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Олексій ЯСЬ

У сі ми сприймаємо д о в к о л и ш н і й  

світ у вигляді певних образів. 
Інколи вони є надто спрощени
ми та далекими від реальності, а 
часом набувають символічних, 
майже сакральних рис, які міцно 
закарбовуються у нашій пам'яті. 
У цьому сенсі історична минув
шина не є винятком, а навпаки 
видається привабливим полем 
для подібних експериментів і 
маніпуляцій. Останні часто-гус- 
то побутують у масовій свідо
мості як ідеологічні догми, уні
версальні цінності, національно- 
патріотичні міфи, химерні або 
екзотичні сенсації тощо. Тож не 
дивно, що строката палітра ук
раїнської історії за часів неза
лежності заповнилася величез
ною кількістю барвистих, яскра
вих і водночас абстрактних об
разів.

Так, ми за різноманітними 
концепціями та гіпотезами, за
хопливими новаціями та за
старілими стереотипами втра
чаємо багатовимірне сприйняття 
історії. Натомість духовне та ма
теріальне оточення, в якому, 
власне, жила й творила людина 
минулого, здебільшого зали
шається поза свідомістю сучас
ника. Саме історичному середо
вищу буття кількох десятків по
колінь киян, присвячений на
вчальний посібник для київ
ських школярів "Нариси з історії 
Києва" Михайла Кальницького, 
Дмитра Малакова та Оксани 
Юркової, який нещодавно вий
шов у столичному видавництві 
"Генеза".

Посібник з києвознавства — це 
добре проілюстроване видання, 
виконане на високому полігра
фічному рівні, хоча відносно не
великий наклад книги (3 тис. 
прим.) істотно звужує коло її чи-

Калмицький М.Б., Малзков Д.В., 
ІОркова О.В. Нариси з історії 

Києва: Навч. посібник для 
середніх загальноосвітніх навн. 

закладів / За ред. Т.М.Кіщук, 
С.В.Кульчицького. -  К: 

Вид-во "Генеза", 2В02. -  384 с.

тачів. Сюжети з історії Києва, 
представлені у роботі, вирізня
ються як приступною для широ
кого читацького загалу формою 
викладу, так і численними ілюст
ративними матеріалами, які 
висвітлюють побут та повсякден
не життя мешканців міста, бага
товікову культуру, мистецькі тво
ри, архітектурні пам’ятки та спо
руди стольного граду, знаменні 
історичні події та явища.

Та найголовнішим елементом у 
реконструкції, яку запропонува
ли історики-києвознавці, є ви
датні особистості — давньоруські 
князі, українські гетьмани, ре
лігійні та громадські діячі, під
приємці та благодійники, пись
менники та вчені, зрештою, наші 
визначні сучасники. Вони пред
ставлені на широкому соціокуль- 
турному тлі міста у контексті сво
го часу. З авторами книги можна 
дискутувати стосовно добору тих 
чи інших сюжетів, композицій
ного наповнення окремих час
тин посібника, але незаперечним 
та найбільшим досягненням ви
дання є комплексний підхід до 
викладу матеріалу, який поєднує 
власне тематичний фрагмент з 
неповторним історичним коло
ритом різних епох в історії 
Києва. Це поєднання створює

ефект цілісного сприйняття на
шої сивої минувшини, породжує 
багатство сюжетів та рельєфність 
образів. Під таким кутом зору 
історія сприймається не як 
послідовний ланцюг подій та 
процесів або як нагромаджена 
сума вибраних фактів, а як своє
рідна співбесіда про людину ми
нулого, її життя та тогочасні про
блеми.

Відтак, розмаїтому спектру 
історичних ретроспекцій прита
манні предметність і конкрет
ність, що суттєво виділяє це ви
дання з-поміж багатьох інших 
посібників та підручників. Вза
галі історичні образи, що побуту
ють на сторінках "Нарисів", по
роджують різні, іноді супереч
ливі думки, які не дуже спів
звучні універсалістським запи
там нашого часу. Насамперед, 
видається обнадійливим тради- 
ціоналістське спрямування сту
дії на виявлення неповторності 
та унікальності київської історії. 
Вочевидь, що у добу глобалізму 
та постмодерних творчих експе
риментів схильність до традиціо
налізму не відповідає інтелекту
альній кон'юнктурі моменту. 
Втім, можливо, саме вона є опо
середкованим доказом зростаю
чої зрілості нашої Кліо? ■
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