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Қазіргі ресей тарихнамасында «күнделікті өмір тарихының» зерттелуі
Мақала тарих ғылымындағы қоғамды зерттеудің жаңа жəне өзекті бағыты — «күнделікті өмір
тарихы» тақырыбына арналған. Қоғам тарихы негізінде адамзаттың тарих өлшемі болып күнделікті
өмірі табылады, ол адам баласының күнделікті өмірдегі тұрмыс үй орнынан, тамақтануынан,
қозғалуынан, жұмысы жəне бос уақытты өткізуінен көрініс табады. Күнделікті өмірді талдау арқылы
адам баласының қиын жағдайда адамгершілікті сақтай отырып, тығырықтан қалай шықты, қалай адам
өмірлік жай-жаспарларға бейімделді деген сұрақтарға жауап табуға болады. Күнделікті өмір —
бірқатар қоғамтану пəндері үшін зерттеу объектісі, жəне олардың арасында «күнделікті өмір»
ұғымына ортақ анықтама жоқ. Автор күнделікті өмір тарихы мəселесін жан-жақты зерттеп,
ғалымдардың «əлеуметтік күнделікті өмір» ұғымының мазмұны мен құрылымына қатысты пікірлерін
жүйелі түрде қарастырып жинақтаған. Сонымен қатар ғалымдармен жақсы зерттелген əлеуметтік
күнделікті өмір мəселесі анықталған. Бұл тұрмыс, бос уақыт жəне адамдардың өмірлік бейнесі
мəселелері болып есептеледі.
Кілт сөздер: күнделікті өмір, күнделікті өмір тарихы, күнделікті өмір əлемі, тарихи антропология,
əлеуметтану, микротарих.

Соңғы отыз жыл ішінде ресейлік тарих ғылымында күрделі өзгерістер орын алды, бұл үрдіс
өткен тарихты қайта бағалаумен байланысты еді. Осы бағытта тарих ғылымы пəнаралық байланысқа
бет бұрды, соның негізінде зерттеушілердің өткен тарихтың көптеген оқиғаларын тұрғылықты
қарастыруға мүмкіндік беретін жаңа ұстанымдар мен тəсілдер дамыды.
Аталмыш уақыт ішінде ресей тарихшылары кеңестік идеология доктринасынан бастартып,
шетелдік зерттеушілердің қолданысында жүрген тəсілдерді өз зерттеулерінде қолдана бастады.
Бұндай тəсілдердің бірі — «күнделікті өмір тарихы».
Ресей тарих ғылымында күнделікті өмір тарихы тақырыбы тарихи сананың жеке саласы ретінде,
жоғарыда көрсетілгендей, сонғы отыз жыл шамасында зерттеліп келеді. Бұл салада əр авторлар
жекелеген мəселелерді талқылайды. Мақалада біз бұл саланың манызды екі мəселесіне көңіл бөлеміз:
біріншісі — күнделікті өмір тарихының объектісі жəне екінші мəселе — күнделікті өмір тарихының
əдістемесі. Күнделікті өмір тарихының теориялық мəселелерімен ресей тарихнамасында
М.М. Кромм, Н.Л. Пушкарева, С.В. Журавлев, А.С. Сенявский жəне тағы басқа зерттеушілер
айналысады.
Бірінші мəселе — бұл күнделікті өмір тарихының зерттеу объектісі. Бірінші кезекте күнделікті
өмір тарихының зерттеу объектісін анықтау үшін бұл сала нені зерттейді деген мəселені түсіну қажет.
Ал бұл өз алдына күрделі мəселе, себебі герман этнографы жəне антропологы Карола Липп «ғылыми
əдебиетте күнделікті өмір тарихын зерттейтін қанша автор болса, сонша көлемде «күнделікті өмір
тарихына» анықтамалар бар» деп жазған [1; 2, 3].
Қазіргі кезендегі кейбір авторлар, оның ішінде Н.Л. Пушкареваның тұжырымдауынша,
күнделікті өмір тарихының объектісі — адамзаттың тарихи-мəдени, саяси-оқиғалық, этникалық жəне
конфессионалдық контексіндегі ортақтығының саласы. Күнделікті өмір тарихының басты көңілі
адамдардың шынайы өмірді өзінің субъективті тұрғыдан түсіне білуі, шынайы өмірдің əр түрлі
əлеуметтік топтарға əсер етуін кешенді түрде зерттеу арқылы адамдардың іс-əрекетін жəне
оқиғаларға адамдардың эмоциялық реакциясын анықтау [2].
Ресей тарихшылары үшін бұл бағыт маңызды болды, себебі күнделікті өмірді зерттеу бұрынсонды ресейлік тарихшының зерттеу шеңберіне кірмеген, мəдени-тарихи құбылысты қарастыруға
мүмкіндік берді. Бұған дейін көңіл негізінен материалдық жəне рухани құндылықтарға бөлінді [1; 77].
Ресей тарихнамасында зерттеушілер қауымының біраз бөлігі жаңа тəсілдерді игеру барысында
өткен уақыттың тұрмысы мен салтын тұрғылықты баяндауға көңіл бөле бастады. Бұл өз алдына
«күнделікті өмір тарихы» жəне «тұрмысты баянда» арасында шекараны анықтауды қажет етті.
Тұрмысты зерттейтін дəстүрлі зерттеуші мен күнделікті өмір тарихын зертейтін тарихшы арасындағы
басты айырмашылық оқиғаның маңыздылығын, адамның іс-қимылы, уақыттың өзгеруі, жеке өмірге
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қоғамдағы құбылыстардың ықпалы мен оны өзгертуін түсінумен байланысты. Осындай күнделікті
тұрмыста ой жəне сезім, адамды саналы немесе санасыз іс қимылға итермелейтін жағдайлар
қалыптасып, іске асады. Күнделікті өмірді зерттейтін тарихшыны бұл қалай болатындығы
қызықтырады. Егер этнограф тұрмысты қалыпқа келтірсе, күнделікті өмірді зерттейтін тарихшы жеке
адамның қоршаған тұрмыс ықпалымен бастан кешірген эмоционалды реакциясын талдайды. Ол бұл
құбылысқа жауап іздейді. Күнделікті өмірді зерттеуші-тарихшының назарында тек тұрмыс қана емес,
бізге дейінгі өмір сүрген адамдардың өмірлік проблемалары жəне оларды толғандырған мəселелер.
Қоғамдағы жаңа жəне тамыры терең тараған құрылымдар арасындағы байланыс, неліктен олардың
бірі басқасынан тұрақты екендігі күнделікті өмір тарихын зерттеуші тарихы үшін қызықтыратын
сұрақтардың бірі болып табылады [2].
Зерттеушінің кеңістікті макродеңгейдің микродеңгейде қысқартып қарастырудың мақсаты
құбылысты терең деңгейде қарастыру болып табылады. Себебі осы жерде зерттеуші макротарихтың
ішкі қыр-сырын түсінуге мүмкіндік алады.
Жылдам дамып келе жатқан осы бағытта жұмыс жасайтын ресейлік тарихшылардың
зерттеулерінің негізінде ғылыми əдебиеттермен қатар, танымал-публицистикалық əдебиеттерде
пайда болуда. Мұндай еңбектерде «Ортағасырлық əдет», «Людовик заманындағы сəн», «Виктория
дəуіріндегі Англия», «императорлық Ресей» сипатталады [3; 130].
Алайда бұл бағытта жазылып жатқан еңбектердің көбісі күнделікті өмір тарихы тақырыбына
қатысы жоқ. Осыған байланысты қазіргі ресейлік тарих ғылымында өз алдына «тұрмыс» жəне
«күнделікті өмір» ұғымдарының мазмұнына қатысты пікірталас қалыптасты. «Тұрмыс» ұғымы ресейлік
еңбектерде бұрында, қазірде қарастырылды, негізінен бұл ұғым «күнделікті өмір» ұғымының синонимі
ретінде қолданылды. «Күнделікті тұрмыс» ұғымы сыртқы-оқиғалы жəне затты айқындаудан күнделікті
материалдық жəне ойлау құрылымы синтезіне өту эволюциясын бастан өткізді. Дəл осындай синтез
күнделікті өмірдің сыртқы-заттай айқындалуынан басқа күнделікті өмірдің ішкі мағынасын, болмысын
түсінуге, оны мəдениеттің бір бөлігі ретінде көруге мүмкіндік береді.
ХІХ ғасырдағы тұрмысты сипаттаумен салыстырғанда қазіргі ғалымдардың тұрмысты саяси,
ғылыми-техникалық жəне үлкен тарихи оқиғадан бөліп емес, керісінше, тарихи үрдіске тікелей
қатысы бар, сол тарихқа ықпал жасайтын құбылыс ретінде қарастыру қалыптасуда [4].
Тарихи зерттеулерде күнделікті өмір тақырыбының пайда болуы тарихты жаңаша түсіну керек
деген ұғыммен байланысты, оған сай тарихты тек саяси оқиғалар, экономикалық заңдылықтар, ұлы
тұлғалар ғана емес, сонымен қатар қарапайым күнделікті өмір, оның ішінде «танымалы емес
адамдардың өмірі» айқындайды [5; 248, 249].
Күнделікті өмірдің пəндік саласы көп жағдайда тұтынушы саланы, демалу саласын, қоғамдық
өмірге қарағанда жеке адамның өмірі болып табылады. Алайда «тұрмыс» жəне «күнделікті өмір»
ұғымдары төңірегінде пікірталас бар, мысалы, зерттеуші В.Д. Лелеко бұл екі ұғым арасында
айырмашылықтың аз екендігін айта отырып, екі ұғымды да бір мағынада пайдалануға болатындығын
айтады [6]. Мұндай қарама-қайшылықтың себебі «күнделікті өмір» тақырыбымен айналысатын
зерттеушілер көбінесе көңілді адамдардың тұрмыстық жағдайына көңіл аударуымен байланысты.
Ресейлік зерттеуші қауымның «күнделікті өмір» тақырыбына қызығушылығының артуы
əлеуметтік тарихты зерттеуде бұрын аса ескерілмеген деректермен байланысты, бұл деректік базаны
хаттар, ұсыныстар, арыздар, жеке істер, соттық-зерттеу істері жəне тағы басқа ерекше сипаттағы
құжаттар құрайды. Бұндай деректерді зерттеуде қолдану ұжымдық өмірбаянды (просопография)
қалыптастыруда құнды болып саналады. Кеңестік кезен үшін, əсіресе қоғамдағы шолақ
белсенділердің ақпарат жеткізуі, əр түрлі саяси органдардың бақылау жұмыстары, тексеру, тазарту
материалдары, бақылау комиссиясының материалдары жəне тағы басқа осындай бағыттағы
деректерді қолдану арқылы билік қалыптастырған ресми өмірдін артында, көлеңкесінде қалып келген
шынайы өмірді ашып көрсетуге болады.
Ресей тарихшылары тіпті Жаңа заман тарихының күнделікті өмір тарихын қарастыруда, бұндай
жұмыстар негізінен XVII–XVIII ғғ. іс өндіріс жəне сот істері материалдары негізінде жазылуда [7].
ХІХ ғасыр тарихына қатысты «күнделікті өмір» концепциясын қолданып жазған еңбектердің саны да
күн сайын артып келеді, оның себебі осы кезеңге қатысты деректік базаның көптігі жəне
қолжетімділігінде [8]. Аталмыш кезеңді зерттеуде бір топ ғалымдар «əйел адамның күнделікті өмірі»
тақырыбына көңіл аударуда [9; 223]. Қазіргі таңда «күнделікті өмір» бағытында əр түрлі ресей
қалаларына арналған көптеген конференциялар өткізіліп, мақалалар жинағы жариялануда, жергілікті
тарихи қауымдастықтардың жұмысы белсене түсуде [10; 110].
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Сонымен, неміс тарих ғылымынан кейін ресей тарих ғылымы үлкен ынтамен микротарих
тəжірибесін зерттеуге кірісті. Алайда «күнделікті өмір» тақырыбы жеке тарихи сана ұстанымы
ретінде толық игерілмеуде, себебі əлеуметтік-психологиялық компоненттерді талдау сапалы деңгейге
жеткен жоқ. Яғни жекелеген жергілікті топтың əлеуметтік құрылымы «күнделікті өмір» тұрғысынан
зерттелгенде «жеке адамның» сезімі, уайымы, тағы басқа эмоцияларын ескеру зерттеу объектісінен
тыс қалып келеді. Осы мəселеге зерттеушілер И.Т. Касавин жəне С.П. Щавелев көңіл аударуда. Олар
өз зерттеулерінде күнделікті өмірді түсінігін кешенді түрде талдауға жəне оның талдау тəсілдерін де
зерттеуді ұсынады. Ол үшін олар «күнделікті өмір» мəселесі антропологиялық зерттеу объектісі
екендігін ұмытпай, антропологиялық ұстанымдар арқылы аталмыш тақырыпты қарастыруға
шақырады. Бұл дұрыс көзқарас, себебі шетелдік тарих ғылымындағы ұстанымдарға сай келеді, оның
ішінде классикалық неміс теориялық-əдістемелік концепциясына.
Жоғарыда көрсеткендей, ресей ғалымдары күнделікті өмірдің батыстық мектептерінің ғылыми
ұстанымдарын негізге алады жəне солардың негізінде жаңа ғылыми ұстанымдар ұсынады. Ресей
тарихнамасында күнделікті өмір тарихы бағытындағы қалыптасқан негізгі бес ұстанымды бөліп
көрсетуге болады.
Бірінші ұстаным күнделікті өмірдің герман, американ жəне итальян мектептеріне негізделген.
Бұл ұстанымның жақтастары Н.Л. Пушкарева, С.В. Журавлев, М.М. Кромм жəне тағы басқалар.
Бұл ұстанымда «бұқара өмірі» жəне «жеке жəне ерекше тұлғаның өмірімен» қарама-қайшы жағдайда
қарастырады. Аталмыш ұстанымды қарапайым, көзге көрінбейтін индивидтердің микротарихы деп
сипаттауға болады [11; 11].
Екінші ұстаным тарихи француз «Анналдар» мектебімен байланысты. Бұл ұстанымда тарих,
шаруашылық-тұрмыстық тарих шеңберінде қарастырылды. Аталмыш ұстанымды «Анналдар»
мектебінің негізін қалаған Л. Февр жəне М. Блок қалады. Осы ұстанымның дамуына Ф. Бродельде
үлес қосты. Ресей тарихнамасында бұл ұстанымды қолдаушылар — А.Я. Гуревич, Ю.Л. Бессмертный
жəне М.Ю. Лотман [12; 23].
Үшінші ұстанымды В.Н. Сыров ұсынды. Оның ойынша, күнделікті өмірді құрылым ретінде
қарастырған тиімді болады. Күнделікті өмір шындықты, яғни шынайы өмірді, игеретін тəсіл ретінде
қарастырады [13; 22].
Төртінші ұстанымды П.Н. Кондрашов жəне К.Н. Любутин ұсынды. Н.Л. Пушкареваның
пікірінше, бұл ұстаным ресей тарихнамасында біршама өнделген. Аталмыш ұстанымда зерттеу
объектісі күнделікті өмірде нақты адаммен шынайы қоршаған ортамен байланыс жатады жəне осы
өзара байланысты субъективті тұрғыда интерпретациясы болады [14; 217].
Бесінші ұстанымды зерттеуші Е.В. Банникова келтіреді. Бұл ұстанымға сай, күнделікті өмір екі
біртұтас үрдіс ретінде, яғни адамның шынайы өмірмен өзара байланысы жəне осы өзара
байланыстың субъективті жағдайда, қарастырылуы. Автор «күнделікті өмірді» тұрақты құбылыс
ретінде емес, динамикалық тұрғыда қарастыруды ұсынады. Е.В. Банникова күнделікті өмір тарихы,
болашақта тарихи үрдістердің басқа ғылыми концепцияларына (тап жəне мемлекет тарихы) балама
ретінде болуы мүмкін деген болжам жасайды [15; 23].
Күнделікті өмір тарихы тақырыбын зерттеудегі екінші мəселе — бұл əдістеме, яғни күнделікті
өмір тарихын қаза зерттеу қажет. Бұл мəселеде бірнеше ұстанымды көрсетуге болады. Осы мақалада
біз А.С. Сенявскийдің ұстанымың қарастырдық. Зерттеуші күнделікті өмір тарихын, бір жағынан,
макро- жəне микроұстаным тұрғысынан зерттеуді жəне, екінші жағынан, күнделікті өмірдің
кеністіктік «матрицасын» жасауды ұсынады.
Мақалада қолданып отырған екінші ұстанымды Н.Л. Пушкарева белгіледі. Ғалым күнделікті
өмір тарихын зерттеуде ерекше дерек көздеріне сүйенуді ұсынады, оның ішінде эгоқұжаттармен
жұмыс жасауды. Н.Л. Пушкареваның пікірінше, күнделікті өмір тарихын зерттеу үрдісі жекелеген
элементтерді біртұтас жүйеге біріктіруден тұрады [11, 27]. Əдістемеде бұндай көзқарасты
С.В. Журавлевта ұстанады [16; 24].
Сонымен, ресей тарихнамасында күнделікті өмір тарихы тақырыбына қатысты əртүрлі
ұстанымдар бар, ол ұстанымдар күнделікті өмір тарихын түсінуге жəне зерттеуге арналған
əдістермен байланысты. Батыс ғалымдарының қалыптастырған ғылыми ұстанымдарымен қатар,
ресей ғалымдары өз ұстанымдарын жасауда. Алайда зерттеушілер ұсынып отырған ғылыми
ұстанымдар арасындағы шекараның нақ еместігін байқауға болады.
«Күнделікті өмір» тақырыбының болашағына келетін болсақ, аталмыш тақырыпты зерттеушітарыхшыларда бұл тақырыпты сынаушы тарихшылардың көпшілігі күнделікті өмір бағыты неміс
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жəне жалпы əлемдік, сонымен қоса ресейлік тарих ғылымына жаңа импульс бергендігін атай отырып,
жаңа тақырыптармен қатар жазылған, зерттелген тақырыптарды «күнделікті өмір» ұстанымы арқылы
қайта зерттеу қажеттілігі айтуда.
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Изучение «истории повседневности» в современной
российской историографии
История общества, по существу, представляет собой повседневную жизнь человека в ее историческом
измерении, отражая некие неизменные свойства и качества в соответствии с закреплением новых форм
жилья, питания, перемещения, работы и досуга. Показано, что именно в анализе повседневной жизни
лежит ключ к разгадке часто возникающих при знакомстве с конкретными судьбами вопросами: как
могли люди выживать и сохранять человеческое достоинство в экстремальных условиях? Как люди
приспосабливались к жизненным обстоятельствам? Определено, что повседневная жизнь выступает
исследовательским объектом для целого ряда гуманитарных дисциплин, среди которых нет согласия
даже в определении самого понятия «повседневность». В статье проанализированы проблемы история
повседневности. Обобщены и систематизированы мнения ученых о содержании и структуре понятия
«социальная повседневность». Определены вопросы социальной повседневности, которые достаточно
хорошо исследованы, — быта, свободного времени и образа жизни людей.
Ключевые слова: повседневная жизнь, история повседневной жизни, мир повседневной жизни,
историческая антропология, социология, микроистория.
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Қазіргі ресей тарихнамасында…

E.N. Aimahov

The study of «everyday life history» in contemporary Russian historiography
Essentially the history of society is a person's everyday life in its historical dimension, which is reflecting certain
immutable properties and quality in accordance with the fixation of new forms of housing, food, travel, work and
leisure. The clue lies exactly in the analysis of everyday life; it gives answers to the question arisen often when
we meet with specific fates: how people could survive and preserve human dignity in the extreme conditions
of revolutions, wars, terror, hunger and devastation? How people adapted to some life circumstances? Everyday
life is an object of scientific research for a range of humanities disciplines, among which there is no consensus
even in the definition of the concept of «everyday life». The article analyzes some problems of the history of
everyday life. It generalizes and systematizes the scientists’ opinions on the content and structure of concept
«social everyday life». The author determines questions of social everyday life which are relatively good
investigated. These are the questions of household, free time and lifestyle of people.
Keywords: everyday life, the history of everyday life, sociology, the sociology of everyday life, the world
of everyday life, daily interaction, historical anthropology, micro-history.
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