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ЗАСОБАМИ УСНОЇ ІСТОРІЇ

Проблема вивчення впливу Другої світової війни на Україну не
нова у вітчизняній історичній науці, проте вона не втрачає
актуальності і сьогодні. Традиційно сталося так, що українське село
та його мешканець відігравали одну з найвизначніших ролей в житті
нашої держави на всіх етапах її існування. Через те, важливим
моментом для розвитку вітчизняної історичної науки є вивчення умов
життя українського селянства саме у цей переломний момент життя
нації. Якщо аналізувати сучасний стан розробки проблеми впливу
Другої світової війни на Україну, то можна дійти висновку, що вивчення
побутового аспекту життя селянства може стати на сьогодні одним з
пріоритетних напрямків, чия актуальність визначається, як
практичною відсутністю фундаментальних праць направлених на
вивчення цієї проблеми, так і розвитком вітчизняної історичної науки
у напрямку західноєвропейської історичної думки, та водночас її
повернення до традицій минулого.

Українська історична наука сьогодення перебуває на порозі
нового етапу свого розвитку. Адже, інтеграційні процеси, що існують
у нашому суспільстві торкнулися і сфери гуманітарних наук.
Перебудова вітчизняної історичної науки, яка здійснювалася
останнє десятиріччя, була спрямована у бік її очищення від
ідеологічних нашарувань радянського минулого, пошуку історичної
правди, ліквідації білих плям тощо. Натомість, наводячи паралелі
з розвитком історичної науки країн Західної Європи очевидним стає
відсутність, до останнього часу, у вітчизняній історичній науці спроб
спрямованих на вивчення повсякденного життя народу, його
побутового аспекту. Разом з тим все частіше говориться про
перспективність культурологічного підходу у вивченні історії, коли
предметом пізнання служать не певні, хай і дуже важливі, аспекти
суспільного життя, а спосіб життя людей в цілому.

368



Важливого історичного значення набувають, поряд з політичними
аспектами господарського і громадського життя, особливості побуту
людей кожної епохи, їхнє духовне життя, наявність певної системи
соціальних, інтелектуальних, естетичних, етичних, моральних
цінностей, яка й визначає суть і розвиток кожного суспільства1.
Аналогічною, з огляду актуальності, є ситуація навколо регіональної
історії, яка постає на даному етапі, як сучасний напрям історичних
досліджень. Пояснюється це тим, що в Україні на сьогодні ствердився
концептуальний підхід, який віддає пріоритет національній історії на
відміну від всесвітньої. Такий стан речей в нашій історичній освіті і
науці є вимушено-виправданим оскільки відповідає тій складній
ситуації, що виникла у вітчизняній історіографії.

Саме, з огляду на ці зміни, ми є в праві наголошувати сьогодні
на необхідності залучення до справи становлення якісно нового
підходу у вивченні вітчизняної історії засобів т. з. усної історії . Що
ж саме мається на увазі? Однією з форм джерел, що несуть у собі
відомості про минуле є усні свідчення. Саме вони спроможні, на
нашу думку, розкрити маловідомі або замовчувані аспекти
історичного минулого українського народу. Тим необхіднішим є їх
застосування, що життя людей, їх побут за комуністичної доби, не
були пріоритетним напрямком для вивчення вітчизняною
історичною наукою протягом минулого століття. Поряд з цим фактом
існують і інші проблеми. Серед них брак об єктивних
документальних джерел, відсутність чіткої методології вивчення
побутового аспекту історії тощо. Заповнити порожнечу в даній
проблемі може, на нашу думку, усна історія .

Усна історія  - це новий, сучасний напрям у методології
історичних досліджень, який віддає перевагу з усіх методик
дослідження саме усному анкетуванню, польовим дослідженням,
усній традиції в поясненні історичного минулого2. Даний підхід
зумовлює перетворення усної інформації у джерела з вивчення
предмету опитування. В нашому випадку мова піде про вивчення
впливу подій Другої Світової війни на побутовий аспект життя
сільського населення України з позицій саме усної історії .

Логічними видаються запитання: чому усна історія" має
залучатись до вивчення подібних проблем; чи вправі ми довіряти
свідченням людей, чиє ставлення до проблеми є нічим іншим, як
суб єктивним її баченням; яка роль має відводитися повідомленням
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очевидців і тих хто знайомий з проблемою з розповідей старших
поколінь? Відповідь на ці та інші питання має бути вичерпною, тобто
переконливо доводити те, що наданому етапі, вивчення проблеми
побуту та дозвілля сільського населення України потребує
залучення такого підходу.

Потрібно зауважити, що вивчення питання побуту вітчизняною
історіографією не може бути повноцінним без залучення методів
усної історії, які дають можливість розкрити нові аспекти стосовно
предмету, що вивчатиметься, у даному випадку побуту.

В першу чергу слід окреслити коло завдань які планується
здійснити при допомозі методів усної історії .

По-перше, це одержання відомостей загального характеру,
стосовно проблеми, що вивчається. А саме: шляхом анкетування
та інтерв ю отримати від свідків подій, інформацію, що стосується
побутового аспекту їхнього життя протягом досліджуваного періоду.
Серед категорій, які мають відношення доданої проблеми, повинні
бути висвітлені наступні: житло, одяг, господарство, робота, свята,
торгівельні відносини, мистецтво, освіта, релігія, послуги тощо.

По-друге, потребує з ясування культурно-духовний і морально-
психологічний стан населення у досліджуваний період. Про даний аспект
можна судити з емоційності з якою респонденти повідомлятимуть
інформацію, з термінології, яку вони застосовуватимуть у розмові, з
бажання, чи навпаки, не бажання повідомити ті чи інші деталі.

По-третє, беручи до уваги суб єктивний характер свідчень,
слід з ясувати ставлення окремих категорій сільського населення
до тих режимів, що панували на досліджуваній території. Визначити
спільні та відмінні риси у реакції на їх дії політично-свідомої категорії
сільської інтелігенції (медичних працівників, вчителів, посадовців)
та загальної середньостатистичної маси селянства.

По-четверте, потрібно з ясувати справжній характер життя
селян шляхом співставлення усних свідчень, отриманих в ході
опитувань, з офіційними статистичними даними. На цей момент
слід звернути особливу увагу через те, що характер джерел, які
містять інформацію з даної проблеми у багатьох випадках не
дозволяють об єктивно її оцінювати. Саме з огляду на такий стан
речей слід припустити, що іноді свідчення усного характеру
(спогади) претендують на більшу об єктивність аніж документальний
матеріал. Врахування даного аспекту є важливим моментом. Слід
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також звернути увагу і на елементи народного фольклору, байки,
анекдоти, частівки, які можуть нести у собі історичну пам ять народу,
що відбиває проблеми побутового характеру.

Оскільки офіційна вітчизняна історіографія, як радянська, так
і сучасного періоду, не приділяли значної уваги вивченню саме
побутового аспекту життя селян періоду Другої світової війни, усі
окреслені вище завдання на сучасному етапі має вирішувати і усна
історія . Невтішна ситуація, що склалася навколо цього питання у
вітчизняній історичній науці різних періодів, пояснюється цілим
рядом факторів на окремих з яких ми дозволимо собі зупинитися.

Радянська історіографія, попри велику кількість матеріалу
присвяченого періоду Другої світової війни, не в змозі намалювати
об єктивну картину побуту українського селянства. Існуючі праці з історії
становлення і розвитку радянського села, що вміщують матеріал
стосовно питання життя сільського населення у роки війни Радянського
Союзу з фашистською Німеччиною, в значній мірі позбавлені
направленості на вивчення умов побуту. Розглядаючи цей аспект,
вітчизняні історики радянського періоду виходили з позицій класової
ідеології, через що, замовчувалися численні аспекти, які відображали
справжню дійсність українського села3. Основна увага
концентрувалась на тій шкоді, що її зазнало населення від окупаційного
режиму, участі селян у партизанському русі, трудовому подвигу
селянства в роки війни. Звісно аналізуючи подібний матеріал можна
скласти уявлення про побутові потреби населення, про характер і зміст
життєвого укладу. Проте, факти, що розповідали про справжній вплив
радянської влади на життя селян в цей період свідомо обминались і
замовчувались, є підозра, що наведені цифри радянської статистики
не відображають дійсного стану речей. Така ситуація є типовою і для
інших аспектів історії Другої світової війни і згубно позначається на
вивченні цього періоду вітчизняної історії. У статті М. В. Коваля Друга
світова війна та історична пам ять  зустрічаємо матеріал, що
розповідає про типові недоліки та відверті вади радянської
історіографії, їх причини та вплив на розвиток історичної науки з
вивчення цього періоду. Характерним є те, що не лише наукові праці
страждають від упередженості, замовчування, а відтак і
недостовірності, але й офіційні документи. Показовим моментом є
потерпання від подібних недоліків і мемуарної літератури - найбільш
близької за стилем подачі матеріалу до усної історі'Г. У вище згаданій
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статті М. В. Коваля зазначається протай факт, що спотворення правди
через мемуаристику зайшло так далеко, що жорсткому
безцеремонному редагуванню й вихолощенню живих авторських
бачень було піддано навіть мемуари найвидатнішого полководця
Другої світової війни маршала Г. К. Жукова Спогади і роздуми . У
первісному варіанті рукопису викреслювалися цілі розділи, шматки,
абзаци, фрази, слова... Деякі частини оригіналу було геть знято 4.

Історіографія періоду незалежності, в порівнянні з вітчизняною
історіографією радянського часу, носить зовсім новий характер.
Основними рисами її є направленість на ліквідацію білих плям, що
залишилися у спадок від попереднього періоду, переписування наново
майже усіх сторінок вітчизняної історії, та відхід від стереотипів
марксистської історичної науки у бік західноєвропейської історичної
думки. Попри усі ці позитивні зрушення, на сьогоднішній день, вивчення
побуту українського села у досліджуваний період запишається лише
перспективним напрямком майбутніх історичних досліджень.

З практичних кроків, що здійснюються останнім часом в напрямку
окресленої теми вітчизняними істориками слід виділити такі:

- Засідання круглого столу  Український фактор Другої
світової війни , яке відбулося 27 жовтня 1999 року на базі Інституту
історії України НАН України відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України Про відзначення 55-ї річниці визволення України
від фашистських загарбників . Зокрема, торкався у своєму виступі
проблеми українського селянства А. І. Байраківський6.

- Проведення міжнародної наукової конференції Актуальні
проблеми історії Великої Вітчизняної війни 1941-45 рр. , що відбулася
21-23 червня 2001 р. в м. Черкасах. Цікавою, з огляду на порушену
нами проблему, є її шоста секція. Серед питань, що розглядалися в
її межах, було і животіння українського села в роки окупації. Ця та
інші теми, що в свою чергу також становлять цікавість стосовно теми
відображеної у назві даної статті, дістали своє відображення у
доповідях М. Г. Дубик, І. Г Ветрова, В. Ф. Шевченка та інших6.

Висвітлення деяких аспектів даної проблеми у працях
істориків-краєзнавців на прикладах окремих районів та сіл7.

- Робота гуртків пошуковців, що існують при вищих навчальних
закладах, музеях, наукових товариствах тощо. Однак, слід
зазначити, що основна їх робота до останнього часу була
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направлена на виявлення імен тих хто став жертвою голодоморів
1930-1933рр., 1946-1947 рр., політичних репресій радянської влади,
та тих, хто загинув на фронтах Великої Вітчизняної війни -
створення Книги пам яті .

Солідним внеском у дослідження побуту українського
селянства у радянський період є праці відомого вітчизняного
дослідника І. В. Рибака, Соціально-побутова інфраструктура
українського села , Соціальна інфраструктура українського села:
Зміни, труднощі, проблеми (20 - поч. 90 рр. XX ст.)  та інші, у яких
розглядаються основні проблеми соціально-побутового розвитку
українського села, побутове обслуговування, фактори, що
спричинили уповільнений розвиток села тощо. Зокрема
розглядається руйнівний вплив війни на соціальну інфраструктуру
та відбиток цього явища на умовах життя селян. Слід відмітити, що
праці І. В. Рибака, написані з використанням широкого загалу
архівних матеріалів, тогочасної періодики, наявної монографічної
літератури. Стосовно застосування усних свідчень даним автором,
можемо зазначити, що частина з тих, що містяться у архівних
документах, ним використовувались8.

Попри наведені приклади, доводиться констатувати той факт, що
аспект побутового життя українського селянства періоду Другої світової
війни зовсім недоспіджений з позицій усноі' історії . Цеж саме стосується
й всього загалу проблем, що порушуються вітчизняною історичною
наукою при вивченні нею періоду панування радянської влади, тоді як
на заході вже тривалий час при подібних дослідженнях активно
використовуються методи саме усної історії . Чим пояснюється дана
ситуація? При відповіді на це питання слід пригадати історію знищення
тоталітарним режимом української історичної думки зразка 20-х - 30-х
рр. XX ст. характер вітчизняної історіографії радянського періоду та
період становлення незалежної української історичної науки початку
90-х рр. XX ст. Усі ці аспекти розвитку нашої історії, в силу існування
раду об єктивних причин, сприяли формуванню певних стереотипів
негативного ставлення до використання методів усної історії . Дивлячись
на досвід західноєвропейської історичної науки і керуючись тими
тенденціями, що з являються у нашій історії останнім часом, ми можемо
говорити про необхідність відмови сьогодні від розуміння усної історії
як лише альтернативної, і про залучення офіційною історичною наукою
всього її понятійного апарату до спільного вивчення тих проблем, де
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його можливим буде застосовувати. На наш погляд проблема побуту
українського селянства у період Другої світової війни є однією з тих до
якої можна і потрібно це робити.

Дослідження побуту взагалі, ставить перед дослідником ряд
проблем, вирішити які йому повинні допомогти усні свідчення тих,
чиє життя відображало собою ті умови у яких велося існування. Це
і духовно-психологічний стан, вирішення матеріальних потреб,
моральні, культурні, та ідеологічні цінності. Період Другої світової
війни є особливим у цьому відношенні. Для усвідомлення даної
особливості слід визначитися з тією роллю, яку ми відводимо усним
свідченням людей, що пережили дану трагедію.

По-перше, на їх основі можливим є дослідити психологічний
аспект існування сільського населення, що напряму позначався на
побутовій моделі існування.

По-друге, здійснення порівняльного аналізу даних, здобутих
під час опитування, з уже існуючими матеріалами.

По-третє, поповнення загалу джерельної бази, що не
відзначається великою кількістю матеріалу з даної проблеми, а
також страждає від вище вказаних недоліків.

З наведеного матеріалу можна зробити наступні висновки:
- побутовий аспект життя сільського населення України у

період Другої світової війни є на сьогодні малодослідженим у
вітчизняній історії, через що необхідним стає його вивчення,
особливо коли ще живими залишаються свідки, які здатні пролити
світло на питання що турбують сучасні покоління і на які не може
поки що дати відповідь офіційна історична наука.

- зрозумілою постає необхідність залучення до вивчення даної
проблеми методів усної історії  та перейняття досвіду
західноєвропейської історичної думки. Показовим моментом у цьому
плані є робота Вільяма Нолла Трансформація громадянського
суспільства: Усна історія української селянської культури 1920-30-х років
Її автор є яскравим представником плеяди західних вчених-істориків,
що працюють на пострадянському просторі, переносячи методику
західної історичної науки на місцевий ґрунт. Дослідження Вільяма Нолла
являє собою зібрання усних історій (розповідей), записаних від
найстаріших селян (більше 400 осіб) з різних населених пунктів. Анкета,
складена учасниками проекту, та її структура дозволили використати
відповіді так, щоб показати весь спектр трансформації у житті селян,
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зміни, що їх можна вимірювати матеріально (втрата худоби, житла,
життя), і ті, що становлять важко досліджувану сторону повсякденності
- психологізацію побуту. Дана робота являє собою яскравий приклад
використання усних свідчень населення з метою їх залучення до
об єктивного відтворення історичної минувшини в тих межах, у яких це
можливо. Поєднання подібного висвітлення історичної дійсності з
традиційними для української історичної думки формами, на нашу думку,
здатне синтезуватися у якісний напрям досліджень побуту в цілому.
Адже, соціологічний аспект даної проблематики є одним з домінуючих
і тому потребує всебічного висвітлення. Для якого ми б і рекомендували
звернутися до засобів усної історії .

Що саме пропонується сьогодні узяти сучасному досліднику
від методів усної історії-  під час дослідження побуту українського
селянства періоду воєнного лихоліття? В першу чергу це звичайно
інформація, яка походить безпосередньо від першоджерела. Збір
усної історії це, насамперед, можливість прямого контакту з людьми
які пережили війну та відчули на собі її згубний вплив. У спілкуванні
з ними гостріше відчувається сама проблема дослідження,
приходить усвідомлення тих моральних цінностей і життєвих
орієнтирів, що були притаманні представникам минулих поколінь.
В розмові з такими респондентами іноді банальні, на наш погляд
речі, набувають нового значення. Життя у тоталітарному суспільстві
привчило людину до певного побутового аскетизму. Особливо
яскраво це виглядає на прикладі тих поколінь чиє зріле життя
припало на період першої половини XX ст., хто став свідком
жахливої трагедії під назвою Друга світова війна. Усні розповіді цих
людей сповнені яскравих прикладів, що демонструють їх ставлення
до побутових умов того часу і життя взагалі.

Дозволимо собі запропонувати приблизну схему проведення
дослідження з використанням методів усної історії .

Першим етапом на шляху використання подібного роду
інформації є підготовка до її збору. Для цього слід визначити коло
питань які планується дослідити. Згідно нього складається питальник
та розробляються анкети, якщо в цьому вбачається потреба. Надалі
проводиться безпосередній збір інформації у формі інтерв ю.
Характер запитань і форма фіксації відповідей є особистою справою
дослідника і здійснюється ним на власний розсуд. Наступним етапом
є обробка зібраних даних, їх систематизація тощо. Завершальним
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моментом має стати співставлення отриманих даних з матеріалами,
що входять у поле зору історика: архівні матеріали, преса, статистичні
дані, історична література. На нашу думку, після подібного аналізу, є
можливим їх використання у контексті теми наукової роботи.
Запропонована схема може видатись дещо примітивною, проте з
огляду на відсутність на даному етапі чіткої методології, як в
дослідженні побутового аспекту життя, так і в застосуванні усних
свідчень в цій справі, ми вважаємо її придатною для використання.
На підтримку цієї думки зазначимо, що дана сх1 2 3 4 5 6 7 8 ема успішно працює
під час досліджень краєзнавчо-етнографічного характеру. Беручи її
на озброєння, історики, що займаються вивченням побутових умов
життя людей в історичному аспекті, повинні лише враховувати
специфіку усної інформації (спогадів), як джерела.
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