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ДА І-ІОВАЙ КАНЦЭПЦЫІ ГІСТАРЫЧНАГА НАВУЧАННЯ Ў Ш КОЛЕ: 
MEPKABAHMI НА МАТЭРЫЯЛЕ ГІСТОРЫІ СЯРЭДНІХ  ВЯКОЎ

3 1993 г. школьныя гісторыкі пачалі працаваць па новых праграмах, у якіх 
даволі рэзка зменены- не; толькі межы выкладаемьтх курсаў, ал с і іх метадалогія. 
Тэта патрабуе змен і ў ВНУ. I перш за ўсё трэба не механічна перайсц; zia. выкла- 
дання па новых праграмах, а ўсвядоміць неабходиасць гэтага, абгрунтаваць змены. 
Паспрабуем тэта зрабщь на матэрыяле курса гісторыі сярэднявечча.
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Першае карэннае адроЗйейнс новага падыходу да выкладання гісторыі - 
змена звыклга фармацыйнага падыходу цывілізаваным. Гэта не палітычная мода, а 
ўлік дасягненняў сучаснай сўсветнай, перш на перш еўрапейскай гістарыяграфй. 
Старая канцэпцыя ўжо не адЛМэСтроўвала многія новыя аДкрыцці, бо абсалютавала 
ролго сацыяльных, класавых аДносіп. I ў канкрэтных навуковых даследаваннях 
некаторых айчынных гісторыкаў, нпрт за ўсё медыявістаў, яна. гіаступова гіера- 
гледжвалася (Л.Я.Гурэвіч, Ю.А.Бясг.мертпы). Лле для падключэння школы /ta 
гэтых дасягненняў запатрабаваліся палітычныя йітуршкі.

У абагульненым разуменні "цывілізацыя" - гэта пэўны ўзровень розмых 
з'яў матзрыяльнай і духоўнай культуры, якія вызпачалі ўмовы жыцця людзей у 
канкрэтным грамадстве. Тут у роўнай ступені, у адрозненне ад фармацыйнага 
падыходу, спалучаюцца аптрапагепныя (біялагічпыя) і сацыялыіыя з ’явы. і няма 
нейкага важкага звяна, якое 6 вызначала асноўпы папрамак і істарычмага нрацэсу. 
Іншымі словамі, пры цывілізацыйным падыходзе прызнаецца пэўная роўнасць 
уплываў розных (|) акт a pay чалавечага жыцця, ад вытворчасці да ўмоў быту ł 
сямейнай нсіхалогіі. —

Недахопы фармацыйнагіі''падыходу многія гіс.торыкі бачылі даўно. Але 
заміналі метадалагічйыя звычкі. Да адзначаных недахопаў адносіцца, перш за ўсе, 
еўрацэнтрызм. На Усходзе, напіэыклад, 5-членнай схемы грамадскага развіцця не 
было, аб чым сведчыць хоць бы так і не закончаная дыскусія пра так званы 
"аЗіяцкі спосаб вьггворчасці". іТаксама выдзяленне вядучага элемента - спосабу 
вытворчасці і звязаных з ім’ еаЦыяльиых адносін адхіляла ўсе іншыя старонкі 
жыцця ў надбудовачныя, як быццам другарадныя. Рэалыіа, як сведчыць і сучасны 
грамадскі воныт, і найноўіпыя даследйванні, на ўзаемаадносіны людзей у роўнай 
отупсні ўплываюць і паўсядзённасць, і фізіялогія, і тое, што цяпер называюць 
ёмістым тэрмінам ментальнасць. ■

Але проста адхіляць (|>армацыйны падыход таксама нельга. У актьіве яго - 
выдзяленне і вывучэнне сацыяльна-эканамічных укладаў, вага 'якіх мянялася на 
розных гістарычных этапах. Прычыны з'яўлення розных укладаў перш на перш у 
прыродных умовах. У Еуроие-для існавання і развіцця чалавецтва было  дастагко- 
ва невялікіх калектываў, а затым і індывідуальнай працы, што i прывяло да 
складвання індывідуальна-сямейнай гаснадаркі з правамі ўласнасці на сродкі 
вытворчасці, перш за ўс.ё - на зямлю. У старажытнасці гэта прывяло да так зваиа- 
га антычнага рабства, у сярэднявеччы - да некалькіх еўрагіейскіх. мадэляў 
(|)садалізму. ’

На Усходзе неабходнасцЬ вялікіх намаганняў на ірыгацьно, барап^бу з 
качэўнікамі вяла да захаванпя вялікіх патрыярхальных калектываў, у якіх с.тарэй- 
шыны ператвараліся ў поўных распарадчыкаў і вытворчасці, і яе сродкаў.

Два найбольш выразныя «полюсы чалавечага развіцця, што яскрава праятзі- 
ліся ў сярэднявеччы - гэта заХоДМееўрапейская мадэль, ці цывілізацыя, і азіядкая. 
Да1 апошняй падобны цывілізацыі Афрыкі і Амерыкі да приходу туды еўрапейцаў. 
Прамежкавыя тыпы - Візантьгя, ’заходнеславянская мадэль і рускі феадалізм.

Асаблівасці заходпееўрапейскай цывілізацыі - ад прыватнай уласнасці на 
зямлю - алоду - да пастуіювагагсганаўлспгія нрыііцыпа п-алітычнай і гаспадарчай 
аўтаноміі. У выніку - даволі дынамічнае гаспадарчае і палітычнае развіццё, араз 
дкьолі няжорсткае ітрыгоннаё права - да буржуазных ператварэнняў. Адзінства 
гаСпадарчых укладаў уплыва!ла!,{На адзінства культуры: заходняе хрысціянства, 
блізкія прававыя нормы, агуль«ьтя прынцыпы мастацкай культуры і, частковл, 
менталітэту (але ў развіцці апошняга многа своеасаблівасцей).

МДГІІ імя А.А. Куляшова 80Тадоў
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МДП1 імя Л.А. Куляшова 80 гадоў

Усходу, у шырокім сэнсе, характэрны дзяржаўны кантроль, цэнтралізацыя, 
адсутнасць гаранты и уласнасці і гіравоў для ўсіх членаў грамадства (ад селяніна 
да вяльможы). Адсюль - адсутнасць уліку асабістых інтрэсаў людзей і ў выніку - 
тэндэнцыя да максімальнага сгіажывання, карупцыя, высокая норма эксплуата
ции - праяданне будучыні. Таму бліскучыя старажытныя і сярэднявечныя цывілі- 
зацыі Усходу і былі пасля XV ст. пастугіова падначалены больш дынамічнай 
Заходняй Еўрогіай.

У заходніх славян, як і на Русі, першапачаткова ў сярэднявеччы таксама 
былі моцнымі калектывісцкія традыцыі землеўладання. Але заходні ўнлыў спрыяў 
паступовым пераменам у формах уласнасці і быту. Аднак разрыў больш чым у 
паўтысячагоддзе так і не быў пераадолены ў цягу сярэднявечча. Усходняя Еўропа, 
як адзначалася, таксама выйшла з калектыўнай абшчыннай уласнасці. Толькі з 
XII-XIV стст. на Русі пачалі складацца прынцыпы прыватнай уласнасці на зямлю, 
але вельмі абмежаваныя дзяржаўнай надбудовай і толькі дваранскііуі асяроддзем.

Я к паказвае агульны аналіз гістарычнага развіцця, найбольш дьінамічна 
разбівалася заходнееўрапейская цывілізацыя, якая паступова абагнала па тэмпах і 
ўзроўшо Усход, які, верагодна, яшчэ ў сярэднявеччы вычарпаў асноўныя крыніцы 
для развіцця і з тых часоў знаходзіцца ў застоі. Такім чынам, асноўны прынцып 
заходнееўрапейскіх мадэляў развіцця, які зыходзіць з гарантаваных правоў асобы 
на ўласнасць і самастойнасць, пры яго распаўсюджанні на пераважнуго частку 
грамадства больш адпавядае псіхалагічным запаграбаванням чалавека.

Падыход да такога выпаду патрабуе пэўнай змены методыкі выкладання 
вычэбнага курса. ГІасля вывучэнпя асобных блокаў тэм робяцца абагулыіенні, якія 
сінхранізуюцца з блізкімі вучэбнымі курсамі: гісторыяй Беларусі, гісторыяй Расіі, 
этнаграфіяй. Для абагульнепняў выкарыстоўваюцца матэрыялы па гісгарычнай 
гсаграфіі, дэмаграфіі'.

Асноўная задача такіх падыходаў - стварэнне ў студэнтаў сінтэтычнага ўяў- 
лення аб гістарычным працэсс, умення звязаць гістарычныя веды з сучаснымі гра- 
мадскімі пытаннямі, бо менавіта ў такім кантэксце і патрэбны гістарычныя веды ў 
школе.
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