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на Володимира Прокоповича Ніна Опанасівна, котра, перебуваю-
чи на пенсії, як і раніше, у всьому допомагала чоловіку. Вони успіш-
но використовуються у навчальному процесі як України, так і за 
її межами. Даний підручник отримав Диплом І Всеукраїнського 
конкурсу видань для вищих навчальних закладів „Університетська 
книга – 2010” у номінації „Краще навчальне видання із соціально-
гуманітарних наук” (листопад 2010 р.).

На превеликий жаль, у житті часто щастя ходить рука в руку 
з нещастям. Великою трагедією для Володимира Прокоповича 
стала раптова смерть у червні 2007 р. коханої дружини Ніни 
Опанасівної. Він мужньо переніс цю найболіснішу втрату у сво-
єму житті, не замкнувся у собі, не озлобився на світ. Пишається 
своїми синами, онуком Юрієм та онучкою Катериною. Як і рані-
ше, у свої 75 літ він залишається таким же сухорлявим, енергій-
ним, підтягнутим, дотепним, пунктуальним і принциповим. Як і 
раніше, читає лекції без конспекту й дивує студентів і молодих 
колег феноменальною пам’яттю, блискуче проводить семінарські 
заняття. Понад усе продовжує цінувати особисту свободу, пра-
во на власну думку, демократичні цінності, незалежність і собор-
ність любимої ним України. Бажаємо йому міцного преміцного 
здоров’я, довгих років життя, наснаги й творчості в нелегкій, але 
благородній праці.

В статье освещаются основные вехи жизни и творческой 
деятельности известного украинского историка-германиста В.П. Га-
зина, рассматривается его педагогическая деятельность в Каменец-
Подольском национальном университете имени Ивана Огиенко.
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Володимира Прокоповича Газіна не має потреби представ-
ляти українському гуманітарному середовищу. Професор кафе-
дри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, відомий 
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германіст (а на зламі ХХ-ХХІ ст. і лідер вітчизняної історіографії 
Ваймарської республіки), автор кількох монографій1 і трьох десят-
ків статей2, присвячених політичному розвитку Німеччини між-
воєнного періоду та першого в Україні навчального посібника для 
студентів з сучасної історії зарубіжних країн, співавтор підручни-
ка3 і трьох посібників4 з новітньої історії країн Європи і Америки, 
автор низки резонансних статей в газетах «День» і «Дзеркало тиж-
ня» – всі ці його напрями творчої діяльності не лише добре відомі, 
але й стали сюжетом ряду статей5. Ім’я В. Газіна знане і серед ро-
сійських колег: його статті друкувалися в збірниках Уральського 
державного університету, він неодноразово виступав на всесоюз-
них (у радянську добу) і міжнародних історичних конференціях.

У даній статті ми зробили спробу проаналізувати еволюцію по-
глядів В. Газіна на історію Ваймарської Німеччини. При цьому вва-
жали за доцільне обрати власне історіографічний аспект процесу 
еволюції, що відбувалася на зламі двох історичних епох – радянської 
і пострадянської (незалежної України). Такий підхід створює уні-
кальну можливість виокремити дві сфери сприйняття Володимиром 
Прокоповичем процесів, що відбувалися у Ваймарській Німеччині. 
Перша площина – наукова. Тут без перебільшення можна сказати, 
що він є одним із кращих на пострадянському просторі фахівців з її 
історії і, до того ж, одним із небагатьох, хто займається цією пробле-
мою все життя. Але є й інша сфера, зазвичай усвідомлена, але при-
хована від очей – пов’язана з особистим досвідом історика, котрий 
жив у конкретній країні, у відповідний час. Важливо з’ясувати, 
який вплив мав цей особистий досвід на формування і розвиток те-
оретичних засад осмислення ним сутності процесів і подій, що від-
бувалися у тогочасній Німеччині. Власне цього сюжету нам і хотіло-
ся б коротко торкнутися.

Насамперед відзначимо факт помітного впливу на форму-
вання світоглядних засад майбутнього вченого творчої атмосфе-
ри, створеної викладачами історичного факультету Чернівецького 
державного університету, серед яких переважала плеяда колиш-
ніх фронтовиків: М. Ліщенко, Г. Габа, Є. Черезов, І. Грищенко, 
О. По но марьов, К. Ципко та ін., котрі навчали самостійно мис-
лити і об’єктивно оцінювати суспільно-політичні процеси та яви-
ща. Утім він, як і деякі інші тогочасні студенти-історики, сво-
їм учителем вважає талановитого педагога та історика-славіста 
І. Теодоровича, котрий володів даром розпізнавання серед студен-
тів майбутніх вчених. Саме він відкрив шлях у науку таким укра-
їнським дослідникам історії європейських країн новітньої доби як 
В. Газін, М. Мунтян, А. Копилов, О. Сич, В. Фісанов і багатьом ін-
шим. Іван Михайлович вирізнявся серед колег своєю схильніс-
тю до вивчення джерел і теоретичних узагальнень. За спогадами 
Володимира Прокоповича, він завжди давав широкій простір для 
осмислення наукової ідеї, а коли вона розпочинала вимальовувати-
ся, багатозначно зауважував: «Це потрібно обгризти» («Это надо об-
глодать»)6. Саме під керівництвом професора І. Теодоровича підго-
тував дипломну роботу «Боротьба НДР за возз’єднання Німеччини 
(1949-1955 рр.)», а згодом і кандидатську дисертацію. Тема остан-
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ньої – «Боротьба німецького імперіалізму за відновлення втраче-
них позицій в Центральній Європі після Версальського договору 
(1919-1933 рр.)» також була підказана Теодоровичем і в цілому 
вписувалася в його загальні уявлення про місце і роль переможеної 
Німеччини в європейській історії міжвоєнного періоду.

Важливим чинником формування світогляду Володимира 
Прокоповича стала 16-річна вчительська робота у середній школі 
селища міського типу Ворохта Яремчанського району на Івано-
Франківщині й спілкування з її мешканцями. Насамперед йдеть-
ся про його контакти з частиною представників місцевої ворох-
тянської громади, котрі брали активну участь (вояки УПА та її 
прихильники) у визвольних змаганнях українців проти радян-
ського тоталітаризму і після відбуття різних термінів ув’язнення 
поверталися до домівок і працювали на різноманітних роботах. 
Постійне спілкування з ними – борцями за незалежну Україну – 
дозволили йому зрозуміти міфічність і помилковість окремих по-
стулатів офіційної ідеології, підштовхнуло до їх переосмислення.

Не слід недооцінювати впливу на нього й подій «Оксамитової ре-
волюції» 1968 р. у Чехословаччині. Його, в числі інших військовос-
лужбовців запасу, було призвано на військову службу і в складі сво-
єї частини, яка перебувала в другому ешелоні радянських військ 
призначених для введення в охоплену революційними подіями 
Чехословаччину, Володимир Прокопович опинився на радянсько-
словацькому кордні в умовах, коли кожен військовослужбовець пе-
ред лицем можливої смерті переоцінював своє життя. Тож мимово-
лі вчитель історії відчув свою «причетність» до світового революційно-
го процесу та зміг переосмислити марксистське розуміння революції 
як «локомотивів історії», значення «революційної диктатури як вищої 
форми революційної політичної організації» тощо. Ці події стали для 
нього ще одним потрясінням і підставою відмовитися від спокусли-
вих пропозицій перейти на роботу до районного комітету партії, на 
службу до Комітету державної безпеки, очолити одну зі шкіл області 
та ін. Від останнього стримувало бажання зайнятися наукою.

Під час навчання на заочному відділенні аспірантури Чер ні-
вець кого університету за спеціальністю «Всесвітня історія» (1971-
1975 рр.), він, як і всі радянські історики, змушений був залишати-
ся марксистом, але завжди намагався дистанціюватися від край-
нощів офіційної ідеології. Зрештою, дослідник зміг уникнути пере-
вантаження статей і тексту кандидатської дисертації цитуванням 
праць класиків марксизму-ленінізму і партійних документів, хоча 
й методологічною основою його кандидатської дисертації в части-
ні критичного аналізу політики міжнародного і німецького імпері-
алізму були, зрозуміло, праці Леніна, програмові документи КПРС, 
Комінтерну, Компартії Німеччини та ін.7 Подібне визнання при-
хильності офіційній ідеології було обов’язковим елементом підго-
товки та успішного захисту будь-яких наукових досліджень з будь-
якої тематики. Сам дослідник, за свідченням його колег, публічно 
ніколи не виступав з вихвалянням політичного курсу КПРС та успі-
хів соціалістичного будівництва.

Прикметною рисою початкового етапу наукової діяльності 
В. Газіна стала його наукова самостійність – і не лише в плані до-
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тримання певної дистанції від деяких поглядів свого вчителя на 
зовнішню політику Ваймарської Німеччини. Викриваючи в дисер-
тації «імперіалістичну реваншистську сутність східнослов’янських 
концепцій Ваймарської республіки», він полемізував і з інши-
ми концепціями: з однієї сторони, представників поміркованого 
крила німецької історіографії (Ф. Мейнеке, Г. Онкен), а з іншого – 
з ідеями правих істориків (К. Хаме, ранній Г. Ротфельс, О. Гетш, 
Е. Бранденбург), котрі обґрунтовували доцільність якнайшвид-
шої ревізії територіальних постанов Версаля й наступної експан-
сії на Схід. Його бачення сюжету було зовсім іншим і базувалося 
на концепції «про імперіалізм, про нерозривний зв’язок агресив-
ної політики з самою природою імперіалізму», а тому не співпадало 
з баченням зовнішньої політики німецькими авторами 50-60-х рр. 
(Г. Ріхтер, Г. Ротфельс, В. Конце, Г. Ейлер, Х. Кельте), котрі вва-
жали її «розумною, необхідною і правомірною», що слугувала зраз-
ком «демократичної зовнішньополітичної стратегії».

Знайомство з науковими публікаціями В. Газіна, підготовле-
ними в середині 70-х рр.8, та авторефератом кандидатської дис-
ертації дозволяє скласти уявлення про наявність наукової еволю-
ції дослідника у цей період. Вона проявилася у внесенні деяких до-
повнень, зокрема у напрямі пом’якшення занадто категоричних 
тверджень. Так, якщо в одній зі статей він стверджував, що, «ство-
ривши опорні пункти для боротьби проти СРСР, Версальський 
мир заклав основи нової війни», то в авторефераті більш виваже-
но констатував: «Важкі умови Версальського миру поставили ім-
періалістичну Німеччину в важке становище в порівнянні з її кон-
курентами. Повернення Німеччини в коло великих держав німець-
ка буржуазія бачила через відновлення своїх позицій насампе-
ред в Центральній Європі»9. Якщо в статті у часопису «Питання 
нової і новітньої історії: Міжвідомчий науковий збірник» (Харків, 
1975) він стверджував, що найконкретніше цілі правлячих кіл 
Ваймарської республіки були відображені в політичній концепції 
міністра закордонних справ Г. Штреземана (1923-1929 рр.)10, то в 
авторефераті дисертації додає судження: «Найбільш широке ви-
знання і згоду серед німецьких правлячих кіл отримала зовнішньо-
політична концепція Г. Штреземана», що «вигідно вирізнялася від 
концепцій крайніх екстремістів, які діяли під лозунгом «все або ні-
чого», тим що, враховуючи реальну обстановку в світі та можли-
вості Ваймарської республіки, пропонувала нові методи і прийоми 
у виконанні агресивних задумів. Серед «методів реальнополітич-
ної лінії» останнього В. Газін назвав взаємопорозуміння з Заходом 
на антирадянській основі, економічну експансію, роздмухуван-
ня національних конфліктів, створення п’ятої колони з націоналіс-
тичних кіл німецької меншини для підривної діяльності в країнах 
Центральної Європи, підтримка реваншистських організацій, і за-
лучення їх до антиверсальських акцій уряду, широка пропаганда 
«миролюбства» Ваймарської республіки11. 

Не менш цікаві й трансформації, яких зазнало сприйняття 
Газіним постаті Г. Штреземана. Якщо висновки і оцінки, зроблені в 
працях 70-х років несуть на собі значний відбиток духу епохи «хо-
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лодної війни» (Штреземан був «націоналістом, який вмів прикида-
тися лібералом»; «таємним і дійсним канцлером того періоду»; міні-
стром, котрий «розумів, яку вигоду можна мати з антирадянських 
планів світового імперіалізму»; міністром закордонних справ, який 
прагнув на першому етапі створення «Великонімеччини» повернен-
ня до кордонів 1914 р., а на другому – «включення до складу рей-
ху районів, які ніколи після 1871 р. не входили до Німеччини»12), 
то в публікаціях 90-х років усі ці категоричні оцінки були зняті. 
Насамперед, Штреземан – це лідер Народної партії, що відігравала 
головну роль в уряді «великої коаліції», політик який «був конструк-
тором усіх урядових коаліцій». А, оцінюючи його діяльність на по-
саді рейхсхканцлера, вчений зауважив: «В перші дні канцлерства 
Штреземан закликає німців до терпіння і праці… І тут дуже сво-
єчасні два кроки рейхсканцлера – припинення «пасивного опору» 
в Рурі і активний пошук шляхів вирішення репараційної пробле-
ми. Успіх, вважає Штреземан, визначається правильним вибором 
шляхів і засобів ведення зовнішньої політики»13. Еволюціонували й 
наукові погляди В. Газіна відносно розуміння Г. Штреземаном прі-
оритетної ролі економіки в реалізації зовнішньополітичних планів: 
«Відштовхнувшись від старої німецької доктрини «великого еконо-
мічного простору» він підтримує ідею створення об’єднаної Європи 
економічними методами»14.

Неминуче виникає питання: які причини такої еволюції по-
глядів В. Газіна? Чи зводилися вони виключно до нових дослі-
джень, з якими він уважно знайомився і рецензував, чи ні? На 
мій погляд, серед причин були не тільки і не стільки наукові пра-
ці його вітчизняних і зарубіжних колег, що безперечно спонука-
ли його задумуватися про повноту і коректність положень влас-
ної концепції тлумачення історії Ваймарської Нвімеччини. В 
не меншій, якщо не в більшій, мірі на В. Газіна вчинила вплив 
нова епоха, в якій він жив – антитоталітарні революції в краї-
нах Центральної і Південно-Східної Європи, розпад Радянського 
Союзу та проголошення незалежності України.

За спогадами колег, відомо, що в студентські роки В. Газін 
щиро, але без фанатизму, сприймав пануючу ідеологію. Але ні тоді, 
ні згодом він не був партійним активістом (вступив до лав КПРС у 
1963 р.), а його марксизм був далеким від ортодоксального й більше 
нагадував соціал-демократичну ідеологію. Його дратувала схоласти-
ка, характерна для цілої низки радянських наукових праць, пригні-
чувала необхідність внутрішньої самоцензури, що прийшла на змі-
ну дуже жорсткої зовнішньої цензури часів сталінських ідеологіч-
них кампаній, не сприймав диктаторських форм правління, пригні-
чення прав людини тощо. Уже, під час навчання в аспірантурі, по-
чав поступово усвідомлювати, що марксистсько-ленінська методо-
логія не дозволяє об’єктивно з’ясовувати проблеми історичної науки. 

Після переходу в 1976 р. на роботу на кафедру всесвітньої іс-
торії Кам’янець-Подільського педагогічного інституту ім. В.П. За-
тон ського В. Газін розпочав викладати курс «Новітня історія країн 
Європи та Америки» (ч. ІІ). «Його лекції відзначалися логічною струн-
кістю сюжетних ліній, чіткістю формування суджень, теоретичних 
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положень і висновків, залізною аргументацією, дохідливістю і лег-
кістю сприймання студентами навчального матеріалу, – відзна-
чав його колега по кафедрі В. Степанков. – Семінарські занят-
тя відзначалися творчістю, старанною роботу студентів з джере-
лами й прагненням навчити їх самостійно мислити, осягати сут-
ність явищ і процесів». Водночас завершив підготовку остаточно-
го варіанту тексту дисертації на тему: «Боротьба німецького імпе-
ріалізму за відновлення втрачених позицій в Центральній Європі 
після Версальського договору (1919-1932), в 1979 р. успішно за-
хистив її в Ужгородському університеті.

За порадою наукового керівника, приступив до розробки 
теми докторської дисертації «Австро-Німецька політика на Сході 
в 1914-1918 рр.». Проте, як і більшість радянських дослідників 
зарубіжної історії, зіштовхнувся з проблемою публікації наукових 
статей, актуальність проблематики яких за радянськими мірка-
ми була сумнівною. Втім вчений категорично відмовлявся помі-
няти германську проблематику на більш затребувану, зокрема, іс-
торію міжнародного комуністичного і робітничого руху, соціаліс-
тичні перетворення в країнах народної демократії. 

Часом найбільш активної переоцінки цінностей для В. Газіна 
стала друга половина 80-х років, коли він остаточно розчарував-
ся в політиці й практиці КПРС, відверто висловлював скептицизм 
щодо можливостей проведення нею глибоких перетворень. Чи не 
першим серед викладачів і співробітників педінституту він пере-
став відвідувати збори партійної організації педінституту, а, до-
відавшись про масштаби вчинених радянським тоталітаризмом 
злочинів проти народів СРСР, у 1990 р. вийшов із лав КПРС.

У ці роки більшість постулатів, традиційних для радянської 
історіографії, поступово стали здаватися йому такими, що не від-
повідають історичним реаліям. А тому в приватних розмовах зі 
своїми колегами – викладачами кафедри всесвітньої історії – під-
креслював, що, на його думку, більш розумним є не «класовий 
підхід» до вивчення історії, а виважений, неупереджений «соці-
альний аналіз» на основі об’єктивного аналізу джерел. 

Упродовж першого десятиріччя незалежності України твор-
чий пошук В. Газіна був спрямований на підготовку моногра-
фії «Економіка і зовнішня політика Веймарської республіки 
(1925-1933 рр.): східно-європейські аспекти» (1-е вид. – 1993 р., 
2-е – 1999 р.) і докторської дисертації на тему «Східна політика 
Ваймарської республіки в 1919-1933 рр.»15. Вони завершили ево-
люцію на підставі історизму та наукової об’єктивності наукових 
поглядів вченого на ключові події історії Ваймарської республіки. 
На ґрунті багатої джерельної бази було: по-перше, здійснено пері-
одизацію східної політики, з’ясовано місце і роль у ній радянсько-
німецьких стосунків у системі Рапалльського договору 1922 р.; по-
друге, з’ясовано, що в умовах чинності статей Версальського догово-
ру МЗС Ваймарської республіки стало ключовою державною струк-
турою, шеф якої помітно впливав на всі сфери внутрішнього жит-
тя країни (саме Г. Штреземану в період його перебування на посаді 
міністра закордонних справ (1923-1929 рр.) вдалося значною мірою 
об’єднати німецьке суспільство, його ділові кола на основі національ-
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ного інтере су); по-третє, доведено, що східна політика Ваймарської 
республіки формувалася під впливом як чинників минулого (нере-
алізовані плани кайзерівського режиму), так і чинників, притаман-
них ваймарському періоду (неприйняття німецькими керівними ко-
лами післявоєнних територіальних змін, слабкість демократичних 
інститутів, гостра політична боротьба різновекторних сил, конф-
ронтація між Сходом і Заходом); по-четверте, висвітлено реван-
шистську суть східної політики, роль у ній німецьких національних 
меншин в інших країнах; по-п’яте, розкрито відмінності політики 
Ваймарської республіки щодо країн Центральної, Південно-Східної 
та Східної Європи від політики стосовно інших країн, особливу роль 
США у відбудові Європи після Першої світової війни16. Слід зауважи-
ти, що результати еволюції наукових поглядів вченого знайшли та-
кож відображення в розділі «Німеччини в 1918-1945 рр.» навчального 
посібника «Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр.)» 
(1997 р.) і двох однойменних підручників (1-е вид. – 2003 р., 2-е вид. 
– 2008 р.), написаних професором В. Газіним.

Отже, наукові погляди Володимира Прокоповича Газіна, зо-
крема, в сенсі оцінки історії Ваймарської Німеччини, пройшли 
значну еволюцію, характерну для значної частини української ін-
телігенції, якій довелося жити при радянському тоталітарному 
режимі, а згодом у незалежній Україні. Цей нелегкий шлях здола-
ли лише кращі представники науковців його покоління: будучи в 
студентські й аспірантські роки переконаним в тому, що розбудо-
ва комунізму – запорука прогресу людства, він поступово, впро-
довж життя, все більше розчаровувався в комуністичних ідеалах. 
І вже у 1991 р. він вітав щиро незалежність України, ратував за 
її розбудову за зразком демократичного громадянського суспіль-
ства і бачив її майбутнє лише в об’єднаній Європі.
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