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ТРИ УРОКИ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ГАЗІНА

У статті розкривається постать блискучого педагога, вдум-
ливого історика, активного національно-свідомого громадянина 
України професора Володимира Прокоповича Газіна. Аналізуються 
засади його світогляду, патріотичні позиції щодо актуальних 
суспільно-політичних проблем.
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З ним завжди цікаво говорити. Особливо з погляду на наш 
щоденний досвід життя в соціумі, де хамство і насилля стали уза-
коненою нормою існування, а на шпальтах газет, екранах телевізо-
рів миготять продажні й некомпетентні політики, захланні панотці 
сусіднього патріархату з наддорогими іномарками, годинниками й 
свідомістю середньовічних фанатиків, де тішать вгодовану й голо-
дну публіку визнані й невизнані зірки естради, які, за невеликим 
винятком, мають фантастично убогі й вузькі духовні обрії. Після 
спілкування з Володимиром Прокоповичем площа Конституції у 
місті Києві видається дунаєвецькою ярмарковою площею, а роз-
ташований на ній монументальний будинок Верховної Ради – не 
більше як звичайна кам’яна будівля. Що ж до Маріїнського палацу, 
то й він постає пересічним символом укорінення містечкового сві-
тогляду. Навіть столичні паркани – високі чорні та низькі сірі, що 
стали невід’ємним ототожненням з панівним класом і підтверджу-
ють відомий вислів про те, що всяка влада – безперервна змова, не 
можуть підтримати свій колишній статус.

Щоб з Володимиром Прокоповичем було цікаво говорити, по-
трібно увійти в його світ, долучитися до його життєвих уроків.

Урок перший: діорама пам’яті. Відомий педагог, доктор іс-
торичних наук, професор Газін Володимир Прокопович цілкови-
то відчужений від зовнішніх впливів, тиску суєтних мод і трен-
дів, істерично викричаних таємниць полішинеля, від набридли-
вих радикальних «дрескодів». Як історик він цілком покладаєть-
ся на власний досвід, багатий емпіричний матеріал, збережений 
пам’яттю, а також на поради мудрих учителів. Знане і вистраж-
дане, сказане й промовчане, протяжність і моментальність кон-
кретних спогадів, тисячами нервових закінчень, вписаних в іс-
торію, – це той первинний матеріал, який формує критерії оцін-
ки минулих подій. Кожен життєвий спогад – і той, що причаївся 
у світлотінях старих родинних фотографій, і той, що випростав-
ся живими і мертвими постатями солдатів з безсмертної діорами 
пам’яті минулої страшної війни, і прощальний погляд батька, ко-
трий ніби знав, що вже не повернеться з фронту, – визначає кри-
терії оцінки складних і суперечливих суспільних явищ. Тож недо-
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лугі міфи про так званий «русский мир», про Сталіна – «таланови-
того менеджера» сприймаються вченим не як новітні ексклюзив-
ні винаходи передової думки сусідньої країни, а як переформато-
вані старі постулати, що захищають імперські амбіції нинішньої 
російської влади. «Україна, завдяки своєму геополітичному роз-
ташуванню, економічному та інтелектуальному потенціалу, була 
у ХVІІІ-ХХ ст. незамінним «елементом» Російської імперії, у які б 
часи вона не поставала і яких би форм не набувала, – зазначає 
В. Газін. – Саме тому росіяни, від президента й патріарха до пе-
ресічного громадянина, вкрай болісно сприйняли її незалежність 
й досі не змирилися з втратою України»1. Що ж до сталінського 
«менеджменту», то він обраховується чотирма мільйонами радян-
ських бійців, убитих або полонених лише протягом червня-грудня 
1941 року. В повоєнні роки Володимир Прокопович, як і його ро-
весники, відчув управлінський хист «вождя всіх народів» своєю 
власною шкірою, опухлими від голоду ногами. Незважаючи на 
страх, разом із сільськими хлопчаками-одчайдухами він співав: 
«Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні». І в студентські, і в 
пізніші роки той гіркий і повчальний досвід, кинутий на шальки 
життя, переважував усі теорії і парадигми.

Урок другий: свобода особистості. « Моя свобода завжди 
при мені» – ці поетичні рядки Ліни Костенко цілком підходять для 
визначення стереотипів поведінки Володимира Газіна. В умовах 
радянського режиму звичайним явищем були не лише репресії, об-
рази та приниження людської гідності з боку панівного класу, а й 
пристосування до цієї системи, звикання до неї значної частини 
залежних людей. Професор Газін не тільки не пристосовувався до 
методів діяльності авторитарного режиму, а й взагалі не сприймав 
їх – давали про себе знати досить високий рівень моралі, прище-
плений трудящою селянською родиною, вроджена інтелігентність, 
шляхетність, а також, я б сказав, незанижена, адекватна оцінка 
своєї особистості, свого фахового потенціалу. Що це йому давало? 
Ясна річ, не чини і не посади. Освітянські чиновники змушені були 
рахуватися з грамотним молодим педагогом. У школі, де він учи-
телював, часто проводилися районні та обласні методичні семіна-
ри, на яких перспективний вчитель-історик виступав з доповідя-
ми, проводив відкриті заняття. Обласний чиновник-методист на-
віть розпорядився, щоб місцеве і районне педагогічне начальство 
не вимагало від нього предметних конспектів: педагог, маючи пре-
красну пам’ять, ними практично не користувався. Уже в ті непро-
сті роки, ризикуючи втратити роботу, Володимир Прокопович не 
обходив гострих проблем історичної науки, впливаючи на розум 
колег силою аргументів і власного прикладу. Таким він є й нині: 
незалежний, непоступливий щодо моральних оцінок, послідовний 
у відстоюванні людської свободи. Останню він напряму пов’язує з 
духовністю. Справді-бо, усуньте духовне начало, і все, що назива-
ється багатством, перетвориться на мертву матерію. Що стало зі 
скарбами Тіра і Карфагена, з багатством венеціанських палаців, 
коли дух відлетів від цих кам'яних мас?
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Урок третій: професіоналізм. Є категорія педагогів, нау-
ковців, обраних самим Богом. Їх мало, але вони є. Що для цьо-
го потрібно? Насамперед, як я вже говорив, мати нормальну го-
лову. А також високу працездатність, відданість справі, якій 
ти присвятив усе своє життя, вміння логічно мислити, поважа-
ти опонентів, бути самокритичним, але й упертим, непоступли-
вим у принципових питаннях. І ще багато чого – з екзістенціо-
нальної сфери. До слова, коли запитали чехів, що потрібно мати, 
щоб варити таке смачне пиво, яке вони варять, ті відповіли: 
«Якісну воду, якісний хміль, тисячу років досвіду і ще щось таке, 
що ми самі не знаємо». Якось Володимир Прокопович виступав у 
Запорізькому національному університеті опонентом при захис-
ті докторської дисертації. Після виступу до нього підійшла жі-
ночка, член вченої ради, й привселюдно подякувала за принци-
повий, професійний аналіз обговорюваного дослідження. Такий 
стиль роботи доктора історичних наук Володимира Газіна. Його 
монографію «Актуальні проблеми сучасності: історія, світова по-
літика»2 замовляють викладачі вишів різних міст України, в тому 
числі й столиці. Читацький загал високо поціновує глибокі, акту-
альні статті професора, опубліковані в найпрестижніших газетах 
«День», «Дзеркало тижня». Редколегії багатьох наукових збірників 
охоче віддають свої сторінки досвідченому історику. Так, редко-
легія збірника наукових праць «Політологічні студії» ухвалила до 
друку дві його статті. Перша присвячена протистоянню в Україні 
навколо вступу до НАТО, друга – сучасній виборчій системі. Як 
переконаний прихильник вступу України до Альянсу, вдумливий 
аналітик цієї проблеми, Газін чітко визначив не тільки головні зо-
внішні причини гальмування даного процесу, а й внутрішні пере-
шкоди. «Значно гальмує вступ України в НАТО й відсутність гро-
мадянського суспільства, практичної демократії, – зазначив він. 
– Не секрет, чимало громадян України сповідує принципи авто-
кратії. Певними політичними колами пропагується ідея «сильної 
руки», здатної навести порядок у країні і вирішити всі проблеми. 
Така ситуація, безумовно, шкодить Україні. НАТО – союз демо-
кратичних країн. А демократія в Україні поки що без демократів. 
Без влади закону». Але Газін не був би Газіним, якби зупинився на 
цьому умовисновку. Він іде далі: «Ті, кого влаштовує безпорадна 
Україна, з якою можна робити все, що завгодно, проти вступу не 
тільки в НАТО, а й навіть в Європейський Союз»3. Можна сказа-
ти, постріл у «десятку». Так стріляють професіонали. 

В авторитарній, як і в напівдемократичній державі, важко 
бути «просто істориком». Чому? Тому що нещадні маргінальні 
жреці «єдино вірної» ідеології розглядають будь-яку спробу шу-
кати справжній сенс життя, який не залежить від царів і цар-
ків, генсеків і президентів, як свідому зраду. З їхньої дзвіни-
ці така «зрада» вдесятеро непростиміша, якщо історик свідомо 
хоче служити своєму народові, а не фантомним ідеологемам. 
Україна, схоже, чи не єдина держава у світі, де все ще офіційно 
вихваляють тих діячів національної історії, котрі затято служи-
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ли не власній, а чужій країні. Тож шануймо тих істориків, рес-
тавраторів минулого і конструкторів сучасного, які очищують 
свій народ від ефемерних міфів, догм, ярликів, явних і прикри-
тих виявів меншовартості. 
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данина Украины профессора Владимира Прокофьевича Газина. 
Анализируются основы его мировоззрения, патриотические пози-
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