: Manfred Hettling, Mario König, Martin 
Schaffner, Andreas Suter, Jakob Tanner. Eine kleine Geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine 
Traditionen. -  Frankfurt/Main, 1999. -  S. 91-131; [Манфред Гетлінґ. Історична модель «Швейца
рія» // Манфред Гетлінг, Маріо Кьоніг, Мартін Шафнер, Андреас Сутер, Якоб Таннер. Мала істо
рія Швейцарії: Федеральна держава та її традиції. -  Франкфурт-на-Майні, 1999].
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адаптувати до змін, що відбувались навколо. Тут є свої переваги: завдяки 
такому підходу можна успішніше долати внутрішні суперечності. Будь- 
якого опонента досить швидко оцінювали відповідним чином і звинува
чували в тому, що він віддаляється від цінностей минулого й від «сут
ності» того, що називають швейцарським.

У повоєнний період уявлення про історію підтримувались в незмінно
му вигляді. У багатьох сферах це робилось підкреслено і перенавантажу- 
валось національною риторикою.

Нейтралітет. З огляду на дві світові війни нейтральність та відсто- 
роненість від європейських конфліктів набули надмірної міфологізова- 
ної цінності. У той час як історіографія, хай навіть поступово, проте все 
ж займалась аналізом глибших причин, у масовій історичній свідомості 
населення міфологізація дедалі міцніла. Історик Андреас Сутер говорить 
про «закостеніле історичне сприйняття нейтральності» у повоєнний час. 
Ганс Ульріх Йост стверджує, що така інтерпретація нейтральності ста
вить історію з ніг на голову. Досвід нейтральності, набутий у двадцятому 
сторіччі, стає підвалиною швейцарської самобутності. Тим самим вона 
набуває ознак догми. Її коріння та витоки виводяться безпосередньо із 
середньовічної історії країни7.

Культурне відмежування. Під сильним впливом приходу до влади 
Гітлера у німецькомовній Швейцарії виникає потреба в культурному відме
жуванні. Вона знаходить свій вияв у так званому «духовному захисті краї
ни», коли діалекти ставляться в один ряд з іншими насправді швейцар
ськими особливостями. Культивування образу Швейцарії як «нації, 
створеної за власною волею», здійснювалось на противагу концепції ве- 
ликонімецьких анексіоністських планів. У повоєнний період поняття 
«нації волі» знову було піднято на щит. У багатьох сферах Швейцарія 
ставала навіть більш націоналістичною, ніж досі.

Антикомунізм. Розколотому на численні уламки швейцарському су
спільству кінця Першої світової війни перед лицем націонал-соціалістич- 
ної загрози вдалось досягти широкого консенсусу. Воно стає «спільно
тою долі». Однак у повоєнний період почався розпад цієї спільноти. 
Поступово вимальовуються контури нових конфліктів. З початком «хо

7 Пор. з цього приводу: Jürg Martin Gabriel. Schweizer Neutralität im Wandel. Hin zur EG, Frauenfeld, 
1990; Він же: Sackgasse Neutralität. Zürich, 1997; Andreas Suter: Neutralität. Prinzip, Praxis und 
Geschichtsbewußtsein // Manfred Hettling, Mario König, Martin Schaffner, Andreas Suter, Jakob Tanner: 
Eine kleine Geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine Traditionen, Frankfurt/Main, 1999. -
S. 133-188; Hans Ulrich Jost: Europa und die Schweiz 1945-1950. Europarat. Supranationalität und
schweizerische Unabhängigkeit, Zürich, 1999. -  S. 143-159; [Юрг Мартін ґабрісль. Швейцарський 
нейтралітет у процесі змін. На шляху до ЄС. -  Фрауснфельд, 1990; Він же: Глухий кут нейтраліте
ту. -  Цюрих, 1997; Андрсас Сутер. Нейтралітет. Принцип, практика та історична свідомість // 
Манфред Гстлінґ, Маріо Кьоніґ, Мартін Шафнср, Андреас Сутер, Якоб Таннер. Мала історія Швей
царії: Федеральна держава та її традиції. -  Франкфурт-на-Майні, 1999; Ганс Ульріх Йост. Європа 
і Швейцарія 1945-1950. Супранаціональність і швейцарська незалежність. -  Цюрих, 1999].

316



лодної війни» у Швейцарії виникає нове уявлення про загрозу, загрозу 
комунізму. Якщо вдатись до певного перебільшення, то можна сказати, 
що «холодна війна» зробила Швейцарію монолітною, суспільством, на
лаштованим на захист. Деякі історики вважають, що цей стан був навіть 
сильнішим порівняно зі станом, що мало місце під час Другої світової 
війни8. Нові світові полюси зробили досить монолітним швейцарське су
спільство зсередини.

Національна єдність на засадах-солідарності. Досвід кризових та воєн
них років сприяв зміцненню національної єдності на підвалинах солідар
ності, що ґрунтувалась на соціальному захисті, соціальному партнерстві 
та активній політиці по створенню робочих місць. Це стало можливим 
завдяки буму в економіці 50-х-60-х pp. Середній приріст в економіці ста
новив 5% і розв’язав усі конфлікти, пов’язані з розподілом. З ’явилась 
можливість для подальшого розвитку соціально орієнтованої держави. 
На політичному рівні це знайшло свій вияв у формуванні уряду зі старих 
партій, що об’єднав в 1959 р. всі впливові політичні напрями. Ця урядова 
коаліція лишилась незмінною й до сьогоднішнього дня®.

Відкритість економіки. Розклад сил у світовій політиці створив мож
ливість для Швейцарії, незважаючи на звужене тлумачення політики нейт
ралітету та незаанганжованості, зберегти неабияку активність у галузі еко
номіки. Країна дотримувалась ліберального економічного курсу з 
мінімальними обмеженнями у торгівлі. І знову ж таки попри цю обставину 
значною мірою вдалось захистити внутрішню промисловість, представле
ну переважно дрібними підприємствами, і власний аграрний сектор.

Розрахунок на власні сили або переваги відстороненості. Те, що по
ступово сформувалось в повоєнний період, засвідчило успіх підходу, за 
якого слід було покладатись лише на власні сили. Не дивно, що Швейца
рія надзвичайно холодно поставилась до прагнень європейського єднан
ня. Вона не вступила до Союзу по вугіллю та сталі 1951 p., який мав над
національний характер10. Навіть до Ради Європи, створеної в 1949 p.,

* Пор. з цього приводу насамперед: Mario König. Politik und Gesellschaft im 20. Jahrhundert: Krisen, 
Konflikte, Reformen // Manfred Hetting, Mario König, Martin Schaffner, Andreas Suter, Jakob Tanner: 
Eine kleine Geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine Traditionen. -  Frankfurt/Main, 1999. -  
S. 21-90, hier: S. 74; [Маріо Кьоніґ. Політика і суспільство в двадцятому сторіччі. Кризи, конфлі
кти, реформи // Манфрсд Гетлінг, Маріо Кьоніг, Мартін Шафнер, Андреас Сутер, Якоб Таннер. 
Мала історія Швейцарії. Федеральна держава та її традиції. -  Франкфурт-на-Майні, 1999. -  С. 21- 
90, тут с. 74].

9 Пор.: Markus Furrer. Die Apotheose der Nation. Konkordanz und Konsens in den 1950er Jahren // 
Altermatt, Catherine Bosshart-Pfluger, A lbert Tanner (Hg.) // Konstruktion einer Nation und 
N ationalis ie rung  in der Schw eiz, 18-20 . Jahrhundert, aus der R eihe der A llgem einen 
Geschichtsforschenden Gcsellschalt der Schweiz (AGGS): Die Schweiz 1798-1998, Bd. 4. -  Zürich, 
1998. -  S. 101-118; [Маркус Фуррер. Апофеоз нації. Злагода і консенсус в 50-ті роки // Устрій 
нації і процес націоналізації у Швейцарії 18-20-го сторіччя / За ред. Урса Альтермата, Кетрін 
Босгарт-Пфлуґер, Альберта Таннера. (З серії видань Наукового товариства з загальної історії). 
Швейцарія в період 1798-1898 років. -  T. 4. -  Цюрих, 1998. -  С. 101-118].

10 Пор.: Hans Ulrich Jost. Europa und die Schweiz 1945-1950 // Schweizer Beiträge zur internationalen 
Geschichte. -  Bd. 2. -  Zürich. -  1999; [Ганс Ульріх Йост. Європа і Швейцарія в 1945-1950 роках 
// Збірник швейцарських наукових досліджень з міжнародної історії. -  Т. 2. -  Цюрих, 1999].
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Швейцарія приєдналась лише у 1963 р. Надто великою була підозра щодо 
політичного характеру цього утворення. Однак Швейцарія входила до 
числа країн -  засновників Європейського Товариства вільної торгівлі 
(EFTA), що мало суто економічну спрямованість.

Розвиток подій у повоєнний період спричинився зрештою до перена- 
вантаження історичної свідомості національною риторикою. При цьому 
неможливо було уникнути нашарувань, що призвели до розломів: попри 
загальну тенденцію модернізації суспільства в ньому й надалі зберіга
лась орієнтація на національні стереотипи. Вони навіть посилились про
тягом повоєнного часу. Оскільки в історичній та суспільній науці того 
часу переважала думка про кінець національної держави11, то на такі тен
денції мало хто звертав увагу. Саме коли суспільство, що осучаснюва
лось, прагнуло подолати певний вакуум та дезорієнтацію шляхом пошуків 
опори та орієнтирів в національних концепціях, можливості ізольовано
го розвитку національної держави ставали дедалі слабшими. Після зламу 
в 1989/91 pp. та обвалу біполярної системи, що стали сигналом до змін у 
повоєнному світовому порядку, цей процес вийшов на поверхню. Для 
Швейцарії, так само як і для інших країн, наслідком стало докорінне онов
лення економічного та військово-політичного оточення, що торкнулось і 
питання про державний суверенітет:

1. Оточення і межі політики нейтралітету зазнали суттєвих змін. Нейт
ралітет, як основна ознака швейцарської самобутності, опинився під запи
танням, принаймні в частині його ваги в національному самовизначенні.

2. Європейська інтеграція у формі Європейського Союзу створила нову 
диспозицію, за якої країні дедалі важче вдається зберігати свою відсторо- 
неність.

3. Глобалізація світової економіки суттєво обмежує можливості само
стійних державних дій. Швейцарська економіка потерпала від кризи 90-х pp. 
більше, ніж від всіх кон’юнктурних потрясінь з часу світової економічної 
кризи. Велетенські за масштабами злиття хімічних концернів та банків 
викликають широке невдоволення. Одночасно голоснішими стають скарги 
на брак солідарності між регіонами, верствами та віковими групами на
селення. Міф народу-спільноти починає зникати.

З середини 90-х pp. така модель історичної картини Швейцарії поча
ла розпадатись на очах: рух у зворотному напрямку або сприйняття ново
го -  таким став девіз дня. Для одних вступ до Європейського Союзу озна
чає добровільну здачу на милість «чужих правителів (фогтів)»12, що покладе

11 Пор., наприклад, вступне слово Гайнріха Аугуста Вінклера // Heinrich August Winkler, Hartmut 
Kälble (Hg.). Nationalismus -  Nationalität -  Supranationalität. -  Stuttgart, 1993. -  S. 9; [Націоналізм
-  Національність -  Супранаціональність /  За ред. Гайнріха Аугуста Вінклера, Гартмута Кельбле.
-  Штуттгарт, 1993. -  С. 9].

12 «Чужі правителі (фогти)» -  це прозорий натяк на міф періоду заснування країни про Вільгельма 
Телля, який віддавна є уособленням спротиву чужоземному правителю (фогту).
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кінець існуванню самої країни. Інші ж прагнуть позбавитись історичного 
баласту й стурбовані обмеженістю погляду на Швейцарію як країну, яка 
не вписується в рамки звичних уявлень. Під загрозою опинились тра
диційні аргументи на користь особливої «швейцарської моделі», що про
тягом тривалого часу утримували її на плаву13. Про те, яким чином і на
скільки ці процеси знаходять або знайшли своє відображення в шкільних 
підручниках з історії, йдеться в цій статті.

ІСТОРІЯ ТА її ВИВЧЕННЯ 
У ШВЕЙЦАРСЬКІЙ ШКОЛІ

Насамперед необхідно зауважити, що єдиної системи швейцарської 
шкільної освіти не існує взагалі. Натомість є 26 різних систем у 26 канто
нах. Проте з огляду на наявність спільних рис можна зробити й деякі 
загальні для них висновки.

Навчальні посібники з історії, що випускаються у Швейцарії, як пра
вило, написані для учнів загальноосвітніх шкіл, тобто діють до 9 року 
навчання. Сьогодні предмет «історія» як загальноосвітня дисципліна ви
вчається учнями початкового ступеня загальної шкільної освіти (5-й і 6-й 
клас) поряд з географією, деякими розділами із суспільствознавства та 
природничими науками, в рамках навчання, побудованого на принципі 
міжпредметних зв’язків. До 70-х pp. цей фах викладався, головним чи
ном, як історія рідного краю. На середньому ступені загальної шкільної 
освіти (7-Й-9-Й класи) історія стає самостійним предметом, до якого, як 
правило, входить і політична освіта. Заняття відбуваються два рази на 
тиждень.

З огляду на те, що лише 20% молодих людей після закінчення загаль
ної школи розпочинає навчання в системі шкільної освіти вищого рівня, 
що завершується врученням диплома на право вступу до вищого навчаль
ного закладу і де й надалі здійснюється викладання історії як обов’язко
вого предмета навчального плану, то частка тих людей, «офіційне бачен
ня історії» котрих склалося протягом навчання в загальній школі, є досить 
значною.

Яскраво виражена дуальна система професійно-технічної освіти у 
Швейцарії (практичні заняття на підприємстві та 1-2 дні теоретичних 
занять на тиждень) призвела до того, що у зв’язку з малою кількістю го-

13 Пор.: Jakob Tanner: Epilog. Die Schweiz liegt in Europa // Manfred Hettling, Mario König, Martin 
Schaffner, Andreas Suter, Jakob Tanner. Eine kleine Geschichte der Schweiz. -  Der Bundesstaat und 
seine Traditionen. -  Frankfurt/Main, 1999. -  S. 291-313; [Якоб Таннер. Швейцарія розташована у 
Європі // Манфред Гетлінґ, Маріо Кьоніг, Мартін Шафнер, Андреас Сутер, Якоб Таннер. Мала 
історія Швейцарії: Федеральна держава та її традиції. -  Франкфурт-на-Майні, 1999. -  С. 291— 
313].
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дин такий загальноосвітній фах, як «історія» не вивчається взагалі або ж 
вивчається лише фрагментарно.

З урахуванням того факту, що навчальні плани у Швейцарії загалом 
не є жорстко регламентованими -  причому це стосується всіх ступенів 
навчання -  особливого значення неминуче набуває регулююча функція 
навчальних засобів, що застосовуються у викладанні. У той час, як по
сібники і підручники для загальної школи, зокрема і для учнів 5-го та 6- 
го класів, визначаються кантонами, їх вибір у гімназіях чи середніх шко
лах є вільним.

Поряд з деякими нечисленними швейцарськими посібниками, що 
пропонуються на ринку саме для цього рівня навчання, використовують
ся насамперед навчальні посібники німецьких видавництв. У 1998 р. 
нарешті вийшов підручник з викладання історії Швейцарії14. До цього 
часу існувало лише зібрання першоджерел з історії Швейцарії для зак
ладів у системі вищої шкільної освіти15. Крім того, є деякі менші за обся
гом посібники оглядового характеру, що можуть використовуватись у на
вчанні. По-іншому склалась ситуація на середньому рівні загальної 
шкільної освіти. Тут кантональні видавництва, що випускають навчаль
но-методичну літературу, друкують власні посібники з історії. З цією ме
тою ними створено комісії, які надають допомогу авторові або авторсь
кому колективу. Одночасно вони здійснюють контрольні та координуючі 
функції. Жодних інших інстанцій, що дають згоду на видрук шкільного 
підручника, не існує. З огляду на невеликий розмір та відповідні можли
вості не всі кантони в змозі самотужки створити власний навчальний по
сібник. А тому дедалі частіше спостерігається співпраця між різними 
видавництвами, що спеціалізуються на навчально-методичній літературі.

Навчальні посібники відіграють неабияку роль і виконують важливу 
функцію. Шкільні підручники з історії, і тут їх не можливо порівняти з 
жодним іншим засобом інформації, пропонують картину історичних подій, 
адресовану саме представникам певної вікової групи: вони апелюють до 
свідомості дітей та підлітків у формі «директивного повчання». Тим са
мим вони носять напівофіційний характер і створюються авторами, які 
здебільшого є носіями офіційного погляду на історію. Потрібно врахову
вати і те, що підручники з історії мають формуючий вплив на організа
цію навчання. Вони часто є точкою опори і орієнтиром для навчального 
процесу. Визначальною є також їх роль у формуванні історичної свідо

14 Helmut Meyer et al. Die Schweiz und ihre Geschichte. -  Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. -  
1981; [Гельмут Мейєр та ін. Швейцарія та її історія. -  Цюрих: вид-во навчальної літератури міста 
Люцерн, 1985-1989].

15 Josef Hardegger (Hg.). Das Werden der modernen Schweiz. -  2 Bde., Luzern: Lehrmittelverlage des. 
Kantons Basel-Stadt und Kantonaler Lehrmittelverlag Luzern, 1985-1989; [Становлення сучасної 
Швейцарії. -  В 2-х томах / За ред. Йозефа Гардеїтера. -  Люцерн: вид-во навчальної літератури 
кантону Базель (місто) та Люцерн, 1985-1989].
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мості16. У моєму, чисто формальному, розумінні історична свідомість -  
це здатність до творчого усвідомлення, що передається у спадок від поко
ління до покоління у процесі культурного спілкування17. Минуле за тако
го підходу трактується і вивчається як «культурний спадок». Тим самим 
формується історичне відчуття приналежності і легітимації, або відме
жування чи остраху.

У той час як у швейцарській історіографії досить сильною залишається 
тенденція до співвіднесення історії з, головним чином, ювілейними тор
жествами, круглими датами, річницями конституції чи урочистостями з 
нагоди знаменних битв, навколо тлумачення яких і формуються проти
лежні підходи і думки, мало що й досі опубліковано з питання про відоб
раження історії в навчальних посібниках та про їх вплив18. Однак саме в 
навчальних посібниках з історії криється неабиякий формуючий потен
ціал. Якщо зосередитись саме на навчально-методичній літературі істо
ричного циклу, то виникає чимало запитань саме в плані відображення 
швейцарської історії19:

Якими є визначальні елементи історичного образу Швейцарії? Як виг
лядають стереотипи і спрощені уявлення? Як переплітається національ
на історія Швейцарії з історією Європи та світу?

Наскільки така картина відповідає науковій історіографії?

16 Пор. міркування щодо поняття історичної свідомості: Bodo von Borries. Geschichtsbewußtsein -  
Formen, Funktionen, Prozesse // Geschichtsdidaktik. Probleme, Projekte, Perspektiven. - H l . -  1983. -  
S. 9-22; ders. «Reifung» oder Sozialisation des Geschichtsbewußtseins? Zur Rekonstruktion einer 
vorschnell verschütteten Kontroverse // Geschichtsdidaktik. Probleme, Projekte, Perspektiven. -  H.2. -  
1987. -  S. 143-159; ders. Geschichtsbewußtsein -  Empirie // Handbuch für Geschichtsdidaktik /  Klaus 
Bergmann, Klaus Fröhlich, Annette Kuhn, Jörg RUsen, Gerhard Schneider (Hg.), 5. überarbeitete Auflage.
-  Hannover, 1997. -  S. 45-52; ders. Hans-Jürgen Pandel, Jörg Rüsen (Hg.): Geschichtsbewußtsein 
empirisch, Pfaffenweiler. -  1991; [Бодо фон Борріз. Історична свідомість -  форми, функції, процеси 
// Дидактика історії. Проблеми, проекти, перспективи. -X »  1. -  1983. -  С. 9-22; Він же: «Визрі
вання» чи соціалізація історичної свідомості? До питання про відродження надто швидко забутої 
дискусії // Дидактика історії. Проблеми, проекти, перспективи. -  № 2. -  1987. -  С. 143-159; Він 
же: Історична свідомість -  емпірика // Посібник з методики викладання історії. -  5-те переробле
не вид. / За ред. Клауса Бсрґманна, Клауса Фрьоліха, Анет Кун, Йорга Рюзена, Ґергарда Шнайде
ра. -  Ганновер, 1997. -  С. 45-52; Він же: Емпірична історична свідомість / За ред. Г.-Ю. Панделя 
та Й. Рюзена. -  Пфафенвайлер, 19911.

17 Hop.: Hans-Jürgen Pandel. Dimensionen des Geschichtsbewußtseins. Ein Versuch, seine Struktur für 
Empirie und Pragmatik diskutierbar zu machen, in: Geschichtsdidaktik. Probleme, Projekte, Perspektiven.
-  H.2. -  1987. -  S. 131; [Ганс-Юрген Пандсль. Виміри історичної свідомості: спроба започатку- 
вання дискусії про її структуру, емпірику та прагматику // Дидактика історії. -  Проблеми, проек
ти, перспективи. -  № 2. -  1987. -  С. 131].

111 Посилання на відповідну літературу з цього питання див.: Lucien Griblez, Rits Hofstetter. Erziehung 
zur Nation. Nationale Gesinnungsbildung in der Schule des 19. Jahrhunderts / Urs Altermatt, Catherine 
Bosshart-Pfluger, Albert Tanner (Hg.) // Die Konstruktion einer Nation. Nation und Nationalisierung in 
der Schweiz, 18. -  20. Jahrhundert, Zürich. -  1998. -  S. 167-187; [Люсьсн Гріблез, Рітс Гофштетер. 
Виховання нації. Формування національної свідомості в школі 19-го сторіччя // Устрій нації і 
процес націоналізації у Швейцарії 18-20-го сторіччя / За ред. Урса Альтермата, Кетрін Босгарт- 
Пфлюгср, Альберта Таннера. -  Цюрих, 1998. -  С. 167-187].

19 Ця стаття представлена в рамках проекту з опрацювання теми: «Nation-Bildung im Spiegel von 
Schweizer Geschichtslehrmitteln» [формування нації крізь призму швейцарських навчальних по
сібників]. Окрім цього, автор протягом зимового семестру 1999/2000 навчального року вестиме 
семінарські заняття в університеті міста Фрайбурга (Швейцарія) на тему: «Трансформація бачен
ня історії». У статті я обмежуюсь лише постановкою елементарних питань.
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Яким є вплив таких уявлень? Яку історичну свідомість вони формують?
Як можна оцінити внесок навчальних посібників у формування менталь

ної диспозиції, що й донині ускладнює політичну інтеграцію та перешкод
жає країні відкритись назустріч позитивним впливам зовнішнього світу?

Якщо розглянути зміст навчальних посібників, то з ’ясується, що кар
тина історії, що вони пропонують, зазнає змін. При цьому впадають у вічі 
і рубіжні моменти: до 1970 р. уся навчально-методична література й про
цес навчання перебували переважно під впливом традицій національної 
педагогіки. Суспільний злам наприкінці 60-х pp. зумовив докорінні зміни 
у навчальних посібниках. Картина історичних подій відтепер стала менш 
обтяженою середньовічними битвами, датами та героями. Міфи стають 
предметом наукового аналізу. Зростають вага й статус історії XX ст. Про
те ці навчальні посібники, як і раніше, створюють уявлення про Швейца
рію, як про країну-виняток. Радикальні зрушення 1989-1991 pp. спонука
ли до критики саме такого підходу.

РОЗВИТОК У РУСЛІ ТРАДИЦІЙ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ: ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

ДО 1970 р.

Навчальні посібники з історії 40-Х-60-Х pp. відзначаються різними 
ознаками. З точки зору закладеного в них дидактичного підходу вони за
думані як книги для читання. Деякі з них можна назвати робочими по
сібниками. Автори, окрім принципових міркувань, у своїх поясненнях 
розкривають способи активізації навчання шляхом застосування додат
кових настінних карт, довідників і навіть тематичних картинок чи еле
ментів гри. Стислі формулювання завдань у формі запитань спонукають 
учнів до збору матеріалу, систематизації, частково до виконання малюнків 
чи складання схем або таблиць. Малюнки, карти, цитати, цифрові таб
лиці надають додаткову інформацію.

Однак у центрі навчального процесу залишається «жива» навчальна 
розповідь. На неї зорієнтовані всі книги.

Авторами їх здебільшого є вчителі історії загальноосвітніх шкіл або 
гімназій. Тому можна констатувати, що система подання навчального 
матеріалу в підручниках відповідала системі «оповідального» викладу 
історії. Згідно з висновком історика та педагога-історика Курта Мессме- 
ра ці посібники досить сильно позначені впливом традицій XIX ст.20. Вони

“  Пор.: Kurt Messmer. Geschichtsunterricht in der Zentralschweiz: von der Vaterlandskunde zur historischen 
Lemwerkstatt // Geschichte in der Zentralschweiz. Fotschung und Unterricht / Guy P. Marchal. -  Zürich, 
1994. -  S. 41-89; [Курт Мессмер. Викладання історії в Центральній Швейцарії: від історії рідного 
краю до кузні історичних знань // Історія в Центральній Швейцарії. Науковий пошук і викладання 
/ За ред. Г. П. Маршала. -  Цюрих, 1994. -  С. 41-89].
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ще цілком співпадали з фігурами та образами індустрії міфів XIX ст. У 
книзі з історії для загальноосвітніх шкіл, яка вийшла в 1961 p., автор до
ступною для учнів та близькою їм мовою звертається до дітей з такими 
словами: «Я швейцарський хлопець і люблю свою батьківщину (...) ...де в 
кожній хатині землі Люцерн (кантон центральної частини Швейцарії) 
лунають пісні, де бринять мелодії горян та горянок навколо найчарівні- 
шого озера у світі, і такі чисті, світлі звуки чути всюди і на мовах всіх 
земель нашої чудової країни Швейцарії». Наприкінці автор вкладає в уста 
дітей наступні слова: «І ми теж готові йти на жертви заради нашої бать
ківщини, поступатись чимось заради її блага, служити їй і молитись за 
неї. Лише тоді ми заслуговуємо на право жити у вільній країні»21.

У своєму підручнику для учнів загальноосвітніх шкіл центральної 
Швейцарії автор вдається до змішування сказань та історичних відомос
тей. Він зберігає вірність тій «історіографії», що майже не переймалась 
питанням про науковий підхід і навіть у XX ст. продовжувала перебувати 
у полоні національного самозахоплення. У центрі її уваги був міф про 
швейцарську націю, витоки якої слід шукати насамперед в багатому на 
хвилюючі події світі легенд про визвольну боротьбу періоду пізнього се
редньовіччя.

Про причини виникнення таких міфів вперше, здається, почали заду
муватись ще у XVIII ст. Для прикладу можна згадати легенду про Вільгель- 
ма Телля, яку ще у 1760 р. назвали «датською казкою». Однак неоднора
зово такі міфи вдавалось піднімати до рівня ймовірних істин вищого 
порядку: сам міф визнавався як такий, однак від цього серйозність його 
сприйняття не знижувалась, а навпаки, посилювалась22. Вони застосову
вались там, де в них виникала потреба: у загрозливій ситуації, у період 
між війнами, міф про Телля знову подавався як реальна подія, що мала 
надихати всіх до готовності стати на захист країни23. Таке уявлення про 
власну історію без будь-яких проблем перекочувало у повоєнний час. На 
зміну образу ворога в особі нацизму прийшов образ ворога в особі кому
нізму. Звідси й досить-таки розпливчастий заклик автора до школярів, 
бути готовими до захисту вітчизни і до жертв заради цього.

Z1 Franz Meyer. Geschichte, Bd. 2: W ir wollen frei sein wie die Väter waren. -  Luzern (Kant. 
Lehrmittelverlag), 1961. — S. 5; [Франц Мейєр. Історія. -  Т. 2. Ми хочемо бути вільними, як наші 
батьки. -  Люцерн: вид-во навчальної літератури Канта, 1961, -  С. 5].

22 Див.: Georg Kreis. Schweiz. Nationalpädagogik in Wort und Bild / Monika Flacke // Mythen der Nationen 
europäisches Panorama. -  München, Berlin, 1998. -  S. 446-475; [Георґ Крайз. Швейцарія. Націо
нальна педагогіка у слові й образі // Національні міфи: європейська панорама. -  Мюнхен-Берлін, 
1998. -  С. 446-475].

“  Пор. з цього приводу: Ulrich Im Hof. Von den Chroniken der alten Eidgenossenschaften bis zur neuen 
«Geschichte der Schweiz und der Schweizer. Studienausgabe / 1 Band. -  Basel, Frankfurt/Main, 1986.
-  S. 13-22; [Ульріх ім Гоф. Від хронік старих союзів, пов’язаних клятвою, до нової «Історії Швей
царії та швейцарців» !і Навчальне видання в одному томі. -  Базсль, Франкфурт-на-Майні, 1986. -  
С. 13-22].
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Якщо наївні і спрощені уявлення про історію поширювались насам
перед у посібниках з історії для початкового ступеня загальної шкільної 
освіти, то в підручниках для загальноосвітніх шкіл середнього ступеня 
та шкіл вищого рівня знаходимо дещо більш диференційовану картину. 
У них автори намагаються уникнути оповіді про легендарні постаті під 
час пояснення історичних подій або ж, принаймні, натякнути на їх леген
дарний характер.

Так, наприклад, у підручнику, що побачив світ у навчальному видав
ництві міста Цюрих у 1965 p., говориться про те, що клятва Рютлі могла й 
справді мати місце з огляду на «важкий і суворий час»24. В історії про 
клятву Рютлі оповідається, як лісовики (назва мешканців кантонів Цент
ральної Швейцарії) на зламі XIV ст. повстали проти нестерпного гноб
лення та експлуатації габсбурзьких правителів (фогтів) і як їх повстання 
стало провісником заснування національної держави.

Проте й ці підручники залишаються вірними традиції винятковості, 
що набуває ознак нового міфу. Історія XX ст. зображається як історія двох 
світових воєн та історія криз. Швейцарія згадується лише побіжно як краї
на, яку, головним чином, оминула війна, що зробила ставку на власні сили 
і завдяки своїй військовій доблесті витримала усі випробування часу.

У навчальних посібниках для вищого рівня шкільної освіти в центрі 
уваги знову опиняється давня історія: в дусі моралізаторської традиції зма
льовується історія виникнення релігійно-політичного союзу, пов’язаного 
клятвою, що начебто безпосередньо зумовило виникнення сучасної Швей
царії. У той час, як сучасні наукові історичні дослідження свідчать, що цей 
союз був лише хитким федеральним утворенням у рамках Священної Римсь
кої імперії німецької нації, а початок власне творення національної держа
ви слід датувати 1848 р. і аналізувати в контексті подій першої половини 
XIX ст., зображення історії все ще залишається у полоні традиції та спро
щених уявлень про визвольну боротьбу.

Хоча автори окремих навчальних посібників не забувають про вплив 
загальної світової історії на реальну історію Швейцарії, однак це має місце 
лише в рамках певних тем. А тому практично й досі не вдається показати 
розвиток федерального союзу та історію виникнення національної дер
жави у загальноєвропейському контексті. Та це й не входить у наміри 
авторів і не випливає з розуміння ними цих питань. Історія є для них лише 
сховищем, з якого можна черпати окремі аспекти, зображати і трактувати 
їх з наголосом на національну самобутність. Крізь сторіччя прокладаються 
незримі ниті, що творять логіку історичного розвитку, уособлюють єдність 
нації, засновану на єдності волевиявлення, а не на єдності мови, конфесії, 
культури, чи ідеї централізованої держави. Лейтмотивом тенденцій, подій

24 Albert Hakios. Welt- und Schweizergeschichte. -  Bd. 1-4. Auflage. -  Zürich: Lehrmittelvcrlag des 
Kantons Zürich, 1965. -  S. 105; [Альберт Гакіос. Всесвітня історія та історія Швейцарії. -  Т. 1. -  
4-те видання. -  Цюрих, 1965. -  С. 105].
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та явищ, які опиняються в полі зору історика, незмінно залишається уні
кальність та неповторність Швейцарії.

З огляду на соціальні зрушення, відчутний вплив яких позначився на 
розвитку суспільства в 60-ті pp. і які супроводжувались процесом фунда
ментальних змін у системі цінностей, такий підхід до вивчення історії 
виявився застарілим. Це стало досить відчутним ще в другій половині 
60-х pp. Однак виникає запитання: яким чином ці зміни вплинули на ви
кладання історії Швейцарії в школі?

РУБІЖ 70-х РОКІВ:
УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНОЇ НЕПОВТОРНОСТІ 

НА ТЛІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

З 70-х pp. набувають чітких обрисів дві помітні тенденції. З одного 
боку, стає дедалі сильнішою орієнтація авторів шкільних підручників на 
наукову картину історії. Історіографія, якій протягом 50-х-60-х pp. знову 
вдалось повернути собі статус суспільно важливої професійної діяльності, 
виявила готовність до сприйняття здобутків та методів, напрацьованих 
суспільними науками25. Одночасно відчутного поштовху зазнала і дидак
тика викладання історії в рамках загальних зрушень у педагогіці. Зокре
ма, це виявилось в тому, що в різних кантонах та регіонах було створено 
комісії, покликані започаткувати реформи у методиці викладання історії.

У відповідь на ці зміни, за висловом Курта Мессмера, «історичний 
прожектор» було сфокусовано на світову історію, тоді як до цього часу в 
його фокусі постійно перебувала історія Швейцарії у традиційному її ро
зумінні. Було піддано критиці існуючу досі практику викладання. Суть її 
зводилась до того, що в багатьох випадках навчальний процес «в’язнув» 
у XVII чи XVIII ст. і йому вочевидь бракувало співвіднесеності історії з 
сучасністю. Недоліком вважався також брак координації між історією 
Швейцарії та світовою історією26.

Стались зрушення і в методиці викладання предмета. На зміну «да
там і битвам» приходить «аналіз історії зсередини». Зростає значення су
спільних та економічних аспектів в історії. Відтепер вимагається знання 
повсякденної історії, а не оспівування окремих героїв. Таким чином спо
дівались знову зробити предмет з горезвісною досі репутацією приваб
ливим для школярів. Ці зміни проходили у Швейцарії паралельно з ана

25 Див.: Richard J. Evans. Fakten und Fiktionen: Über die Grundlagen historischer Erkenntnis. -  Frankfurt, 
New York. -  1998. -  S. 44-50; [Річард Дж. Еванс. Факти і вигадки: Підвалини історичного пізнан
ня. -  Франкфурт, Нью-Йорк, 1998. -  С. 44-50].

26 Пор. з цього приводу: Kurt Messmer. Geschichtsunterricht in derZentralschweiz: Vaterlandskunde zur 
historischen Lemwerkstatt Forschung und Unterricht / red. von Guy P. Marchal. -  Zürich. -  1994. -  
S. 42-89, hier: S. 63; [Курт Мессмер. Викладання історії в Центральній Швейцарії: від історії 
рідного краю до кузні історичних знань // Історія в Центральній Швейцарії: Науковий пошук і 
викладання /  За ред. Г. П. Маршала. -  Цюрих, 1994. -  С. 42-89, тут с. 63].
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логічними змінами у сусідніх країнах. Однак необхідно було самостійно 
вирішити питання про те, що в майбутньому має скласти серцевину саме 
історії Швейцарії.

Я вдався до аналізу різних навчальних посібників, які використову
ються на території всієї німецькомовної Швейцарії27. Перша книга, «Все
світня історія в ілюстраціях» для учнів шостого класу, побачила світ у 
1974 р. Наступні книжки для учнів 7-9-го класу з ’явились пізніше й 
постійно оновлювались. Цей посібник використовується у всій Цент
ральній та Північно-Західній Швейцарії. Він задуманий як путівник з 
численними та різноманітними джерелами, матеріалами та робочими 
завданнями, однак покликаний спонукати учнів до самостійної роботи 
з таких тематичних блоків, що мають розглядатись крізь призму історії, 
як наприклад транспорт, архітектурні стилі чи система зв’язку. У підруч
нику «Епохи, люди, культури» вміщено витяги із джерел, таблиці та інші 
робочі матеріали. Підручник випустило навчальне видавництво канто
ну Цюрих, що в 1986 р. здійснило видрук ще одного навчального по
сібника «Через історію до сучасності». У кантоні Берн у 1986 р. вийшов дру
ком перший том «Історії»28. Яке ж враження виникає від ознайомлення 
з цими книгами?

Як і раніше, у них присутня дихотомія між швейцарською та всесвітньою 
історією. За статистичними підрахунками, історія Швейцарії в багатотом
них виданнях для загальноосвітньої школи займає в цілому від 10 до 30% 
друкованої площі29. Існує два варіанти її входження в канву посібника: пер
ший варіант полягає у тематичній інтеграції. Такий підхід реалізовано у 
навчальному посібнику «Через історію до сучасності», однак тематична 
інтеграція тут обмежена лише деякими спеціальними аспектами. Другий 
варіант можна бачити на прикладі одного з томів відповідного навчального 
посібника, в якому вміщено інформаційний блок, що стосується виключно

27 Усі посилання стосуються навчальних посібників, надрукованих у німецькомовній частині Швей
царії. Французькомовні підручники західношвейцарських кантонів розглядаються в моєму на
ступному дослідженні, в ході якого виникає цікаве питання про те, як співвідноситься між собою 
розуміння історії обома мовними групами і в чому полягають відмінності сприйняття ними своєї 
історії.

и Точні назви підручників такі: Weltgeschichte im Bild, Lehrmittel der Welt- und Schweizergeschichte 
für das 6.-9. Schuljahr, 4 Bd. mit Lehrerkommentar. -  Buchs Lehrmittelverlag des Kantons Aargau, 
1985-1989; Peter Ziegler: Zeiten, Menschen, Kulturen, 9 Bd.: -  Zürich Lehrmittelverlag des Kantons 
Zürich, 1979-1985; Helmut Meyer. Durch Geschichte zur Gegenwart, 4 Bd. mit Lehrerkommentar. -  
Zürich Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1986-1992; Daniel V. Moser. Geschichte, Lehrmittel für 
das 6. bis 9. Schuljahr, 4 Bd.: mit Lehrerkommentar, Bern Staatlicher Lehrmittelverlag, 1986-1991; 
[Всесвітня історія в ілюстраціях: Навчальний посібник із всесвітньої історії та історії Швейцарії 
для учнів 6-9-го класу. — У 4-х томах з поясненнями для вчителя. -  Бух: вид-во навчальної літе
ратури кантону Цюрих, 1985-1989; Петер Ціґлер. Епохи, люди, культури. -  У 9 томах. -  Цюрих 
вид-во навчальної літератури кантону Цюрих, 1979-1985; Гельмут Мейєр. Через історію до су
часності. У 4-х томах з поясненнями для вчителя. -  Цюрих (вид-во навчальної літератури кантону 
Цюрих), 1986-1992; Даніель В. Мозер. Історія: Навчальний посібник для учнів 6-9-го класу. -  
Берн (державне вид-во навчальної літератури, 1986-1991].

” Пор. у цьому зв'язку дані, отримані Антоном Гаулером: Anton Hauler. Die Schweiz auf dem Weg nach 
Europa: Politikprobleme und Dilemmata politischer Bildung. -  Bonn, 1995. -  S. 243; [Антон Гаулер. 
Швейцарія на шляху до Європи: Політичні проблеми та дилеми політичної освіти. -  Бонн, 1995. -  
С. 243].
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швейцарської історії. Зокрема, йдеться про підручники «Епохи, люди, куль
тури», а також «Всесвітня історія в ілюстраціях».

У результаті врахування доробку наукової історіографії та тенденцій 
суспільного розвитку зображення історії Швейцарії набуває критичної 
спрямованості. Воно починає віддалятись від концепцій національної істо
ріографії XIX ст.

Історичні тематичні блоки, від античного періоду і до раннього се
редньовіччя, вибудовуються не крізь призму національного бачення, а 
відповідно до закономірностей відповідної доби. Намагання, які побуту
вали до 1970 p., перетворити кельтське плем’я гельветів на перших «про- 
тошвейцарців», що виявили героїзм у боротьбі з римлянами, відтепер 
зникають зі сторінок навчальних посібників. Територія сучасної Швей
царії розглядаєтся у контексті її відносин з Римською імперією, в яких 
домінують культурний обмін та культурне взаємопроникнення.

Однак з урахуванням того, що увага учнів зосереджується насампе
ред на території сучасної Швейцарії, виникає питання, наскільки посиль
ними є для них уявлення про її приналежність до Римської імперії.

Як і раніше, чільне місце посідає «історія витоків». Утворення в добу 
пізнього середньовіччя релігійно-політичного союзу земель, пов’язаного 
клятвою, як первісної форми, що пізніше дала життя сучасній федеральній 
державі, й надалі займає в посібниках чимало місця. Саме такий підхід 
зустрічаємо у підручнику «Всесвітня історія в ілюстраціях» при зобра
женні історії середньовіччя на побутовому чи суспільному рівні, у розпо
відях про життя в селі, місті, монастирі чи замку. При цьому міфи та ска
зання вмонтовуються у своєму первісному вигляді.

За час, що минув, внаслідок широкої історичної дискусії, відбулась 
деміфологізація героїв середньовіччя. Підручники теж відреагували на 
це. Однак відкритим залишилось питання про те, яким чином і наскільки 
глибоко ця комплексна за своєю суттю «історія витоків», яку проходять 
як правило, в 6-му класі, продовжує впливати на формування історично
го світобачення в дорослому віці. Адже в старших класах середньовічна 
та рання новітня історія Швейцарії викладається дуже рідко, можна при
пустити, що за такого становища й надалі існують всі передумови для 
формування міфологічних історичних уявлень у свідомості широкого за
галу учнів.

На відміну від того, що мало місце до 1970 p., національна держава не 
розглядається як мета історичного процесу. На противагу такому підходу 
розкривається процес формування нації. Утворення національної держа
ви демонструється на прикладах Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. 
І в цьому випадку -  причому не без підстав -  наголошується на унікаль
ності прикладу Швейцарії, коли в монархічному оточенні виникла лібе
ральна республіка.

Після об’єднання Італії та Німеччини знову виходить на перший план 
особлива роль малих форм державності.
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Оскільки історія XX ст. надто сильно орієнтована на обидві світові 
війни, їх причини та наслідки, то й при подачі цього наступного століття 
використовується та ж сама майже «класична схема»: світ і Європа по
стають на тлі конфліктів та проблем. Щоразу наприкінці кожного тому чи 
розділу автори спрямовують свій погляд на Швейцарію. Причому -  цілком 
у дусі критичного осмислення -  висвітлюється історія Швейцарії в кон
тексті тієї доби. Та все ж в центрі уваги незабаром опиняються внутріш
ньополітичні проблеми.

У своїй студії Антон Гаулер показав, що в різних навчальних посібни
ках, як тільки-но йдеться про Швейцарію, домінують внутрішньополітичні 
за своєю суттю теми30. Така методика подачі матеріалу призводить до ста
новища, за якого світ і Європа постають на тлі глибинних, майже нездолан
них проблем, тоді як Швейцарія виявляється цілковито зайнятою розв’я
занням своїх власних, як правило, дрібніших і простіших проблем. Часто 
бракує зовнішньополітичного контексту. Так, наприклад, у книзі «Через 
історію до сучасності» в розділі «Епоха «холодної війни» в цілому хоча й 
висвітлено питання міжнародної політики та конфліктні ситуації, проте коли 
мова заходить про Швейцарію, виникає враження її ізольованості, відірва
ності від сучасних їй подій. Якщо вірити підручникам, то Швейцарія того 
часу переважно була зайнята економічними проблемами.

Значно більше говориться про існуючі взаємозв’язки у контексті по
заєвропейської історії. Так, посібник «Через історію до сучасності» звер
тає увагу читача на роль саме в цьому плані Швейцарії, яка хоч сама й не 
мала колоній, однак була досить активним учасником економічних про
цесів поряд з класичними колоніальними державами. Теми міграції, а отже 
й причин виїзду з країни її мешканців та в ’їзду до неї емігрантів, теж 
стають загальновизнаним елементом сучасного зображення історії.

Загалом історична наука відкриває для себе соціально-політичну те
матику. У центрі уваги опиняються питання подальшого розвитку держа
ви з соціальною орієнтацією. По-новому, більш випукло, подаються 
внутрішні конфлікти. Швейцарське суспільство, яке завжди було налаш
товане на пошуки консенсусу, і якому з плином часу все ж вдалось успіш
но інтегрувати різні меншини та суспільні верстви, постійно применшу
вало вплив і вагу внутрішніх конфліктів. Таке становище зберігалось до 
70-х pp., аж доки в навчальних посібниках не з ’явився розділ, присвяче
ний «всешвейцарському» генеральному страйку, що вибухнув у 1918 р. 
через вкрай погане соціальне становище і був придушений військами Ради 
Федерації.

Нами досліджувались швейцарські навчальні посібники 80-х- початку 
90-х pp. з точки викладу в них європейської тематики та проблем євро

™ Пор.: Anton Hauler. Die Schweiz auf dem Weg nach Europa: Politikprobleme und Dilemmata politischer 
Bildung. -  Bonn, 1995. -  S. 231-236; [Антон Гаулер. Швейцарія на шляху до Європи: Політичні 
проблеми та дилеми політичної освіти. -  Бонн, 1995. -  С. 231-236].
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пейської інтеграції. Тут простежується тенденція, яка, на мій погляд, є ти
повою для шкільних підручників з історії в цілому. Вони дихають повітрям 
своєї епохи. Так, у Швейцарії в рамках досить широкого суспільного кон
сенсусу аж до 80-х pp. переважав економічний погляд на Європейську 
спільноту. Причому європейська економічна інтеграція, з точки зору лібе
ралізму, постійно визнавалась надто меркантильною і забюрократизованою. 
У підручниках це знаходить свій вияв зокрема в тому, що суто кількісні 
параметри, що мають унаочнювати проблеми та провали економічної полі
тики ЄС, передують інформації про успіхи. Тому й не дивно, що політич
ний вимір процесів європейського єднання представлений дуже слабо. И 
тут проступає погляд на Швейцарію, як на виняток із правила, як на країну, 
якій в економічному та політичному сенсі найкраще живеться на самоті.

90-ті РОКИ:
НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ ЯК ПАСТКА?

Швейцарський історик Герберт Люті у своєму есе в 1961 р. назвав 
Швейцарію антиподом Європи31. Однак він усвідомлював, що не лише 
Швейцарія, а й увесь континент, на якому вона розташована, є змінними 
величинами.

Досі одним із суттєвих штрихів історичного портрета мешканців 
Швейцарії вважались пошуки ними власної ідентичності через критич
ний підхід до чогось іншого, несхожого, що завжди уособлювалось Євро
пою. Це досить поширене історичне уявлення про Швейцарію, як про 
«вершки Європи» (Top of Europe), що наполегливо культивувалося про
тягом десятиріч, відводило нейтральній маленькій державі роль спостері
гача та сприяло псевдосуверенному самоутвердженню, на початку 90-х pp. 
остаточно рухнуло. А отже захиталися й засадничі принципи зображення 
історії Швейцарії у шкільних підручниках. Постало навіть питання про 
те, якою мірою «національна історія» може стати пасткою. Чи можливе її 
відверте зображення? Чи й надалі через історичну хронологію можна й 
потрібно демонструвати розвиток самобутньої національної держави? І 
як показати нові тенденції виникнення наднаціональних організацій та 
інститутів, що обмежують суверенні права окремо взятої національної 
держави? Як назвати історію Швейцарії у майбутньому?

Історія завжди пов’язана з певною територією. Швейцарія взагалі існує 
з 1848 р. А отже, щодо попереднього історичного періоду йдеться не 
стільки про історію національної держави, скільки про історію людей, їх 
суспільства і суспільні структури. Причому неодмінним залишається одне 
завдання: висвітлити при цьому чинники та взаємозв’язки.

31 Див.: Herbert Lüthy. Die Schweiz als Antithese. -  Zürich, 1961; [Герберт Люті. Швейцарія як антите
за. -  Цюрих, 1961].

329



Коли у 1998 р. у Швейцарії відзначалось три події -  відокремлення 
політично-релігійного союзу земель, заснованого на клятві, від Німець
кої імперії у 1648 p., вторгнення армій революційної Франції та проголо
шення першої єдиної республіки у 1798 р. й заснування сучасної феде
ральної держави у 1848 р. -  у своїх публікаціях історики майже одностайно 
вказували на головні причини цих подій. Швейцарський фахівець з дер
жавного права Альфред Кьольц зазначав, що при дослідженні національ
ної та політичної історії необхідно враховувати вплив європейського та 
північноамериканського оточення32. Оскільки в навчальні посібники після 
70-х та 80-х pp. завдяки новій тематиці та новим підходам включаються 
розділи з економічної та соціальної історії, побутової історії та історії 
стосунків між представниками різної статі, напрошується думка про на
чебто нову концепцію історії національної спільноти. Взагалі-то в навчанні 
від неї можна відмовитись. Частково це й практикується нині у школі.

Проте учні й надалі користуються міфологізованою й наївною карти
ною історії розвитку своєї національної спільноти. Виникає питання, що 
може вдіяти з цим школа, чи може і хоче вона цього.

У навчальних посібниках кінця 90-х pp. спостерігаються спроби зоб
раження історії Швейцарії в міжнародному контексті: у підручнику 1998 
р. для учнів вищого рівня шкільної освіти «Швейцарці та їх історія», 
створеному на додаток до навчальних посібників із загальної історії, 
виданих у Німеччині, відповідні розділи з історії Швейцарії розпочина
ються з окремого параграфа, присвяченого аналізу ситуації в Європі. 
Зроблено спробу поглянути на події та процеси, що розгортались на 
території сучасної Швейцарії, в міжнародному контексті33. Однак і в 
цьому випадку зображення подій у Швейцарії після 1945 р. здійснюєть
ся насамперед під внутрішньошвейцарським кутом зору. Воно не лише 
надто коротке, бо займає 30 сторінок з 384. Внутрішній погляд на еко
номічний розвиток, розбудову соціально орієнтованої держави, коорди
націю політичних дій, розвиток природонаселення ускладнює учням 
можливість усвідомити зв’язок з європейською та світовою політикою 
повоєнного періоду. У цілому там, де йдеться про розвиток національ
ної держави, виникає враження, що й надалі залишається нерозв’яза
ною проблема його бачення у загальноєвропейському контексті. За іншо
го підходу потрібно було б висвітлити всі паралельні приклади та події, 
що мали місце у Європі. Отже, ми знову опиняємось перед проблемою: 
якою мірою зображення історії, орієнтоване на національну ідею, може 
стати пасткою. Виходом можна вважати лише тематично розмаїтий і

32 Див.: Alfred Kölz. Der Weg zum modernen Bundesstaat: 1789-1798-1848-1998. Historische 
Abhandlungen. -  Zürich, 1998; [Альфред Кьольц. Шлях до сучасної федеральної держави. 1789 
1798-1848-1998. Історична монографія. -  Цюрих, 1998].

33 Helmut Meyer et. al. Die Schweiz und ihre Geschichte. -  Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich), 
1998; [Гельмут Мейєр та ін. Швейцарія і її історія. -  Цюрих; вид-во навчальної літератури міста 
Цюрих, 1985-1989].
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відвертий опис глобальних історичних процесів в їх органічному спів- 
ставленні з історією національних особливостей34.

ПІДСУМОК

Новітні способи висвітлення історії відійшли від того наївного бачен
ня, що побутувало до 1970 р. Але історія Швейцарії все ще зображується 
порівняно «відірваною» від історичних процесів, що розгортаються у світі 
та Європі. Швейцарські навчальні посібники теж зробили чималий вне
сок у формування образу Швейцарії як країни, що є винятком з правила. 
Критичний спосіб осмислення минулого в навчальних посібниках з історії 
з початку 70-х pp., зокрема роль Швейцарії під час Другої світової війни, 
так і не утвердився в історичній свідомості переважної більшості насе
лення. Чим іншим можна пояснити ту збентеженість, що охопила Швей
царію в 1996 p., коли ззовні, особливо з США, пролунала критика на 
адресу Швейцарії та її ролі під час Другої світової війни. Ще на порозі 
нового десятиріччя, у 1991 p., коли з нагоди 700-річного ювілею з’явило
ся гасло провокаційного змісту -  «700 років -  більше ніж досить!» -  і 
коли в 1992 р. учасники всесвітньої виставки в іспанській Севільї від 
Швейцарії висунули гасло «Швейцарії не існує!», це викликало сильний 
резонанс у суспільній свідомості.

Оскільки під запитанням опинились фундаментальні аспекти історич
ного самовизначення, розгорнулась ґрунтовна дискусія між молодими та 
зрілими, націонал-консерваторами і модерністами, мешканцями сіл та міст, 
темою якої став пошук вірної історичної картини формування національ
ної спільноти. Під час цієї дискусії з ’ясувалось, що зміни в історичній 
свідомості різних поколінь відбуваються досить повільно і потребують 
чимало часу.

У цьому зв’язку для мене особисто не підлягає сумніву той факт, що в 
процесі шкільного навчання гідне місце має посідати і національна істо
рія. Якщо цього не зробити, то пануватимуть міфологічні перекручення 
та перебільшення національного фактора, демагогія та фальсифікація 
історії. Однак, з іншого боку, на мій погляд, не можна дотримуватись істо
ричної перспективи XIX ст. й надалі слідом за Гегелем вважати націо
нальну державу самоціллю та остаточною метою історичного розвитку35.

34 У нових навчальних посібниках кінця цього десятиріччя (nop.: Martin Fenner. Außenpolitik. Die 
Schweiz in der Welt von heute und morgen. -  1. Auflage, Bem. -  1997; [Мартін Феннер. Зовнішня 
політика. Швейцарія і світ: сучасність і майбутнє. -  Перше видання. Берн, 1997]), що присвячені 
окремим проблемам історії, наприклад, зовнішній політиці, здійснюється пошук нових шляхів і 
пропонується загальний нарис зовнішньої політики у її взаємозв’язках з навколишнім світом. Цей 
твір складається з трьох головних розділів: «Найважливіші світові проблеми», «Європа консолі
дується» і «Швейцарія в Європі та світі».

35 Пор. з цього приводу: Peter Alter (Hg.): Dokumente zur Geschichte und Gegenwart eines Phänomens.
-  München, 1994. -  S. 19; [Документальні свідчення історії і сучасного стану одного явища / За 
ред. Пстсра Альтера. -  Мюнхен, 1994. -  С. 19].
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Навпаки, слід бачити власну національну державу у зв’язку із розвитком 
інших націй, підкреслювати катастрофічні наслідки вузьконаціонально- 
го мислення та дій, а також усвідомити національний аспект як момент 
історичного розвитку, не вдаючись до примітивізації цієї проблематики і 
поспішних гасел «постнаціонального майбутнього»36. Національна дер
жава існує, як і раніше. Однак, як довів швейцарський історик Урс Аль- 
терматт, у монокультур, заснованих на ідеях націоналізму XIX ст., здаєть
ся, немає майбутнього наприкінці XX ст. Класична національна держава 
опинилася під тиском сучасних суспільних процесів, що обумовлюють 
зростаючу технічну, економічну, культурну та політичну взаємозалежність 
між людьми37. Історії, орієнтованій виключно на національний аспект, 
дедалі важче віднайти своє місце в умовах культурного розмаїття на
вчального процесу: лише в місті Цюрих 40 % усіх школярів -  іноземці, по 
всій Швейцарії цей показник становить 20%. Викладання історії та на
вчальні посібники з історії повинні дати гідну відповідь на цю ситуацію і 
на виклик, кинутий їм самим часом.

Markus Furrer

NATIONAL HISTORY AND EXCEPTIONALITY -  
THE IMAGE OF SWITZERLAND AS A COUNTRY OF EXCLUSIVE FATE 

IN THE LIGHT OF CHANGES IN PRESENTING THIS TOPIC 
IN SCHOOL TEXT-BOOKS ON HISTORY

The article deals with changes in content and methods of history teaching and text
books. They include easing of the overburden of stories about Middle Age battles, 
legendary heroes, attempts of scientific analysis of myths, forming an image of Swit
zerland as a «country exception», presenting of Switzerland’s history in the interna
tional context.

However, the historical way of the country is still described as detached from the 
worldwide events. The way out is a frank and objective presentation of global historical 
processes in their comparison with the national peculiarities of Switzerland’s history.

36 Пор. з цього приводу: Georg Kreis. Nationalismus -  ein Produkt der Moderne /  Roberto Bernhard (Hg.) // 
Nationalismen. Hinweise für die Zukunft, Jahrbuch der neuen Helvetischen Gesellschaft, 1998/99, Aarau 
1998, S. 35-41; [Георг Крайз. Націоналізм -  продукт сучасності // Націоналізми. Урок на майбутнє 
/ Щорічний альманах нового Швейцарського товариства / За ред. Роберто Бернгарда. -  Аарау, 
1998.- C .  35-41].

37 Пор.: Urs Altermatt. Revolte gegen den Nationalstaat / Roberto Bernhard (Hg.) // Nationalismen. Hinweise 
für die Zukunft, Jahrbuch der neuen Helvetischen Gesellschaft, 1998/99, Aaray, 1998, S. 42-50, hier: S. 47; 
Див. також: Ders.: Das Fanal von Sarajevo. Etnonationalismus in Europa. -  Zürich, 1996; [Урс Альтер- 
матт. Бунт проти національної держави // Націоналізми. Уроки на майбутнє / Щорічний альманах 
нового Швейцарського товариства, 1998/99 / За ред. Роберто Бернгарда. -  Аарау, 1998. -  С. 42-50, 
тут с. 47; Він же: Сигнал Сараєво: Етнонаціоналізм в Європі. -  Цюрих, 1996].
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Гошгар Гошгарли

Про роботу міжнародного семінару, 
організованого 

Інститутом Георга Еккерта

Р озпад Радянського Союзу й утворення на пострадянському просторі 
незалежних національних держав привели у рух процес створення своїх 
національних шкільних підручників із суспільних наук, і передусім з 
історії. При цьому багато молодих держав приділяють особливу увагу 
історичному досвіду побудови таких само незалежних національних дер
жав у Прибалтиці, Україні, Білорусі та у Закавказзі, що відбувалася 
на початку XX ст. у результаті розпаду Російської імперії. Інтенсивно до
сліджується їх політична історія, соціальні процеси, позитивні й нега
тивні зовнішні чинники, що вплинули на історичну долю цих держав, 
тощо. Нерідко процеси тих років проектуються на події сьогодення з 
метою легітимізації сучасних процесів. Усе це знаходить відображення 
на сторінках шкільних підручників, що створюються.

Відсутність у ряді випадків достатнього досвіду з написання шкільних 
підручників, сучасної методології та інші чинники часто ускладнюють 
роботу авторів. Робочий семінар був організований на кошти Фольксва- 
ген-Фонду Інститутом Георга Еккерта у м. Брауншвейг (ФРН) у рамках 
проекту «Підручники з історії та соціології в країнах СНД у полі напруги 
між національним самоствердженням та міжнародною орієнтацією».

Науковий діалог і співробітництво з проблем шкільних підручників 
надав можливість авторам зробити предметом дискусії власні інтерпре
тації й фактичний підхід, порівняти європейський підхід до подібних 
проблем, у даному разі на прикладі деяких німецьких підручників.

Організаторам семінару вдалося залучити до його роботи авторів 
шкільних підручників і програм із ФРН, Литви, Білорусі, України, Грузії 
та Азербайджану.

Семінар проходив з 17 по 21 квітня 1999 р. в Інституті Георга Еккерта, 
і його робота складалася з презентацій окремих підручників, обговорен
ня певних розділів цих підручників, дискусій, видавничих презентацій, 
аналізу ролі ілюстративного матеріалу в підручниках з історії, ознайом
лення з Інститутом Георга Еккерта й містом Брауншвейг.

Після офіційного представлення учасників і обміну думками з приво
ду тих труднощів, що довелося долати учасникам семінару у процесі 
написання книги, відбулася авторська презентація підручника 
«Geschichtsbuch» (Книга з історії / За ред. Гільке Гюнтера-Арндта та ін.),
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виданого у ФРН1. Були розглянуті структура, зміст й ілюстративний ма
теріал, використаний у даному підручнику. Фундаментальність і ґрун
товність підручника, відзначені всіми учасниками семінару, є результа
том великої копіткої роботи, яку протягом 9 років здійснював колектив 
підручника, що складався з 72 чоловік. Підручник був написаний у 1975 p., 
а в наступні роки доповнювався при нових перевиданнях і на даний мо
мент виклад матеріалу доведено до 1992 р.

Дискусія та обмін думками учасників семінару виявили єдину пози
цію з питання доцільності висвітлення у шкільних підручниках подій 
останніх 5-10 років.

На семінарі відбувся розбір структури підручника на прикладі розді
лу, присвяченого Веймарській республіці.

Безперечно, як показав аналіз, розділ розрахований на 10-20 уроків2, 
побудований за сучасними методологічними принципами і дозволяє вчи
телю коригувати глибину вивчення й обсяг матеріалу, що вивчається. 
Розділ складається з чотирьох частин. Сторінки кожної частини мають 
облямівку відповідного кольору, що є орієнтиром для вчителя й учня. Пер
ша частина (зелені сторінки) займає дві сторінки3. На першій викладено 
концепцію розділу, на другій вміщено інформаційно насичену ілюстрацію.

Другу частину (сторінки з жовтою облямівкою) становить авторсь
кий текст. Учень повинен знати, що таке авторський текст і яка висловле
на точка зору автора.

Третю частину розділу (сторінки з блакитною облямівкою) становлять 
робочі матеріали. Це -  документи, джерела, статистика тощо. Ця частина 
надає можливість зануритися в атмосферу тих років, дізнатися про погляди 
на процеси різних партій, соціальних і вікових груп, ознайомитися з погля
дами окремих видатних людей, сучасників подій та ін. Саме ця частина до
помагає учневі сформувати свій погляд на події розглянутого періоду.

Четверта частина (сторінки з червоною облямівкою) складається зі спе
ціально дібраних запитань, ілюстрацій, карт тощо; має інформативний ха
рактер і допомагає закріпити та повторити матеріал даного розділу.

Таким чином, у першій, вступній, частині -  просто огляд подій без 
будь-яких оцінок. У ній ставиться багато запитань, а наприкінці робиться 
підсумок і констатуються результати даного періоду.

В авторському тексті викладаються події, що розкриваються, пояс
нюються і аргументуються автором. Автор може відзначити і супереч
ливість поглядів дослідників із тих чи інших питань4. Паралельно на тих

1 Geschichtsbuch 4: Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und Dokumenten von 1917 bis 
1982 / Peter Hüttenberger, Bernd Mütter. -  Berlin: Comelsen. -  1995; [Книга з історії 4: Люди та їхня 
історія в матеріалах та документах. 3 1917 по 1982 р. / За ред. Петера Гюттенбергера, Бернда 
Мюттера. -  Берлін; Корнельсен. -  1995.]

2 Кожен із чотирьох томів підручника розрахований на 1 рік (72 уроки), учитель сам визначає, скільки 
годин відводиться тій чи іншій темі.

3 Цього принципу дотримано в усіх частинах.
4 До такої мультиперспективності слід ставитися обережно і не перевантажувати такими момента

ми підручник.
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же сторінках, у виділених іншим кольором рамках, подано запитання для 
повторення й перевірки засвоєного учнем матеріалу. Запитання свідомо 
підібрано й побудовано таким чином, щоб учні могли виробити власний 
підхід до даної проблеми, що потребує не просто знання факту (що, де, 
коли, хто і т. ін.), а й мислення та свідомого аналізу. Частина запитань має 
виявити здатність учня використовувати нові знання й оперувати ними.

Наприклад, доволі вдалим видається у даному розділі підбір трьох 
плакатів, що відображають цілі кожної партії у боротьбі за владу в Німеч
чині після її поразки у Першій світовій війні. Ці ілюстрації цікаві тим, що 
не копіюють текст, а відображають його знаковий зміст з допомогою об
разотворчих засобів. А отже, учні можуть закріпити знаковий текст інши
ми засобами, у даному разі ілюстративними.

Безперечно, цікава й та група запитань, що допомагає учневі здійсни
ти порівняльний аналіз схожих або, навпаки, контрастуючих явищ різних 
епох. Прикладом може слугувати запитання, що вимагає від учня поясни
ти дії армії у Веймарській республіці та бундесверу в ФРН. Учні повинні 
розуміти, що рейхсвер у Веймарській республіці -  це своєрідна держава 
у державі, а бундесвер в усьому підпорядкований урядові, що солдат бун
десверу -  це громадянин в уніформі, і тому каппівський заколот 1920 p., 
що відбувся у Веймарській республіці, у сучасній ФРН неможливий.

Матеріали третьої частини розділу дуже різноманітні й так вдало 
підібрані, що допомагають учневі з’ясувати, звідки узявся авторський текст 
і як працював історик при його написанні. Ознайомившись з першодже
релами у даній частині розділу, учень, спираючись на них, повинен виро
бити у себе критичне ставлення до джерел. Наприклад, оцінка каппівсь- 
кого заколоту в матеріаліх подана з точки зору різних земель Німеччини, 
різних прошарків і соціальних груп населення, наведена також оцінка 
заколоту англійським послом, а учень самостійно має зробити висновок, 
чому англійський посол бачить події саме у даній площині.

Безсумнівно, цей підручник з історії можна вважати вдалим, а прин
ципи його створення можуть бути широко використані в інших країнах. 
Безперечно, заслуговує на увагу той факт, що історія Німеччини в підруч
нику вивчається у контексті загальної історії, а не як самостійний пред
мет, що мало місце в СРСР і сьогодні відбувається на всьому пострадянсь
кому просторі.

Значний інтерес на семінарі викликали й авторські презентації підруч
ників «Історія України» професора С. Кульчицького5 та підручника «Істо
рія України» О. Бойка6. Україна -  одна з тих незалежних держав постра
дянського простору, що вже набули певного досвіду в створенні нової 
генерації підручників з вітчизняної історії, в яких з інших, ніж у радянсь

5 Кульчицький С.В., Коваль М.В., Лебедева Ю.Г. Історія України: Підручник для 10 класу середньої 
школи. -  K.: Освіта, 1998.

‘ Бойко О.Д. Історія України. -  K.: Академія, 1999.
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кий час, позицій інтерпретуються вузлові питання української історії. На 
авторській презентації було розглянуто другий розділ підручника «Украї
на у боротьбі за державну незалежність (1918-1920 pp.)». Це складний, 
політично насичений і драматичний період історії України. За радянсь
ких часів щодо багатьох подій і процесів того періоду в Україні (наприк
лад, рух під проводом Махна, Петлюри і т. д.) були сформульовані чіткі 
ідеологічні штампи, що трактували ці рухи як антинародні, бандитські 
тощо.

Процеси національно-визвольного характеру в Україні у радянських 
підручниках цілком необгрунтовано тлумачилися з позицій класової 
боротьби. Доволі цікавими видаються оцінка міжнародної ситуації та по
зиція країн Антанти щодо процесів, що відбувалися в Україні, їх бажання 
підтримати Польщу, якій відводилася роль «санітарного кордону» проти 
проникнення більшовизму до Європи, та її претензії на етнічні українські 
землі. Усе це створювало складну політичну ситуацію.

Неоднозначним для України був і Берестейський мир. Якщо раніше 
в українських підручниках цей мир тлумачиться, за висловом Леніна, як 
грабіжницький, вимушений, як такий, що негативно вплинув на політич
ний клімат в Україні, то в новому підручнику ця подія інтерпретується 
зовсім інакше, а присутність німецьких військ, внаслідок укладення 
Берестейського миру, на теренах України розглядається як гарант неза
лежності молодої Української республіки, як свідчення міжнародного 
визнання молодої держави.

Іншим яскравим прикладом є інтерпретація наступу Червоної Армії 
на Київ 1918 р. Якщо раніше в підручниках це трактувалося як народна 
війна соціально-класового характеру, то у новому підручнику ця подія 
подається як агресія більшовицької Росії проти молодої суверенної 
України.

Дискусія після презентації книги й аналізу цього конкретного розділу 
засвідчила, що з багатьох питань проблеми періоду 1918-1920 pp. подібні 
до проблем Грузії, Азербайджану, Прибалтики, і досвід українських ав
торів, безперечно, буде корисним для їхніх колег із названих держав.

Другий український підручник, презентація якого також викликала 
неабиякий інтерес, став прикладом підготовки дворівневого підручника. 
Тексти параграфів цього підручника повторюються двічі: спочатку 
у простій, а потім в ускладненій формі, з більш глибоким аналізом подій. 
Такий підручник може бути використаний як у загальноосвітніх школах, 
так і у спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням 
історичних дисциплін. Педагог, користуючись таким підручником, може 
навіть в одному класі диференційовано ставитися до окремих учнів, 
спираючись на їхні здібності та інтереси. Відмітною рисою даного підруч
ника є ще й те, що його автор ставить за мету не тільки ознайомити дітей 
з окремими історичними фактами, а й навчити користуватися історични
ми знаннями.
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Зразком підручника нової генерації можна вважати й представлений до 
презентації викладачем історії з Вільнюса Аудроне Чижаускене литовський 
підручник, що охоплює період від Першої світової війни до наших днів. У 
ньому так само, як і в розглянутому на семінарі німецькому підручнику, істо
рія Литви подається у контексті світової історії. Кожна тема супроводжуєть
ся великою кількістю історичних джерел, документів, схем, фотографій, ста
тистичних даних, історичних карт і карикатур, які допомагають учневі усві
домити суть подій, явищ і процесів. Підручник вигідно відрізняється тим, 
що в ньому акцент зроблено не на фактичному матеріалі, а на розвитку твор
чого мислення, аналізу, критичної оцінки подій та ін. Текст підручника надає 
можливість відчути колорит епохи, навчає оцінювати об’єктивність автора 
або певного історичного джерела.

На семінарі було детально розглянуто тему з підручника «Побудова 
Литовської незалежної держави після Першої світової війни». Тема скла
дається з двох розділів: І. Боротьба за незалежність Литви; II. Створення 
основ Литовської держави у 1918-1922 pp. У першому розділі висвітлено 
обставини, за яких був створений перший уряд, подано огляд спірних 
питань щодо відносин з сусідніми державами -  Радянською Білорусією, 
Польщею, Німеччиною. У другому розділі викладено найважливіші зав
дання створення основ литовської державності, боротьби за визнання Лит
ви світовим співтовариством. У підручнику йдеться про те, як з кінця
XIX ст. литовська інтелігенція боролася за незалежність і, скориставшись 
ситуацією, що склалася після Першої світововї війни, спромоглася 
досягти своєї мети.

Висвітлюються послідовність формування державного ладу, системи 
влади, роль Установчих зборів, Сейму (парламенту) Литви у спробі об’єд
нати всі етнічні землі, позиція Польщі та європейських держав, що була не 
на користь Литви і призвела до анексії Польщею частини литовської тери
торії з Вільнюсом, відносини Литви з Радянською Росією та Німеччиною.

Підручник відтворює складну атмосферу періоду й оповідає, як у тих 
непростих умовах було організовано демократичні вибори до Установ
чих зборів, здійснено формування уряду й урядових інститутів, а також 
прийнято конституцію, що проголосила Литву демократичною респуб
лікою. Усі ці питання в підручнику розглядаються на фоні джерел, істо
ричних карт, схем, фотографій та іншого ілюстративного матеріалу.

Історичні джерела із завданнями, що дають змогу учням самостійно 
аналізувати джерела, сприяють поглибленому сприйняттю матеріалу, 
звільняють від пошуків його у хрестоматіях і т. ін., а раціональне викори
стання часу надає вчителеві можливість творчо запроваджувати нові ме
тоди у викладанні історії.

Дещо іншою є концепція «Історії Білорусії: XX століття»7. Авторська 
презентація даного підручника була зроблена професором В. Сидорцо-

7 Бич М.О., Сидорцов В.H., Фомин В.М. История Беларуси. XX век: Учебное пособие для 10-11 
классов средней школы. -  Минск: Народная Асвета, 1992.
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вим. На семінарі були розглянуті розділи «Культура Білорусії на початку
XX століття» і «Створення білоруської радянської державності». Концеп
туально підручник побудовано за принципом: текст -  історичний факт -  
аналіз факту через систему запитань. Він показує точку зору офіційної 
білоруської історичної науки щодо подій 1917-1980 pp. Поряд з аналізом 
внутрішньополітичних процесів того часу показані складні й часом супе
речливі відносини з сусідніми державами -  Радянською Росією, Литвою, 
Україною, Польщею та Німеччиною.

Дискусія щодо висвітлених у даному підручнику питань показала, що, 
незважаючи на нову інтерпретацію багатьох історичних фактів і подій 
білоруської історії цього періоду, у цілому підручник написано у рамках 
традиційного підручника радянських часів зі стандартною схемою, в якій 
учневі пропонуються вже сформульовані висновки щодо того чи іншого 
історичного факту чи процесу.

Цілковитою протилежністю за способом викладання матеріалу можна 
вважати новий підручник «Історія Грузії (1918-1985)», який репрезентував 
автор П. Ломашвілі. На семінарі було обговорено розділ «Демократична 
республіка Грузія». Цей підручник побудовано за принципом: авторський 
текст -  запитання -  документи -  запитання для дискусії8. Таким чином, 
пропонується схема, за якою учень спочатку вивчає авторський текст, потім 
закріплює його системою відповідей на поставлені запитання. Це перший 
етап засвоєння теми. На другому етапі учень ознайомлюється з історични
ми документами, що доповнюються запитаннями для дискусії.

Отже, підручник ознайомлює не тільки з історичними фактами, а й 
навчає користуватися набутими знаннями у процесі обстоювання своєї 
точки зору. Слабкою стороною підручника є відсутність у ньому образо
творчого матеріалу, дуже важливого для сприйняття учнем атмосфери 
і духу епохи, що вивчається.

Безперечне зацікавлення на семінарі викликала презентація шкільного 
підручника Республіки Молдова «Нова історія румунів», написаного в дусі 
концепції єдності румунської нації, штучно розділеної у період сталініз
му на румунів і молдаван9. На семінарі був розглянутий і шкільний куррі- 
кулум для шостого класу, підготовлений у Республіці Молдова. Курріку- 
лум пропонує синхронне вивчення «Загальної історії» та «Історії румунів» 
середньовічного періоду.

Ознайомлення з концептуальними положеннями куррікулуму показа
ло, що він дійсно передбачає суттєву роль школи у формуванні особис
тості, адекватної соціальним і духовним вимогам сучасності.

Важливим аспектом змісту куррікулуму є врахування динаміки і струк
тури особистості учня 12-15 років, тобто у той період, коли він має вели
чезні потенціальні можливості засвоєння знань. Учні цього віку є най

8 Ломашвили П. История Грузии (1918-1985). -  Тбилиси, 1997.
9 Николас Кикуш, Еужения Дани, Демнр Драгнев. Новая история Румын. Часть II (1848-1918): 

Экспериментальный учебник для 8 класса. -  Кишинёв: CIVITAS. -  1997.
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продуктивнішими з точки зору фізичного, психологічного й інтелекту
ального розвитку.

Учень розглядається як особистість, здатна адаптуватися до нових 
економічних, соціальних і культурних умов, самовизначатися, самооці- 
нюватися.

Куррікулум передбачає сучасну активну позицію вчителя та учня 
у структурі навчального процесу. Автори куррікулуму докладно розкри
вають основну мету історичного предмета, його принципи, методичні по
силки, типи використаних засобів навчання і особливості методики ви
кладання історії тощо.

Варта особливої уваги запропонована у куррікулумі педагогічна струк
тура навчальної дисципліни, що дає змогу в усіх підручниках історії з 5-го по 
9-й клас дотримуватися єдиного стилю й структури програм. У куррікулумі 
докладно викладено мету історичної освіти: що повинен знати й вміти учень; 
що, зрештою, допоможе йому орієнтуватися в історичному просторі та оволо
діти загальними уявленнями про історичний час; знати типи історичних дже
рел і методи користування ними, знати базові концепції найвизначніших подій, 
пов’язаних з еволюцією людства; вміти складати аргументований текст з 
певної проблеми, адекватно використовуючи історичну термінологію, за
своєну в процесі навчання. Усе це, зрештою, надасть учневі можливість усв
ідомити свою приналежність до певного історичного простору, культури, 
етносу і різноманітні чинники його інтеграції у світову історію.

Ознайомлення з даним куррікулумом, безперечно, дало багато корис
них практичних імпульсів усім учасникам семінару.

Слід зазначити, що крім основної мети семінару -  презентації нових 
підручників з історії та розгляду окремих розділів у кожному з них -  на 
ньому було розглянуто й ряд важливих допоміжних проблем. Наприклад, 
оригінально побудована екскурсія по Брауншвейгу дозволила здійснити 
дискусію на тему «Картина міста як історичне джерело».

Відбувся обмін думками з приводу введення історії краю у шкільні 
підручники та навчальні програми. Учасники семінару з великою заці
кавленістю заслухали доповідь професора Г.-Г. Нолте про формування 
нації Східного Бугу. Відбувся диспут про сучасний зміст поняття нація, 
чинники, що впливають на процеси формування нації.

На семінарі було зачитано лист колишнього посла Республіки Біло
русь у Німеччині П. Садовського про значення прагнення до незалеж
ності після Першої світової війни для сучасних держав СНД. Лист 
викликав жваву дискусію з приводу того, наскільки важливим є період 
після Першої світової війни для сучасних учнів.

Крім того, були заслухані виступи видавців шкільних підручників. 
Відбулася видавнича презентація книги «Історія конкретно»10 й ряду книг

111 Geschichte konkret 3: Ein Lem -  und Arbeitsbuch / Hans-Jürgen Pandel. -  Hannover: Schroedel, 1998; 
[Історія у фактах. Навчальна і робоча книга / За рсд. Ганса-Юргена Панделя. -  Ганновер: Шрьо- 
дель, 1998].

341



видавництва «Генеза». Учасники семінару провели тренінг і обмін дум
ками з питань ефективного використання у підручниках ілюстративного 
матеріалу. Розглянули принципи добору ілюстрацій, пошуку ключових 
ілюстрацій для розділів, побудови запитань до цих ілюстрацій та ін.

У цілому триденний семінар виявився дуже насиченим і корисним 
для всіх його учасників, і у цьому велика заслуга організаторів заходу.

Безперечно, такі семінари з широкою програмою й обміном практич
ним досвідом та інформацією збагачують усіх їхніх учасників, і бажано, 
щоб вони мали систематичний характер, що дозволило б детально роз
глянути певну групу питань, пов’язаних із написанням, виданням і вико
ристанням шкільних підручників, посібників та інших матеріалів з історії 
та практики сьогодення.

Goshgar Goshgarly

ABOUT AN INTERNATIONAL SEMINAR ORGANIZED 
BY THE GEORG ECKERT INSTITUTE

In April 1999 the international seminar within the project «The history and civics 
text-books across the field of national self-awareness and international orientation» 
took place in Braunschweig (Germany) with the participation of text-book authors and 
curricula planers from Germany, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia and 
Azerbaijan. During the seminar, the text-book authors and publishers compared with 
each other the draft chapters about the interwar period. The participants discussed about 
the use of sources and illustrations. Central issue was the question of the presentation 
of nationalistic tendencies after World War I with respect to the interests of current 
nation-states.



Фрідріх Гунеке

Деякі підсумки 
міжнародного практичного семінару 

по шкільних підручниках

Н а с т у п н і теоретичні міркування підсумовують дискусію, що роз
горнулась на конференції з трьох тематичних аспектів, а саме: поняття 
«нація», методів навчання та таких об’єктів історичної політичної освіти, 
як консенсус та конфлікт.

Насамперед потрібно спинитись на структурі поняття «нація» в уста
леній системі навчання. Завдяки систематизації тлумачень понять «нація
-  суспільство -  лінеарність» вдалось з ’ясувати, який смисл більшість учас
ників семінару вкладає в традиційне поняття «нація». Яке місце належить 
національній історії в системі творення власної ідентичності? Якою вона 
постає перед нами: як згусток абсолютних цінностей чи як об’єкт, який 
підлягає критичному осмисленню з точки зору демократії, прав людини 
чи форм врегулювання конфліктів? Принципове порозуміння щодо кри
теріїв такого осмислення можливе у формі моделі фундаментальних цінно
стей, яку можна було б протиставити старій некритичній концепції недо
торканності нації з латентно притаманним їй конфліктним потенціалом.

З іншого боку, конструкція поняття «національна історія» має вплив 
і на методику навчання. У чому полягає мета запам’ятовування: у «вхо
дженні» школярів до пантеону національних культурних цінностей чи 
у власній перевірці теоретичних положень на практиці, яка б відкривала 
шлях до усвідомлення альтернативних легітимних рішень і формування 
відкритого поняття «культура». Адже методи навчання можуть викорис
товуватись для сухого констатуючого підтвердження заданих наперед 
ціннісних суджень, а саме такого підходу й слід уникати.

І, нарешті, необхідно постійно і по-новому розглядати співвідношен
ня між консенсусом та конфліктом. Думки учасників конференції з про
блем консенсусу, що відбулась у місті Бойтельсбах’, можуть стати вагомим

1 «Бойтєльсбаський консенсус» -  матеріали загальнонімецької конференції фахівців з політичної 
дидактики щодо проблеми основних напрямів політичної освіти, видані в 1976 p., становлять у 
цьому зв’язку неабиякий інтерес. Пор.: Siegfried Schiele. Konsens und Konflikt // Handbuch zur 
politischen Bildung / Wolfgang W. Mickel/Dietrich Zitzlaff. -  Bundeszentrale für politische Bildung / 
S. Schiele, H. Schneider. -  Bonn, 1988. -  S. 72-76; Dort auch der Beitrag von Wolfgang Hilligen, S. 43- 
48. Das Konsensproblem in der politischen Bildung. -  Stuttgart, 1977, darin besonders der Beitrag von 
N.-G. Wehling: Konsens a la Beutelsbach; [Зігфрід Шіле. Консенсус і конфлікт // Посібник з полі
тичної освіти / За ред. Вольфганга В. Мікеля та Дітріха Цітцлафа. -  Федеральний Центр політич
ної освіти. -  Бонн, 1988. -  С. 72-76; Пор. в цій же книзі статтю Вольфганга Гіллігена, С. 43—48. 
Пор. міркування з цього ж питання у кн.: Проблема консенсусу у політичній освіті / За ред. 
3. Шілс та Г. Шнайдера. -  Штуттгарт, 1977 (особливо статтю Н.-Г. Велінга: Консенсус а ля Бой
тельсбах)].
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внеском у з’ясування цього питання. Одним із першочергових завдань 
історичної політичної освіти та методики її викладання є ознайомлення 
учнів з раціональними формами подолання конфліктів з метою вихован
ня таких якостей, як толерантність та вміння уникати конфліктів, проти
діяти приниженню людської гідності.

Цієї мети можна досягти лише за умови розгляду історії у всій її бага- 
товимірності та множинності, звернення до історії, яка лежить у площині 
життєвого досвіду школярів, тобто до історії повсякдення, сім’ї, соціаль
ного статусу за ознаками статі тощо. Зупинимося на цих питаннях 
детальніше.

1. НАЦІЯ

Для учасників конференції від молодих держав, розташованих на схід 
від Бугу, особливо привабливою виявилась ідея формування гомогенної 
картини власної національної історії з метою її інструменталізації як 
центрального фактора творення власної прямої історико-політичної лінії 
національної ідентичності. Ця ідея спирається на посткомуністичне істо
ричне самоусвідомлення. Так, у доповіді одного з авторів підручника су
часна грузинська нація (!) веде свій родовід за тисячу років до появи пер
ших писемних джерел. Особливим об’єктом національної ідентифікації 
традиційно вважаються .насамперед національні рухи, що мали місце після 
Першої світової війни. У науці та зображенні історичних подій у шкільних 
підручниках домінує класифікація історичних супротивників, індиферен
тних груп та національно-визвольних воєн проти сусідніх народів, метою 
яких є обгрунтування священного канону національних цінностей, котрі 
спонукали б громадян до відданості національній ідеї. Возвеличуються 
такі національні чесноти, як готовність до самопожертви та обстоювання 
незалежної національної культури. Тавруються «зрадники» національної 
справи2. При цьому співвідношення між історичними та сучасними кор
донами часто залишається неясним, а цінність таких демократичних над
бань, як злагода та права людини, набуває відносного значення. Може 
скластись враження, що індивідуальні погляди на життя, етнічні менши
ни чи сусідні народи, які не виявляють достатнього конформізму до тако
го визначення національної культури, потрактовуються як обстоювання 
відчуження, опортунізму та зовнішньої загрози. А тому такий відхід до 
некритичного сприйняття поняття нації та культури таїть в собі прихова
ну загрозу конфліктів.

Обмін досвідом між представниками різних націй в сучасних умовах 
дає можливість усвідомити цей латентний конфліктний потенціал і за

2 Саме така аргументація час від часу більш-менш переважала у виступах учасників різних країн. 
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мислитись над альтернативними формами поводження з влаеною історією. 
Проте з огляду на особливу делікатність цієї теми глибокий вплив шляхом 
відкритого обміну думками можливий лише на тривалу перспективу. На 
особливу увагу з боку історичної політичної освіти заслуговують при цьо
му альтернативні форми врегулювання конфліктів, напрацьовані сучасним 
суспільством у XX ст. з метою подолання напруги у політичних, економіч
них чи культурних відносинах в періоди історичних зламів. За такого підхо
ду демократичні правила гри та права людини набувають статусу фунда
ментальних цінностей, що не раз доводили свій миротворчий потенціал 
і здобули визнання з боку міжнародної спільноти.

Саме це й було конкретно показано на прикладі основних парадигм 
західнонімецької історіографії про період Веймарської республіки та його 
відображення у шкільних підручниках з історії. Особливо плідним при 
цьому виявився перехід від однобічного позитивного сприйняття націо
нальної історії до постановки критичних запитань з позицій сучасної де
мократії та плюралізму. Західнонімецька історіографія про Веймарську 
республіку в 50-60-ті pp. значною мірою перебувала під впливом пара
дигми лінеарності національної історії3. Революція та республіка зобра
жувались як події, приречені на невдачу. Практично була відсутньою будь- 
яка позитивна оцінка Листопадової революції, що започаткувала демо
кратичне оновлення. А вона змальовувалась як «ослаблення неперемож
ної на полі битви армії», якій в інтересах порятунку національної дер
жавницької лінії мав протидіяти союз між Ебертом (соціал-демократія) 
та генералом Грьонером (колишнім головнокомандувачем кайзерівсько
го війська). Унаслідок цього у шкільних підручниках після проходження 
періоду нацистської диктатури та демократичного оновлення у Західній 
Німеччині виникала своєрідна історико-політична тріада. Умови Вер- 
сальського договору зображувались як безжальний доленосний зовніш
ньополітичний вердикт, а роки кризи -  як місток до загарбання влади та 
диктатури. Ще в 1955 р. Карл Дітріх Брахер представив свій структурний 
аналіз у формі книги «Розпад Веймарської республіки», що витримала 
вже декілька перевидань. Його неупереджений науковий пошук причин 
краху республіки, зокрема детальний аналіз пасивної здачі позицій де
мократами наприкінці її існування, викликав критику з боку консерва
тивно налаштованих учених.

Якщо в перші десятиріччя після 1945 р. в центрі уваги опинились 
причини падіння республіки, то в 60-70-ті pp. на передній план виходять

3 Horst Möller. Die Weimarer Republik in der zeitgeschichtlichen Perspektive der Bundesrepublik 
Deutschland // Die Weimarer Republik 1918-1933. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft / K.D. Bracher, 
M. Funke, H.-A. Jacobsen. -  Bundeszebtrale für politische Bildung. -  Bonn, 1987; [Хорст Мьоллер. 
Всймарська республіка в сучасній часовій перспективі Федеративної Республіки Німеччини // 
Веймарська республіка: 1918-1933. Політика, економіка, суспільство / За ред. К.-Д. Брахера, М. Фун- 
кс, Г.-А. Якобссна. -  Федеральний центр політичної освіти. -  Бонн, 1987].
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питання, пов’язані з її заснуванням. Цьому сприяла критика лівих і вимо
ги демократизації федеральної політики та суспільства, що спонукали до 
постановки численних питань стосовно розвитку парламентаризму у Вей- 
марський період.

Сьогодні і в наукових дослідженнях, і в шкільних підручниках постає 
широка критична панорама подій середини Веймарського періоду, позна
ченої динамічними напруженими процесами модернізації суспільства, 
коли нові погляди на життя й побутова культура, паростки соціально 
орієнтованої держави та вимоги економічної ефективності не витримали 
випробування кризовими явищами того часу. Партія, нездатна до компро
місу, виявилась неспроможною приборкати й спрямувати ці кризові яви
ща в конструктивне русло. Історія, з одного боку, ставить під сумнів життє
здатність поглядів і переконань її дійових осіб, з іншого -  вона проливає 
світло на мистецтво долання конфліктів з точки зору сьогодення. За тако
го підходу здійснюється критичне співставлення уроків історії періоду 
заснування Федеративної Республіки (недоторканність каталогу фунда
ментальних прав і нічим не обмежені правові умови надзвичайного чи 
воєнного стану, запровадження п’ятивідсоткового бар’єру, демократія, що 
здатна захистити себе, право на опозицію, об’єднання партій, заборона 
військової агресії та ін.). Ці тематичні блоки спонукають до порівнянь та 
дискусії.

2. МЕТОДИ

Як було згадано вище, вибір навчального матеріалу відкриває широке 
поле для дидактичних пошуків, що не обмежуються лише методикою 
викладання, засобами та навчальними цілями, що адаптовано до сус
пільного консенсусу з принципово важливих питань. Це й було проде
монстровано під час доповідей та практичних дискусій з допомогою еле
ментів методики в навчальних матеріалах.

Сучасна методика викладання історії у Федеративній Республіці Німеч
чини потребує від навчального процесу та підручника множинності ме
тодів, що має створити передумови для критичного опрацювання учнями 
проблемних питань. В ідеальних випадках опорою слугує фундаменталь
ний життєвий досвід, соціальні (історичні) ролі та ситуації, в яких нале
жить приймати рішення. На заняттях з історії учні повинні оволодіти чис
ленними вміннями та навичками аналізу матеріалу, добору статистичних 
даних, критичного розуміння наочних взірців та їх самостійного добору, 
самостійного вивчення ілюстративного історичного матеріалу на основі 
першоджерел, різноаспектного його сприйняття крізь призму власного 
досвіду. Необхідно розвивати в них уміння співпереживати тим, хто нуж
денний, поневіряється та робити власні висновки по суті відповідного 
питання.
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Такий широкий методичний репертуар звісно ж не вкладається в рам
ки запам’ятовування заданого наперед масиву знань.

У деяких робочих групах на конференції було розглянуто саме мето
дичні проблеми, а учасники обговорення отримали змогу детально 
обмінятись нагромадженим у цій царині досвідом. Наприклад, в одній 
з робочих груп для візуального оформлення титульної сторінки одного 
з розділів було обрано аерофотознімок руїн одного з міст давньоримсь
кого періоду. Невеличкі фотографії окремих археологічних знахідок було 
розташовано вздовж зримих контурів вуличних трактів. У процесі пошу
ку найбільш вдалої постановки проблеми було запропоновано два підхо
ди з акцентами на різних моментах. Пан доктор Бойко з Ніжина (фахі
вець з історії права та автор шкільного підручника), якому, власне, й на
лежала ідея подібного ефектного розташування археологічних знахідок, 
вважає, що воно несе метафоричну функцію і має стати в очах учнів сим
волом «шляху» до історичних знань про культурні цінності. На протива
гу цьому, -  учасник від Німеччини робить особливий наголос на емпіри- 
ко-методичному аспекті: «Уяви собі, що археолог входить до залишків 
цього міста в наші дні. Які висновки про повсякденне життя він може 
зробити на підставі міських споруд та археологічних знахідок?». Отже, 
систематизація матеріалу не веде до автоматичного розуміння емпірич
них методів його вивчення. Цей фрагмент перебігу конференції засвід
чує, що обмін думками дає плоди лише в процесі послідовної конкретної 
роботи і діалогу.

3. БОЙТЕЛЬСБАСЬКИЙ КОНСЕНСУС 
ЩОДО ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ

З точки зору наук, що працюють на засадах емпірико-аналітичного 
підходу, рішення, в основі яких лежить оцінка, є донаучними, бо в рамках 
цих наук неможливо довести їх вірність чи «істинність» або хибність. 
Таке розуміння науки та контроверсійності може призвести до цілкови
того ціннісного релятивізму. Між тим є способи наукового доказу наслідків 
ціннісних рішень, а в демократичному суспільстві звісно ж існує порозу
міння щодо системи цінностей. Вони не є авторитарною установкою, 
чимось на зразок відомого гасла: «партія завжди має рацію», і пов’язані 
з регулятивною ідеєю просвітництва, згідно з якою «людина сама по собі 
є кінцевою метою», «стоїть над будь-якою іншою метою» (Кант). Без 
мінімального багажу спільних фундаментальних переконань будь-яке 
суспільство приречене на загибель. Ціннісний консенсус у демократич
них суспільствах грунтується на понятті основних свобод, мирного 
співіснування та прав людини, визначених у Декларації ООН про права 
людини. Фундаментальним орієнтиром і мінімальною підвалиною кон
сенсусу є честь і гідність людини, закріплена етичними конституційними
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нормами та положеннями міжнародного права, тобто законодавче виз
нання ідеї непорушності особистих прав людини, свободи особистості 
від посягань з боку держави (Стаття 1(1) Конституції ФРН)4. За задово
лення завищених потреб у гармонії доводиться платити доволі дорогу 
політичну ціну, про що свідчить досвід диктатур та придушення меншин. 
А тому унормовані форми порозуміння щодо консенсусу та конфлікту, 
виховання конструктивної здатності долати конфлікти повинні стати 
стрижневим елементом історичної політичної освіти. Таке виховання на
вчає мистецтву пошуку рішень у процесі раціонального дискурсу. Конф
лікти запобігають суспільному застою і уможливлюють зміни. Політика 
покликана аналізувати конфлікти і віднаходити прийнятні компроміси. 
Політичний противник -  це партнер, а не заклятий ворог в антагоністич
ному протистоянні (марксизм).

Керуючись таким баченням політичної освіти, представники проти
лежних точок зору на західнонімецьку систему політичної освіти, незва
жаючи на розходження в позиціях, погодили три центральні засади кон
сенсусу, викладені в матеріалах конференції з проблем консенсусу, що 
відбулась у Бойтельсбаху в 1976 та 1986 pp. Причому цей консенсус сто
сується підходів, а не змісту політичної освіти. З іншого боку, його базою 
є, звісна річ, фундаментальні демократичні цінності. На самій конференції 
ці принципи консенсусу досі обговорювались лише побіжно, а тому ко
ротко охарактеризуємо кожний з них, тим більше, що вони є релевантни- 
ми і для методики викладання історії:

а) заборона нав 'язування поглядів. Не дозволяються «кавалерійські 
наскоки» на свідомість, нав’язування власної вчительської думки, що за
важають формуванню власних суджень;

б) принцип контроверсійності. Якщо не існує єдності поглядів у на
уці та політиці, то при викладі такого матеріалу в процесі навчання по
винні бути представлені різні точки зору;

в) врахування інтересів учнів. Учні повинні навчитись аналізувати 
політичну ситуацію, співвідносити її з власними інтересами та віднахо
дити правові механізми узгодження власних інтересів з політичною си
туацією.

Короткий огляд дає можливість спинитись лише на окремих продук
тивних ідеях, висловлених на семінарі. З точки зору учасника від Німеч
чини, в майбутньому бажано було б посилити увагу німецьких дискур- 
сантів з проблем методики викладання історії до східноєвропейської 
історії. Насамкінець необхідно висловити подяку науковцям та фахівцям 
з Азербайджану, Білорусі, Грузії, Литви, Молдови та України за щирі й 
дружні розмови і плідну дискусію.

4 Пор.: Wolfgang Hilligen. Optionen und Überwältigungsverbot / W. Mickel, D. Zitzlaff. -  S. 43^18, hier: 
S. 45; [Вольфганг Гіллігсн. Варіантність і заборона нав’язування власних поглядів / За рсд. В. Міке- 
ля та Д. Цітцлафа. -  С. 43-48, тут с. 45].
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Friedrich Hunecke

SOME RESULTS OF THE INTERNATIONAL SEMINAR 
ON SCHOOL TEXT-BOOKS

The author sums up the results emerged from the discussion which took place at 
the seminar, also reported by Goshgarly in this volume. He points out three aspects of 
the discussion:

-  the concept of «nation»;
-  educational methods;
-  such objects of historical and political education as «consent»and «conflict».
Due to the systematisation of the interpretation of such notions as «nation -  society

-  linearity» it has been made clear what sense the greater part of the seminar partici
pants puts into the traditional concept of «nation»; it was ascertained how the construc
tion of the concept of «national history» influences the teaching methodology. It has 
been stated that the acquaintance of students with the rational forms of conflicts over
coming is one of the paramount tasks of historical and political education and method
ology. This acquaintance aims at training such qualities as tolerance, the capacity to 
overcome conflicts and to counteract the violation of human dignity.
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