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РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ 2013-2014 pp. 
ЯКІ УРОКИ ВАРТО ВИНЕСТИ?
Сергій Т Е Р Н О , професор кафедри історії України, керівник сектора лабораторії модерної історії України та інноваційних 
освітніх технологій Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук

Розглядається проблема інтерпретації історичних свідчень, а також психологічні пастки, що спотворюють спогади свідків 
історичних подій. Наголошується на необхідності застосування прийомів критичного мислення для роботи з історичними свід
ченнями. Розглядаються психологічні феномени проекції та групового мислення, що спричинюють неадекватне сприймання 
реальності та ухвалення завідомо програшних рішень історичними діячами. Відзначається необхідність постійної роботи над 
удосконаленням власного мислення.

Ключові слова: Революція Гідності 2013-2014 pp. в Україні, критичне мислення, джерелознавчий аналіз.

Сергей Терни. Революция Достоинства 2 0 13 -2 0 14  г г :  к а т е  уроки следует вынести?

Рассматривается проблема интерпретации исторических свидетельств, а также психологические ловушки, искажающие вос
поминания свидетелей исторических событий. Указывается на необходимость применения приёмов критического мышления для 
работы с историческими свидетельствами. Рассматриваются психологические феномены проекции и группового мышления, 
обусловливающие неадекватное восприятие реальности и принятие заведомо проигрышных решений историческими деятеля
ми. Отмечается необходимость постоянной работы над усовершенствованием своего мышления.

Ключевые слова: Революция Достоинства 2013-2014 гг. в Украине, критическое мышление, источниковедческий анализ.

Sergil Tem o. Dignity Revolution 2 0 13 -2 0 14 : what conclusions Is It necessary to make?

The problem of historical evidences interpretation is considered in the paper. Author analyzes the psychological traps, which 
misrepresent witnesses' remembrances about historical events. It is marked about necessity to applicate the critical thinking meth
ods for work with historical evidences. It is regards the psychological phenomena of projection and group thinking, which cause 
inadequate perception reality and making losing decisionsby historical figures. It is affirmedabout necessity toupgrade own think
ing skilispermanently.

Keywords: Dignity Revolution in Ukraine 2013-2014, critical thinking, source study analysis.

‘ ропонований читацькій увазі матеріал 
був написаний тоді, коли режим Януко- 

.вича ще не був повалений (наприкінці 
січня 2014 р.), проте ситуація була вже зрозу
мілою, але поки ще невизначеною. Пристрас
ті кипіли, матеріалів було більш ніж достат
ньо, бракувало осмислення подій. Так сталося, 
що моя рефлексія щодо революційних подій не 
була оприлюднена в 2014 р. мовою оригіналу 
на вітчизняних медіаресурсах, проте була роз
міщена російськомовна публікація на сайті ро
сійської діаспори у Чикаго (4). Тепер, коли по
дії понад трирічної давнини вже бачаться на 
відстані часу, варто повернутися до сприйман
ня та розуміння ситуації кінця 2013 -  початку 
2014 рр. очима свідка.

Дана розвідка є спробою осмислити складнос
ті, які виникають під час оцінки заяв та спогадів 
свідків. У процесі розгортання революційних по
дій стало очевидним, що свідчення можуть бути 
цілковито помилковими та не відповідати наяв
ному стану речей. Прийшло розуміння того, що 
без ґрунтовних знань з психології неможливо ро
зібратися в інтерпретаціях історичних подій їх 
учасниками. У невеличкому есеї того часу нао
чно та рельєфно постають парадокси сприйман
ня та Інтерпретацій, пробираючись через які іс
торику доводиться дошукуватися справжніх 
причин та підґрунть.

Інша важлива мета, яку реалізовано в цьому 
есеї, полягає у зіставленні стратегій та процедур 
критичного мислення з аналізом історичних по
дій 2013-2014рр., що згодом отримали назву Ре
волюції Гідності. Саме використання прийомів 
критичного аналізу дало змогу видділити зерна 
від полови і зробити правильні висновки. У про
цесі критичного розмірковування важливо мати 
на увазі два моменти: 1) нульїура мислення, що 
передбачає контраргументацію; 2) удавана ло
гічність спотворених свідчень.

Одним із важливих правил для критично мис
лячої особистості є продумування можливих 
контраргументів. У доведенні власної позиції та 
під час розгляду позиції опонента вкрай важ
ливо враховувати контраріументацію. Невідпо
відність аналізованих в есеї свідчень міліціянтів 
помітна не одразу, а лише після «увімкнення» 
свідомості шляхом виведення висновків із їхніх 
заяв, висунення уточнюючих запитань та роз
гляду альтернативних пояснень. І після цього 
одразу доведеться мати справу із іншим важли
вим аспектом споминів свідка історичних подій 
-  спотворена логіка та психологічні пастки, що 
викривляють реальну картину історичних по
дій. Атому основне мистецтво історика-науковця 
^ввімкнути» свою свідомість -  застосувати кри
тичний аналіз до історичних свідчень, сформу
лювати висновки із проголошених положень, а
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також поставити кілька продуманих запитань. І 
лише після такого плідного діалогу із живою іс
торією стане можливим підійняти завісу «спо
гадів свідків» та дошукатися історичної істини. 
Отже, до вашої уваги есе із джерелознавчого ана
лізу (воно подається стандартним шрифтом), а 
також коментарі до нього (подаються курсивом).

Останні два місяці важко зосередитись, при
святити себе чомусь іншому, крім обмірковування 
та рефлексії з приводу подій, що стрімко розгорта
ються на очах у мільйонів українців {Нагадаємо, 
аналітична записка бу ла завершена наприкінці 
січня 2014 р.). Всі ми спостерігаємо за громадян
ським протистоянням: з одного боку -  київський 
Майдан та Майдани в усіх регіонах України; з ін
шого -  силові структури, «тітушки», Антимайдан 
та Антимайдани на Сході й подекуди на Півдні 
країни. Випуски новин схожі то на повідомлення 
з фронту, то на оперативну кримінальну хроніку 
передачі «Надзвичайні новини», то на політичні 
ток-шоу. Усі ми живемо у стані постійного стре
су (а стрес триває уже понад два місяці..). Ця 
нотатка є спробою психологічно проаналізувати 
ситуацію, в якій «змішались у кучу коні, люди та 
залпи тисячі орудій злилися у протяжний вий...»

Для мене очевидним є той факт, що багато 
людей вдаються до проекції -  відомого прийому 
психологічного захисту. Суть проекції полягає в 
тому, що людина приписує свої спонукання ко
мусь іншому. Наприклад, людина роздратована 
(але не усвідомлює цього), тому проектує свою 
роздратованість на іншого і вважає, що саме 
він роздратований. Кожного разу, коли мені до
водиться чути інтерв’ю з правоохоронцями, у 
пам’яті мимоволі спливає цей механізм психо
логічного захисту. Звідси випливає парадокс.

Перший парадокс. Коли пересічна людина го
ворить про мотиви поведінки іншої людини або 
групи людей, то вона ставить себе на їх місце і 
розмірковує приблизно так: «А заради чого я б 
це робив?» Тому я вірю деяким представникам 
силових структур та громадян, які цілком відпо
відально переконують журналістів, що протесту- 
вальникам платять гроші. Вони дійсно так дума
ють, оскільки самі робили би щось подібне лише 
за певну суму грошей (причому відповідну затра
ченим зусиллям). Давайте пам’ятати, що силові 
підрозділи знаходяться в епіцентрі подій саме за 
гроші (уточнімо -  за гроші платників податків): 
вони відпрацьовують свою зарплату. А тому си- 
ловики переконані, що й всі інші перебувають у 
небезпеці через той самий мотив.

Другий парадокс. Чим можна пояснити таку 
завзятість та відчайдушність протестувальни- 
ків? їх викрадають, б’ють, арештовують, палять 
авто, а вони вперто продовжують боротьбу . Ціка
во, за які би гроші погодились представники си
лових підрозділів на таке становище повної без
захисності? У яку кількість грошових знаків вони 
оцінили б таку роботу? Цікаве й інше: хто здатен 
профінансувати такий потужний супротив і при 
цьому не розоритися?

Протесіувальники роблять свою справу незва
жаючи на те, що їм протистоїть уся державна 
машина: міліція, прокуратура, суди, податкова 
тощо. У  цьому контексті згадується одне цікаве 
дослідження, коли дитячі садочки намагалися 
ввести штрафи за несвоєчасне забирання дітей. 
Здавалося б, штраф мав би зменшити запізнен
ня батьків до садочку, але виявилося як раз-таки 
абсолютно навпаки. Несвоєчасні забирання ді
тей почастішали [5]. Основний висновок, якого 
дійшли дослідники: якщо ви вважаєте, що муки 
сумління за не цілком зручний вчинок обійдуться 
вам дорожче, ніж сплата штрафу, то ви заплати
те штраф із задоволенням. Плата звільняє вас від 
неприємних емоцій, оскільки ви розрахувались за 
свій вчинок. Відтак для протестувальників доко
ри сумління за безд іяльність значно вагоміші, ніж 
будь-які покарання та матеріальні втрати.

Між іншим, залежність між зусиллями та їх 
оплатою діє й в оберненому напрямі -  зазвичай 
волонтери працюють ліпше і довше, а також ви
трачають значно більше свого вільного часу на ді
яльність, у яку вірять, хоча їм не платять. Тільки- 
но з’являються гроші, суспільні затрати одразу 
стають помітними та можуть бути обраховані в 
певній конкретній кількості грошових знаків. У 
такому випадку ви працюєте настільки добре, на
скільки, на вашу думку, вам добре за це платять. 
Саме тому таку завзятість (або пасіонарність) 
жодним чином не можна пояснити заробітком. 
Навіть велика кількість казначейських білетів 
не змогла б породити подібну ситуацію (хіба що 
дуже велика, проте де їй узятися в умовах перма
нентної економічної кризи?). Цікаво, хто би взяв 
на себе сміливість оплачувати таку потужну па
сіонарність, не ризикуючи збанкрутіти?

У цьому контексті згадується кумедний випа
док з одним науковцем, якому постійно заважав 
працювати дитячий галас у дворі [1, 65]. Уче
ний жив на першому поверсі й, відчинивши ві
кно, попрохав дітей кричати голосніше, бо йому 
нібито це дуже подобається. Натомість за дитя
чу люб’язність він запропонував платити кожно
му по рублю в день (подія мала місце в радян
ські часи). Дітвора почала голосити у все горло 
й кілька днів отримувала обіцяну плату. Однак 
з часом науковець сказав, що у нього грошей не 
вистачає й платив лише по 50 копійок, а потім й 
зовсім перестав платити. Чим справа заверши
лась? Діти перестали голосно кричати, бо чого 
вони мають горлопанити «задарма»? З тих пір 
учений жив спокійно.

Що сталося з галасливими дітьми? У психо
логії цей феномен називається перетворенням 
внутрішньої мотивації на зовнішню. Внутріш
ня мотивація стійка, її джерело знаходиться 
в самій людині, тому зовнішні чинники прак
тично не можуть на таку мотивацію вплинути. 
Натомість зовнішня мотивація (у нашому ви
падку -  гроші) мінлива, а тому: закінчуються 
гроші -  закінчується й мотивація. Саме в джере
лі мотивації полягає основна відмінність між сто-
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ронами громадянського протистояння: у одних 
вона внутрішня (і саме тому вони такі стійкі 
та сильні духом), а в інших-мотивація зовнішня 
(а тому їм явно не вистачає завзятості). Чи не 
тому Антимайдани такі скороминущі й не відріз
няються особливою пасіонарністю? Чи не тому 
вони дуже швидко видихаються, бо всі матері
альні ресурси обмежені, на відміну від духовних?

Третій парадокс. Загальним місцем у ме
неджменті та психології управління є положення 
про те, що високопосадовцям постійно доводить
ся мати справу із дилемою: яку стратегію діяль
ності обрати? Вони можуть вибрати стратегію, 
що веде до бурхливого, але короткотермінового 
процвітання, і деякий час виглядати героями в 
очах свого оточення. Або ж можуть зосередити 
свої зусилля на досягненні довготривалих цілей, 
ризикуючи стати посміховиськом, поки заклада
ють фундамент для безпеки та процвітання про
тягом тривалого часу [2, 35]. Очевидно, що дру
га стратегія є вигіднішою в усіх відношеннях (як 
особистих, так і громадських). Однак наша «по- 
літична еліта» вперто слідує завідомо програш
ній стратеги короткотермінових переваг. Вини
кає закономірне питання: «Чого б це?»

Можна по-різному пояснювати таку настир- 
ність, але, мені видається, причина криється в 
типі мислення. Психолог К. Двек переконана, 
що люди, які посідають високі посади, постій
но знаходяться перед вибором: чи варто їм вес
ти боротьбу зі своїми недоліками, чи натомість 
створити свій окремий світ, де під лабузники бу
дуть запевняти їху досконалості? [2 ,166). Схоже, 
що наше політичне керівництво обрало останній 
варіант, оточивши себе підлесниками та позбав- 
ляючись усіх, хто критикує. Після такого кро
ку зв’язок з реальністю неодмінно втрачається. 
А це дуже небезпечне становище, яке немину
че спричинить катастрофу. Щоб уникнути та
кої долі, Вінстон Черчилль, наприклад, створив 
спеціальний відділ «неприємних новин». Голо
вний обов’язок цього відділу полягав у відвертих 
повідомленнях про найнеприємніше. Таким чи
ном, Черчилль міг спати спокійно, перебуваючи 
у впевненості, що не приспаний груповим мис
ленням підлабузників -  мисленням, що є віді
рваним від реальності, а тому неадекватним й 
завідомо програшним. Відмова від адекватного 
сприймання і розуміння реальності веде прямі
сінько до повного фіаско. Це неспростовний за
кон (у психології, менеджменті, історії тощо).

Групове мислення часто виникає тоді, коли 
«політична еліта» засліплена почуттям власної 
вищості та могутності. Оскільки представники 
цій «еліти» могутні й їм усе вдавалося у минулому, 
то їм видається, що все і завжди буде відбуватися 
так, як ними задумано. За таких умов неодмін
но настає етап, коли «політична еліта» щиро ві
рить у власну непогрішимість. А така сліпа віра, 
підкріплена груповим мисленням оточення, за- 
вжди стає початком кінця. Як стверджував ні
мецький психолог Д. Дьорнер: «Зарозумілість -

це переддень падіння» [3, 200]. «Політичній еліті» 
варто було б пам’ятати, що життя -  це невпин
ний навчальний процес! [2, 245]. Отже, постій
на робота над собою (зміна себе, що власне і є 
розвитком) -  це неодмінна запорука тривалого 
політичного життя. В  іншому разі -  списання 
до брухту. Над стосунками, над собою, над вза
ємодією з реальністю вкрай потрібно працювати 
постійно, в іншому разі -  ви приречені. Це оче
видна для психологів істина. Можливо, варто за
провадити обов’язковий психологічний супровід 
для можновладців, щось на зразок відділу «не
приємних новин» В. Черчилля?

На завершення хотілося б згадати Міа Хемм, 
яку називають найліпшою футболісткою у сві
ті, -  вона рекордсмен по кількості забитих голів 
серед жінок і чоловіків. Коли П запитують, яка 
риса найважливіша д ля футболіста, вона завжди 
без вагань відповідає: «Сила Духу» [2, 235]. Так- 
так, саме сила Духу здатна забезпечити потужну 
внутрішню мотивацію й набути тієї завзятості, 
що здатна докорінно змінити світ (або, якщр хо
чете, перемогти). Будьмо сильними Духом!

Проведений ще в січні 2014 р. аналіз наочно 
свідчить, що спогади очевидців можуть бути 
суттєво спотворені їх власною картиною світу, 
а тому історику доводиться мати справу не з 
•фотографічним» відбиттям історичних подій у 
спогадах, а радше із кривим дзеркальним відо
браженням цих подій. А для того, щоб розшиф
рувати спотворений відбиток, потрібно застосу
вати прийоми критичного мислення: поставити 
кілька контрольних запитань, вивести логічні 
наслідки із зроблених заяв, випробувати заявле
ні положення контраріументацією. Саме такий 
джерелознавчий аналіз дає можливість встано
вити невідповідності та пояснити причини ви
кривлень. Нарешті, 1 політичній еліті й пере
січним громадянам треба затямити, що лише 
відкрите суспільство із демократичним управ
лінням та дієвим державним апаратом є жит
тєздатним. А тому варто дослухатися до думки 
66 держсекретаря США Кондолізи Райс, що на
став час зайнятися розбудовою держави та на
вчитися управляти країною.
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