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ЗА НОВУ СХЕМУ ПІДРУЧНИКІВ АНТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Як ми уже згадували на іншому місці,1 після приходу німців до 
Львова (1941 р.) покійний Василь Сімович намовив нас опрацювати 
підручник античної історії для вищих кляс середніх шкіл та обіцяв 
вжити своїх впливів, щоб такий підручник був можливо якнайскорі
ше видрукуваний. Підручник античної історії — переконував нас по
кійний — ще мабуть найбільш стравний для нової (з початку військо
вої, а відтак уже цивільної) адміністрації, якої цензура не робитиме 
ніяких труднощів. Та й ще можна буде одержати від нової влади «бе- 
цуґшайн» на папір на підставі дозволу цензури. Ми всі надіялися, 
що в нових умовинах збільшаться можливості діяльности україн
ського шкільництва, а в парі з тим і відчується пекуча потреба шкіль
них підручників. Оттак ми й почали працювати над проспектом такого 
підручника та згодом узялися до опрацьовування античного Сходу. 
На зміст підручника мали складатися: поширена історія античного 
Сходу, минуле античної України (дуже короткий огляд праісторії й 
ранньої історії), історія Греції й Риму. Та дальші події виказали без
підставність наших сподівань в обличчі жалюгідних політичних потяг- 
нень керманичів третього Райху, а в слід за тим і подій на фронтах. 
Вправді безвиглядність обставин, як і самої справи видання такого 
підручника притупили наш запал і згодом припинили дальшу працю 
над ним, але раз підхоплена ідея не вивітріла з голови. Після того, 
як у Краю, так згодом і на еміграції, наші думки нераз концентрува
лися біля розпочатої й на жаль недокінченої справи, в наслідок чого 
деякі, пов’язані з ідеєю опрацьовання такого підручника, питання ще 
більше скристалізувалися, а плян праці збагатився новими концеп
ціями як мериторичного, так і методологічного характеру. Може хи
мерна судьба дозволить нам ще закінчити розпочате колись діло чи 
то для наших приватних шкіл у Діяспорі, а може (що дай, Боже!) на 
звільнених від ворога Рідних Землях при кращих умовинах нашого 
державного шкільництва. А коли б навіть і не пощастило зреалізу
вати даної справи, то наші передумані концепції зможуть придатися 
майбутнім авторам таких підручників чи то середньошкільного, чи 
е и с о к о ш к і л ь н о г о  маштабу.

1 О л е к с а н д е р  Д о м б р о в с ь к и й ,  До історії Міського Архіву 
Львова, « К и ї е » (Філядельфія), 1961, ч. 3.
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Колишня схема підручників античної історії — античний Схід у 
дуже скороченому виді (Єгипет, Асирія, Вавилон, Медоперсія), Гре
ція й Рим — с уже сьогодні далеко перестаріла й невистарчаюча в 
умовах розвитку історичних наук та нових політично-суспільно-еко- 
номічних обставин. Розвиток таких помічних наук історії як археоло
гія, етнографія, соціологія, лінгвістика й інші, поширив горизонт істо
ричних понять, що повинно відбитися у деякій мірі пропорційно й у 
матеріялі (в термінології американського шкільництва — сиггісишт) 
навчання у в и щ и х  клясах середніх шкіл. Було б не від речі в корот
кому вступі подати в приступній формі, що було перед єгипетською 
цивілізацією, згадати про кам’яну епоху й палеометалеву добу. Це, 
як уже сказано, був би короткий вступ до підручника. Схема: антич
ний Схід у дуже загальному й короткому нарисі, що обіймав лише 
Близький Схід, а дальше Греція й Рим — мала дотепер строго евро- 
пеоцентричний характер. Познайомившися з античним Сходом, огра- 
ниченим до кільканадцяти (а найбільше двох-трьох десяток) сто
рінок, ученик вивчав уже докладніше історію Греції й Риму. Вавилон 
(рідше Мемфіс, Екбатана, Перезеполіс), Атени, Спарта й в кінці віч
не місто Ромула й Рема залишаються у пам’яті ученика, а головно 
центри тодішноьї європейської цивілізації. А тимчасом Далекий Схід 
зі старою китайською цивілізацією не згадувався до тепер мабуть 
ні одним словом у підручниках. Хоча японська цивілізація є далеко 
молодша від китайської, то все ж  таки її корені сягають до античної 
епохи. Таким чином історія античного Орієнту не повинна бути обме
жена в підручниках лише до Близького Сходу. Підручник античної 
історії в розумінні всесвітньої історії повинен містити античне мину
ле по можності цілої тодішньої ойкумени, а принайменше її головних 
цивілізаційних осередків, очевидно в маштабі приступному для на
вчальної програми вищих кляс середніх шкіл, а обширніше для ви- 
сокошкільного вжитку. Було б добре, щоби античне минуле африкан
ського континенту не обмежувати виключно до історії античного 
Єгипту, а доповнити новішими відомостями, збагаченими недавніми 
археологічними дослідами. Усе це, очевидно, належить подати дуже 
коротко, загально й приступно, щоби ученик мав принайменше дуже 
загальне поняття про суспільно-економічно-культурно-політичне жит
тя різних цивілізаційних центрів античної ойкумени. Для ілюстрації, 
скільки місця присвячувано в підручниках історії античного Сходу, 
подамо, що прим., у старому польському підручнику античної історії2 
(ще з австрійських часів) на 264 сторінки поданого матеріялу в під
ручнику присвячено для цілого античного Сходу лише 37 сторінок 
(стор. 5-41). А «решта», тобто 227 сторінок присвячено історії Греції й 
Риму. Це дещо за велика диспропорція. Правда, той европеоцентрич- 
ний характер старої схеми античної історії мав свої між іншим і пси
хологічні корені в політичній дійсності, тобто точка політичної тяго

2 W i n c e n t y  Z a k r z e w s k i ,  Historya Powszechna na klasy wyższe szkół 
średnich, tom I, Historya Starożytna, wydanie trzecie, Kraków, 1899.
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ти від доби пунських воєн з невеликими інтервалами аж до початків 
XX століття (навіть в середньовічній добі войовничого Ісляму) нахо
дилася без сумніву на європейському терені. Та сьогодні, у ш істд е
сятих роках революційного століття атому й міжпланетарної аеронав
тики, політичні відносини змінилися на користь Далекого Заходу й 
Далекого Сходу. Навіть африканський континент еманципується на 
наших очах зі системи колоніялізму та ставить перші, правда, непев
ні ще кроки власного державного життя. Це також до певної міри 
психологічний фактор, що суґерує частинну ревізію строгого до тепер 
европеоцентризму давньої схеми античної історії в підручниках. Така 
частинна ревізія европеоцентризму давньої схеми аж ніяк не означає 
деградації таких цивілізаційних центрів як антична Геллада, чи кра
їна Ромула й Рема, які становлять підстави європейської цивілізації.

Позатим вважаємо, що в підручнику античної історії належало би 
присвятити нехай і невеликий розділ, чи підрозділ історії початків і 
розвитку христіянства (перших 5 віків) в загальному нарисі. Вже са
мо знання історії початків і розвитку християнства, отже власної 
релігії й Церкви як основ еврамериканської цивілізації, повинно бути 
ціллю програми навчання античної історії, абстрагуючи вже від ідео
логічних основ виховання. Під час коли на американському відтин
ку ця концепція може бути більш дискусійного характеру з огляду 
на численність і різність релігій і конфесій, то на європейському грун
ті немає таких ускладнень крім тимчасового стану в країнах за за
лізною куртиною, де взагалі поборюють релігію. Правда, учні мають 
здебільша нагоду вивчати історію Церкви на годинах релігії, але там 
відбувається наука в більш церковно-догматичному аспекті, під час 
коли на годині історії ця тема вивчана в історичному аспекті на тлі 
загального процесу розвитку духової й матеріяльної культури, з 
узглядненням історичних факторів, а зокрема впливів релігійних чин
ників на розвиток європейської цивілізації взагалі, а культур пооди
ноких народів зокрема.

І вкінці в зв'язку з ревізією підручників античної історії, вири
нає у програмі навчання іменно в українських школах для україн
ських учнів і студентів спеціяльний постулят, а саме присвячення 
окремого розділу питанням ранньої історії України (від доби пробли
сків грецької колонізації на північному побережжі Понту аж до проб
леми антів). Нам здається, що виказування доцільности включення 
ранньоісторичного матеріялу античної України в схему підручників 
античної історії в межах українського шкільництва є хіба зайвим. Це 
повинно бути самозрозуміле. Всі вище згадані доповнення матеріялу 
підручників античної історії повинні бути так зладжені, щоби не пе- 
ретяжувати програми навчання. Тому перед майбутніми авторами та
ких підручників нелегке завдання: доповнити підручник, але не пе
ревантажити непотрібним балястом.

Та перед авторами підручників історії взагалі, а в тому й історії 
античного світу, є ще й інші завдання. Історія — це щось далеко біль
ше як оповідання про царів, князів і полковників — це дослідження 
й з'ясування процесу економічного, суспільного, культурного й в кін
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ці політично-державного розвитку людини від найнижчих, первісних 
суспільних форм — родового ладу до найбільш розвиненого етнічного 
твору — народу, політично оформленого в державній організації. Це 
мікроаналіза фактів, подій і цілих процесів на необмеженому шляху 
життя одиниць, суспільних верств і народів у всіх їхніх ділянках, 
формах і варіянтах змісту, оцінюваних в аспекті кавзальности істо
ричного процесу. І в тому розумінні історії як наукової дисципліни, 
а в тому й шкільного предмету належить опрацьовувати підручники 
історії, а в тому й античної. Сьогодні існують дві головні й протилежні 
собі концепції писання історії — одна, можлива лише у вільному сві
ті й названа червоною реакцією «капіталістичною», та друга — марк
систська, всевладна в країнах так зв. комунізму. Під час коли в істо
ричних підручниках у вільному світі недостас належної уваги еконо
мічно-суспільним мотивам у історичному процесі розвитку людства, то 
в історичних підручниках марксистської редакції панує насильна со
ціологізація історичних подій, «актуалізування» давноминулого в дусі 
марксизму (тобто нігілізм у відношенні до минулого) та трактування 
історії як пропагандивного засобу при рівночасному виелемінуванні 
всіх ідеалістичних елементів у історичному процесі. Історична наука 
у вільному світі повинна узгляднити більше економічно-суспільні мо
менти історичного процесу при опрацьованнях історичних синтез та 
вибити в той спосіб аргументи з рук представників і речників істо
ричного матеріялізму марксистської редакції, які закидають «капі
талістам» толеровання «мракобісних» елементів у історіографії.

І саме в дусі тих наших завваг повинні бути опрацьовувані під
ручники античної історії. Це ще далеко не все, коли прим, ученик 
знає, як називаються піраміди Єгипту та вміє вичислити «на пам’ять» 
усіх олімпійських богів, або навіть цісарів юлійсько-клавдійського 
роду. Він повинен знати й розуміти, серед яких суспільних, еконо
мічних і політичних умовин будовано ті піраміди, які геополітичні, 
соціопсихологічні й культурні фактори впливали на формування світа 
релігійних ідей у греків та згодом на еволюцію тих же ідей та вкінці 
здавати собі ясно справу з того, які були глибші й безпосередні при
чини переходу римської республіки в цісарство. Того роду вияснення 
повинен ученик найти в підручнику, який має бути не сухим реєстром 
історичних фактів і дат, а іменно приступним виясненням поодиноких 
дій історичного процесу.

Якщо навіть кинений нами на папір жмут думок і поглядів від
носно нової схеми підручників античної історії є сформульований у 
маштабі максимальних вимог, то не зашкодить майбутнім авторам 
таких підручників кермуватися тими максимальними вимогами, щоби 
здійснити наразі бодай конечне мінімум досягнень у побудові нової 
схеми підручників античної історії, подиктованої новими науковими 
здобутками та новим духом нашого часу.


