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Оксана Драч

ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК НОВІТНЯ ПАРАДИГМА
ІСТОРІОПИСАННЯ

На початку 1970-х, коли прийшло «третє покоління» анналістів, а редакцію
часопису очолив «тріумвірат» у складі Жака ЛеГофа, ЕмануеляЛеРуаЛядюрі та
Марка Ферро, методологічну одностайність спільноти «Анналів» почало
лихоманити. «Бунт покоління» виявився передусім у запереченні «історії без
людей», яка зводила політичне до соціального, а соціальне - до економічного,
ігноруючи розмаїття індивідуальних і неповторних виявів минулого.
Народжується новий погляд на «територію історика», а саме переорієнтація
від намагання описати цілісний образ минулого до зосередження на
особистісному й неповторному.
Першим утіленням протесту стало оформлення на початку 1970-х
альтернативного напряму
історичної / культурної антропології як окремої
дисципліни, що охоплює цілий комплекс проблем, пов'язаних із людиною.
До предметного поля історичної антропології належать: соціальна
антропологія (соціальні фобії, колективні психози, напружені соціальнопсихологічні стани; нормативна та девіантна, зокрема асоціальна, поведінка;
злочинність і форми насильства, маргінальні соціальні групи
злодії, повії,
жебраки; сприйняття звичаю та права як соціального регулятора тощо);
соціорелігійна історія (релігійна організація та релігійне дисциплінування
суспільства; форми й вияви побожності; переломлення церковного вчення в
уявленнях мирян про Бога, загробне життя, потойбічні та надприродні сили;
ставлення до відьомства й чаклування тощо);політична антропологія
(ідентифікація людиною себе в системі певної владної моделі; сприйняття влади
та владних інститутів; проблема «згоди» у функціонуванні тієї чи тієї системи
примусу; неформальні моделі
влади / підпорядкування тощо);
історія
ідентичностей (форми соціальної, релігійної чи національної тотожності індивіда
або певних груп); історія тілесності, емоцій, хвороб і сексуальної поведінки;
історія повсякдення (історія приватного життя й родини; побутові практики,
ритуали, жести, манери поведінки та спілкування, харчування й споживання
напоїв, дозвілля та розваги; одяг і його соціальна й естетична функції тощо);
«жіноча історія» і тендерні студії; широко витлумачений світ уявлень (ставлення
до праці, власності, багатства / бідності, смерті, хвороб, родини, жінки; уявлення
про час і простір, війну та мир тощо).
Цю переорієнтацію пізнавальних зусиль істориків добре ілюструє формула
видатного французького філософа другої половини XX ст. Поля Рікера
(1913-2005), що поєднала два гасла класичної сцієнтистської історіографії:
«Пояснити більше, аби зрозуміти ліпше».
Шедевром історичної антропології нині вважають книжку згадуваного вже
Емануеля Леруа Лядюрі «Монтайю, окситанське село від 1294 до 1324 р.», що
вийшла друком у Парижі 1975 р. і невдовзі стала найбільшим бестселером
французької історіографії XX ст.
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Новаторство французьких істориків швидко підхопили їхні колеги з інших
країн. Серед праць історико-антропологічного спрямування, які нині вже
вважають класичними, не можна оминути виданої в 1975 р. збірки нарисів Наталі
Земон Девіс (р. н. 1928) «Суспільство і культура в ранньомодерній Франції»;
Роберта Дарнтона «Велика різанина котів та інші епізоди з французької
культурної історії», 1984 р.; Пітера Берка «Популярна культура в ранньомодерній
Європі» та багато інших.
Історична антропологія, завдяки працям видатного російського медієвіста
Арона Гуревича, у середині 1980-х пробила собі шлях навіть до
найнепіддатливішого стосовно решти історіографічних новацій XX ст.
Радянського Союзу. Серед праць, написаних дослідником в історикоантропологічному напрямі, відзначимо книжки «Культура и общество
средневековой Европы глазами современников» (1989 р.) та «Средневековый
мир: культура безмолвствующего большинства» (1990 р.). Під очевидним
впливом Гуревича як «першопрохідця» історико-антропологічної проблематики
сьогодні вона переживає в Росії помітне піднесення.
Отже, почавши з народних низів, антропологічна історія поступово залучила
до свого предмета поведінку, звичаї, цінності, уявлення, вірування всіх
соціальних груп, незалежно від їхнього становища в суспільній ієрархії, причому
інтереси істориків, не обмежуючись стійкими й загальними стереотипами
буденної свідомості, поширювалися й на великий пласт більш мінливих
соціокультурних уявлень, багато в чому специфічних для різних соціальних груп.
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Наталя Земзюліна

ДЖЕРЕЛА ТА НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ
В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Боротьба за тендерну рівність є складовою прогресивних змін суспільства,
тісно пов’язана з політичною свободою, скасуванням соціального та
національного гноблення. Вивчення та переосмислення ідеї тендерної рівності в
українській історії дасть змогу не тільки зрозуміти розвиток цієї ідеї в минулому,
а й визначити механізми реального забезпечення тендерної рівності в сучасному
українському суспільстві, що можливо тільки за умови змін у суспільній
свідомості, розумінні тендерної рівності не як чогось чужого, нав’язаного ззовні, а
як невід’ємної складової світогляду українського народу.
Метою даної роботи є пошук джерел історичного матеріалу, що подається в
сучасних програмах, підручниках з історії для загальноосвітніх навчальних
закладів України, в контексті формування тендерного паритету історичного
знання.
Одним із найбільш доступних шляхів поповнення вітчизняниого історичного
наукового знання є дослідження історичної особистості, що здійснюється в
контексті біографічних даних, світогляду, основних етапів життя. Вивчення
учнями біографії історичних діячів дозволяє визначатися із позитивними та
негативними рисами, вчинками персонажів із метою формування власної
особистості.
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