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7Передмова до другого видання

СРСР — перша в історії соціалістична 
загальнонародна держава… У складі СРСР — 15 союзних 

республік, 20 автономних республік…  
У СРСР проживає 100 націй і народностей…  

СРСР — соціалістична загальнонародна держава, що виражає 
волю й інтереси робітників, селян та інтеліґенції всіх націй 

і народностей…  
Уся влада належить народу… Вища мета  

суспільного виробництва у СРСР —  
найбільш повне задоволення  
чимраз зрослих матеріальних  

і духовних потреб  
людей.

/ «Советский энциклопедический словарь» (1985, 3-є вид.) /

Де вона  — людина  — за  цими сухими цифрами 
і  красивими деклараціями? Хто вона  — радянська люди-
на? Як вона зростала? Якими ідеями жила? За що і як бо-
ролась? Яким був її дім? Її відпочинок? Ким були її сусіди? 
Її друзі? Її вороги?

Яке воно  — радянське суспільство? Яким воно 
мало бути? Як його виховували? Яким воно було насправді?

Радянський період є  тією добою вітчизняної та за-
рубіжної історії, що викликає гострі історіографічні диску-
сії і, як такий, є складним для викладання чи то в середній, 
чи у  вищій школі. Брак історіографічного консенсусу, що 
дозволив би  запропонувати інтеґральний підхід до  радян-
ської історії із критичним переосмисленням крайніх оцінок 
апологетів радянського періоду, з одного боку, і національ-
но-свідомої історіографії зразка 1990-х рр., з другого боку, 
є  однією з  причин, чому написання модельного підручни-
ка з історії СРСР усе ще залишається справою майбутнього.

Безумовно, цей посібник не  ставить перед собою 
настільки амбітного завдання. Радше, це  — неполітична 
історія держави, в  якій заполітизованим був кожен аспект 
життя, а  поняття “партія” і  “держава” стали тотожними. 
Це — історія радянської повсякденності, для якої однаково 
важливими є постаті генсека партії і пересічного “будівни-
ка комунізму”. Це історія, для якої немає нецікавих питань, 
для якої всі теми однаковою мірою пріоритетні: школа, кіно, 

святкування, фізкультура і  спорт, рок-музика, туризм, 
черги в магазинах, “кухонна демократія”…

Посібник «Історія радянського суспільства. 
Курс лекцій» розраховано на студентів, котрі вивчають 
нормативний курс «Історія радянського суспільства» 
у Національному університеті «Києво-Могилянська ака-
демія», а також на викладачів вищих навчальних закла-
дів, які викладають такі курси, і  на  студентів гумані-
тарних і суспільних спеціальностей, що слухають схожі 
курси, цікавляться радянською історією й ознайомлені 
з  різноманітними методологічними підходами до  ви-
вчення новітньої історії.

Навчальний курс розроблено в  галузі історич-
ної антропології. Він складається з  чотирьох тематич-
них частин (модулів), з яких до даного видання вклю-
чено лише лекційний матеріал 1:
“Основні засади курсу” (тема 1);
“Формування "нової людини". Радянський спосіб жит-

тя” (теми 2–5): загальні характеристики “радянсько-
го проекту” й  офіційний ідеал радянської людини; 
основні способи та інструментарій формування “но-
вої людини”;

“Повсякденне життя в радянській державі” (теми 6–8): 
соціальна структура радянського суспільства, соці-
ально-економічні та соціокультурні реалії життя ра-
дянських громадян;

“Опір і виживання радянських громадян” (теми 9–11): 
вияви повсякденного опору населення в політичній 
і релігійній сферах, позаполітичний нонконформізм, 
технології економічного виживання.

Мета й  завдання навчального курсу поля-
гають у  тому, щоб студенти оволоділи спеціальними 
знаннями з історії радянського суспільства, опанували 
найновішу віт чизняну й зарубіжну історіографію з про-
блематики, дістали ґрунтовні теоретичні й  методоло-
гічні знання, необхідні дослідникові новітньої історії. 
Також вивчення дисципліни сприятиме розвиткові та-

1 Із практичним складником курсу можна ознайомитись у першому 
виданні посібника: Шліхта Н. Історія радянського суспільства : 
Навч. посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 
2010.– 218 с.
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Основні засади курсу

І

ких умінь і навичок, як: аналітичне мислення та критичний 
аналіз джерел й історіографії.

Курс лекцій розроблено на  основі викладання ав-
торського курсу за напрямом підготовки 6.020302 “Історія” 
освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” у Національно-
му університеті «Києво-Могилянська академія» протягом 
2005–2012 рр.

Зважаючи на  характер запропонованого видан-
ня — навчальний посібник — укладені лекції (окрім теми 
11  і частково тем 1–3, 5–6, 9) не є винятково результатом 
дослідницької роботи авторки. Я  завдячую авторам моно-
графій, збірок, статей, чиї дослідження дали змогу укласти 
цей посібник. Вичерпні бібліографічні посилання до кожної 
лекції наведено наприкінці посібника. Окремо хочу подяку-
вати авторам збірок «Нариси української популярної куль-
тури» (1998) та «Советское общество: Возникновение, разви-
тие, исторический финал» (1997), а  також Олені Зубковій, 
Олені Осокіній, Наталі Лєбіній, Шейлі Фіцпатрик, Ште-
фанові Плаґґенборґу та Джеймсові Скотту.

Я глибоко вдячна видавництву «Акта» за віру в цей 
проект.

Принагідно хочу висловити подяку колеґам з кафе-
дри історії та з  Програми академічних стипендій Інститу-
ту Відкритого суспільства (OSI/HESP Academic Fellowship 
Program), які не раз протягом цих років брали участь в обго-
воренні мого курсу, методик викладання тощо. Також хочу 
подякувати моїм нинішнім і колишнім студентам (і вже ас-
пірантам), спілкування з котрими стимулює творчий пошук, 
розкриває переді мною нові перспективи пізнання історії за-
галом й  історії радянського суспільства зокрема, дозволяє 
мати неймовірне інтелектуальне й  емоційне задоволення 
від моєї роботи.

Велике спасибі Марії Меленчук, Марії Музичці, 
Світлані Штифурко, Катерині Сосніній, Лідії Сіренко, Єв-
генові Савватєєву, Сергію Ковальчуку, матеріали з дипло-
мів яких використані мною під час доопрацювання лекцій 
для другого видання.

Особлива подяка моїй сестричці Ірині Шліхті, що 
її моральну підтримку і допомогу, надто ж на етапі пошуку 
історіографічного і джерельного матеріалу для курсу, важ-
ко переоцінити.
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