
Дискусія: 
«Вступ до історії» Наталі Яковенко *

Войцех Вжосек (Познань, Польша)

hanDbücher або grunDrisse **…

Вступ	про	Вступ…

Серед багатьох цікавих і вартих обговорення сюжетів праці я розгляну три ме-
тодологічного характеру, далі висловлю своє незадоволення у зв’язку з відсутністю 
в дослідженні проф. Яковенко деяких напрямків мислення про історію і насамкінець 
зроблю низку зауважень про складність дискусій на тему історичної істини.

Назва книжки української дослідниці, знаної з багатьох праць, присвячених 
модерній історії України, викликає на перший погляд асоціації з працями типу 
Introduction *** або Handbuch, або Grundrisse, які посідають у рефлексії над історією 
особливе місце. Декларації авторки, як і їх реалізація, виявляють, проте, амбіції 
збагатити цей тип дослідження і подарувати студентам, а також початківцям і до-
свідченим дослідникам власний досвід, доповнений сюжетами з історії історіографії, 
методології історії й — до певної міри — філософії історії. І це ще не все: наприкін-
ці книжки маємо елементи довідника для адептів Кліо, які пишуть праці семінарські, 
дипломні…

«Вступ до історії» Наталі Яковенко може бути предметом дискусії одночасно як 
так званий вступ до історії, нарис історії історіографії, вступ до методології історії, 
вступ до методики історичного дослідження, довідник із джерелознавства та довід-
ник із написання семінарських робіт. Він може бути інтерпретований, зокрема, як 
пропозиція синтези всіх цих типів рефлексії. До того ж це перша спроба Introduction 
в український історіографії.

Епістемологічні (і світоглядні) настанови або «симпатії» авторки не проникають 
на перший план оповіді, що можна вважати перевагою праці. Можна їх, проте, — 

   * Яковенко Наталя. Вступ до історії. — К.: Критика, 2007. — 375 с.
 ** Handbücher — підручники (нім.). Німецьке cлово Grundrisse має декілька 

українських відповідників. Найбільш близьким у цьому разі буде, імовірно, українське 
слово «нариси». (Прим. пер.)

*** Introduction — вступ (англ.). (Прим. пер.)
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у найгіршому разі — відчитати опосередковано з тексту. Можливо, потреба розмови 
з її головним, на мою думку, адресатом, тобто інтеліґентним, заанґажованим і за-
любленим в історію студентом, чи радше учасником маґістерського семінару або 
докторантом, була головним мотивом авторки. Можливо також, що проф. Яковен-
ко була зацікавлена в тому, щоб знання про історичне змагання людини з минулим 
потрапило і до власне «дорослих» істориків.

Основне враження після читання цієї книжки таке: хотілося б, щоб історики 
мали таке багате, знюансоване й сучасне усвідомлення власної професії, як це пре-
зентує проф. Яковенко. Було б добре, якби студенти першого курсу прочитали 
ґрунтовно цю книжку, а пізніше повернулися до неї під час семінарських занять, 
присвячених написанню дипломної роботи.

Слід подякувати пані проф. Яковенко за дуже цікаве читання.
Ця книжка, з огляду на свою теоретичну поміркованість і «перемовну» 

(negocjującą) нарацію, здатна спровокувати нормального історика (нормального — 
тобто репрезентанта нормальної науки в сенсі Томаса Куна) до рефлексії, що збага-
чує методологічну свідомість. У цій книжці немає ані жодних крайніх епістемоло-
гічних настанов, ані радикальної світоглядної декларації. проф. Яковенко висловлює 
свою дистанційовану позицію як щодо інтелектуального доробку історіографії, так 
і щодо дискусій довкола нього. Ідеї, репрезентовані у «Вступі до історії», не мають 
викликати відторгнення чи іґнорування — як це часто буває в істориків, які віддають 
перевагу традиційним візіям світу, людини та історіографії, коли вони натрапляють 
на радикальні інтелектуальні пропозиції.

Епістемологічна пропозиція проф. Яковенко є помірковано консервативною 
й водночас помірковано сучасною. Консерватизм, що походить із прагматизму, 
з’являється в оповіді Яковенко тоді, коли вона розглядає питання методичні/про-
фесійні. Стандарти дослідницької практики історіографії й орієнтація на навички 
історика з практикою не дозволяють авторці послідовно застосувати дослідницькі 
директиви, що випливають із методологічно-філософських поглядів, які вона про-
голошує або яким — як мені видається — вона симпатизує. Це ознака поміркованої 
сучасності позиції авторки.

Із перспективи епістемології історії, а отже, з перспективи теоретично-пізнаваль-
но зорієнтованої методології історії, якій я симпатизую, розгляну тільки три питан-
ня, які для ідентифікації методологічних настанов відомої української дослідниці 
видаються серед багатьох інших важливих істотними. Обираю їх більш-менш ви-
падково. Це: ставлення до так званого пізнавального (поняттєвого) релятивізму; до 
дилеми одиничне/соціальне; до емпірії історичного дослідження, чи зрештою тіль-
ки один аспект цього питання — ставлення до джерел.

Усі вони, як мені видається, per fas et nefas *, ведуть до питання: як історик дає 
собі раду з діалектичною (в розумінні пола Рікера), таємничою та капризною най-

* Рer fas et nefas — букв. усіма дозволеними і недозволеними засобами, тут: так 
чи інакше (лат.). (Прим. пер.)
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вищою цінністю його фаху, якою є історична істина. І це так, незалежно від того, чи 
це ставлення виявляється на спонтанному/навичковому рівні, чи є результатом об-
думаного, задекларованого ставлення до істини.

Релятивізм,	суб’єктність	(podmiotowość),	суб’єктивізм.
Про	«поміркований	релятивізм»	Яковенко

проф. Яковенко зараховує майже всіх істориків ХХ ст. до поміркованих реляти-
вістів. «Це не означає, що кожен із фахівців усвідомлює відносний характер здобу-
того ним знання, цілком розуміючи, що не можна пізнати wie es eigentlich gewesen 
те, чого вже немає і чого ми не здатні почути/побачити» (с. 198).

Отже, відносність пізнання визначає та обставина, що ми не маємо можливос-
ті — на думку авторки — відчути та побачити досліджуваний світ, оскільки його 
вже немає. Окрім того, цю відносність визначають також: 1) перспектива сприй-
няття, взята з епохи, у яку творить історик; 2) культура, у якій він творить; 3) його 
переконання й уподобання; 4) «наукова мода». Додатковою обставиною, на яку 
вказує авторка в контексті «суб’єктивізму» історичного пізнання, є відсутність 
практичного застосування результатів історичних досліджень у суспільній прак-
тиці (на відміну від природознавства). Усі ці обставини прирікають історію на 
буття своєрідною «інтелектуальною грою», «мистецтвом заради мистецтва» 
(с. 199).

В іншому місці (с. 282–283), обговорюючи «іронічну риторичну стратегію», на-
явну, зокрема (на думку Єжи Топольського), в історіографії, авторка робить висно-
вок: «<…> при застосуванні іронічної відсторонености яскраво оприявнюється 
новітній, релятивістський тип історичного мислення» (с. 283). чому проф. Яковен-
ко називає її «новим релятивізмом»?

Термін «поміркований релятивізм» без предметного додатку (який: пізнавальний, 
поняттєвий, культурний, етичний?) змушує нас лише здогадуватися, про яку власне 
проблему йдеться. У першому випадку під поміркованим релятивізмом, як видаєть-
ся, авторка розуміє таку суб’єкт-об’єктну стратегію пізнання, своєрідну «суб’єктив-
ність, відносність» пізнання, у якій суб’єктові відводиться креативна роль тому, що 
його заанґажованість у певну культуру, його переконання (особисті чи колективні?), 
уподобання (які? дослідницькі? чи й інші?), а також «наукові моди» разом визна-
чають його дослідження.

Не знаємо, отже, про який релятивізм ідеться. порівняння з позитивістським 
сцієнтизмом, яке робить авторка, протиставляючи йому згаданий поміркований 
релятивізм, дозволяє припустити, що йдеться про те, що, на її думку, в історіографії 
ХХ ст. утвердилась ситуація, яку — у свою чергу — я називаю поміркованим апріо-
ризмом, тобто таким розумінням пізнання, у якому домінує суб’єктне (проте з іс-
тотним наголосом на емпіричній складовій — звідси апріоризм поміркований, або 
можна вжити термін традиційно опозиційний щодо емпіризму, а саме раціоналізм, 
чи поміркований реалізм) чи, простіше, суб’єктивне.

Войцех Вжосек. Handbücher або Grundrisse…
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Симпатія, яку висловлює авторка до концепцій Б. Кроче, Р. Д. Коллінґвуда, 
Ф. петрича, а також та обставина, що проф. Яковенко схвально цитує ті, а не інші, 
методологічно-методичні декларації М. Блока і Л. Февра, дозволяють припустити, 
що Яковенко визнає важливу роль, яку в історичному пізнанні відіграють «теорія», 
«питання» або «позаджерельне знання». До речі, це останнє поняття, спопуляризо-
ване у світовій методології Є. Топольським, ужите ще в його «Методології історії» 
1968 року *, може бути, а власне так його розуміє Яковенко, синтетичним виразом 
епістемологічної позиції, яку асоціюють із Кантом і неокантіанцями та яка закладає 
первинність теорії щодо досвіду у процесі пізнання (у ХХ ст. ця позиція найчастіше 
пов’язується з Карлом поппером).

поміркований релятивізм Яковенко є, як мені видається, конґломератом ба-
гатьох предметних релятивізмів (культурного, пізнавального, але й етичного, 
ймовірно, також).

Власне кажучи, вважаю, що йдеться про те, що криється за феврівським pas 
question, pas histoire **. Бо саме в цих питаннях, що передують дослідженню та визна-
чають його, особливо в datum quaestionis *** питань, криються ці «культурні» віднос-
ності, але водночас і «переконання та уподобання», або щось, що є суб’єктивним 
(суб’єктним).

пРИМІТКА. побіжно зазначаю: несподіванкою для мене був коментар автор-
ки до поняття «позаджерельне знання» («сукупність “чинників тиску” на свідомість 
історика подеколи іронічно називають “позаджерельним знанням”») (с. 259). Це 
визначення, на мою думку, не є коректним. «позаджерельне знання» трактується — 
принаймні Топольським — цілком «serio» ****. Воно є просто важливою складовою 
історичного пізнання. позаджерельне знання — це сукупність знання (інформації 
й концептуалізації), що бере участь із боку історика в його «діалозі з джерелом», 
в мисленнєвій обробці джерельного знання. Ця ідея у Топольського була своєрід-
ною критичною відповіддю на панівне тоді (кінець 60-х рр. xx ст.) серед істори-
ків — і значною мірою поширене й сьогодні — наївно-реалістичне розуміння іс-
торичного дослідження, що передбачає нейтральність і пасивність суб’єкта в іс-
торичному дослідженні. Таке розуміння передбачає також, що історик реконстру-
ює, відтворює, характеризує (копіює) дійсність, саму собою сховану в джерелі (до 
питання джерельності пізнання ми ще повернемось). Роль історика в даному разі 
вдало описує відома метафора Коллінґвуда «історик ножиць і клею». Відходом 
Топольського від цього об’єктивістського мислення і є, власне, популяризація ідеї 
«позаджерельного знання».

       * Ідеться про перше видання однієї з найвідоміших праць Єжи Топольського: 
Topolski J. Metodologia historii. — Warszawa, 1968. (Прим. пер.)

    ** Pas question, pas histoire — немає питання — немає історії (фр.). (Pas question, pas histoire — немає питання — немає історії (фр.). (Прим. 
пер.)

  *** Datum quaestionis — дар пошуку (лат.). (Datum quaestionis — дар пошуку (лат.). (Прим. пер.)
**** Serio — серйозно (лат.). (Serio — серйозно (лат.). (Прим. пер.)
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Отже, проблему релятивізму авторка розуміє досить своєрідно і звужено. Не 
можна зарахувати це трактування до — як я його називаю — релятивізму ex 
definitione *, яким, як видається, є будь-яке історичне мислення. Не належить воно 
також і до відомого релятивізму, пов’язаного з постмодернізмом (а радше перена-
голошених опонентами постмодернізму звинувачень у релятивізмі представників 
постсучасної думки, звинувачень, що часто робляться публіцистами, які з ідеоло-
гічних причин борються з постмодернізмом). Урешті, поміркований релятивізм 
Яковенко не пов’язаний із відомою проблемою релятивізмів із прикметниками 
(окрім названих вище релятивізмів, можна згадати ще мовний, який асоціюється 
насамперед із тезою Сепіро (Sapirо)/Ворфа (Whorf)), що обговорюється в межах 
методології етнології, а також некласичної соціології знання, наприклад, Единбурзь-
кою школою (Барнс (Barnes), Блор (Bloor)…).

Не думаю також, що можна характеризувати історіографію ХХ ст. як таку, що 
приймає позицію поміркованого релятивізму, і протиставляти їй історіографію 
ХІХ ст., нібито перша зрозуміла, що історія є своєрідною «інтелектуальною грою» 
чи «мистецтвом заради мистецтва» (с. 199). Це надто категорична оцінка як настанов 
істориків ХХ ст., які у своїй практиці значною мірою залишаються метафізичними 
реалістами, так і давніших часів, коли досить часто натрапляємо на погляди, які 
підкреслюють роль історика (суб’єкта) в історичному пізнанні (хоча б думки Хладе-
ніуса, проаналізовані Р. Козеллеком, чи Д. Віко, як його інтерпретує Коллінґвуд 
в «Ідеї історії»).

Найдавніша	дилема	наук	про	людину	та	історії:		
одиничне	й	соціальне

Оскільки стосунки між одиничним і колективним (соціальним) авторка трактує 
як ключові не лише для ХХ ст., то проблема розмивається і не знаходить підсумко-
вого здіагностування.

Як і Наталя Яковенко, я вважаю, що стосунки одиничне/соціяльне є пробним 
каменем методологічної ідентичності будь-якої науки про людину. Інша складна 
дилема: як одночасно врахувати сталість і змінність? статику і динаміку (діахронність 
і синхронність) історії?

Якщо наукова гуманітаристика або соціальні науки беруть за «атом аналізу» со-
ціальний феномен, який розуміється як нередукований до одиничного явища, то 
тоді ця пізнавальна дилема не постає. Одиничне — унікальне, неповторне — не під-
лягає дослідженню, і все. Тоді минуле не є для історика подієвим, але навпаки — над-, 
або не-подієвим, а отже є, наприклад, процесуальним, структуральним, функціо-
нальним тощо. З іншого боку, якщо історик поділяє бачення світу та людини як 
низки генетично впорядкованих і генетично пов’язаних подій (фактів), які розумі-
ються як ориґінальні, неповторні феномени, то дилема одиничне/соціальне вирі-

* Ex definitione — за визначенням (лат.). (Прим. пер.)

Войцех Вжосек. Handbücher або Grundrisse…
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шується на користь першого складника. Тоді для історика, який думає таким чином, 
не існує, іноді буквально, ані колективної свідомості (ані méntalite *), ані середньої 
ціни на хліб (див., наприклад, дискусію Андре Озе з Франсуа Сіміаном в межах так 
званих студій над цінами або позицію Сеньобоса в дискусії з Сіміаном, Февром). 
Трапляється навіть, що для традиціоналістів, прибічників метафізичного реалізму, 
чи ідеографістів не існують, наприклад, постульовані історичною демографією по-
няття/показники, зокрема натуральний приріст, шанси на виживання (l`esperènce 
de la vie), ані тим більше народжуваності (la fécondite), тобто показники, що обчис-
люються на основі досліджень великих колективів, а не окремої людини або родини. 
Ідеографічно зорієнтовані історики не помічають невидимої (invisible) дійсності, для 
якої немає зрозумілого практично (найчастіше на рівні відчуттів) речового еквіва-
ленту. Живуть у світі зручності, як сказав би Гайдеґґер. помічають лише те, що має 
фізичний опис, і не бачать того, що має опис ментальний. Більше того, деякі не 
погоджуються навіть говорити про щось, чого немає в джерелах. Немає в парафі-
яльних актах (документах про народження, смерті чи одруження) демографічних 
або соціальних даних. Їх треба, як відомо, ще отримати, використовуючи аналітич-
ні інструменти, зокрема статистичні обрахунки. Цих останніх в джерелах «немає», 
а отже, для історика, зорієнтованого так, як, наприклад, Сеньобос або Озе, посту-
лювання їх є творенням фікції.

Як наслідок, для одних і для інших проблема одиничне/соціальне вирішується 
на користь компетенції науки про людину, за зразком lettre або science **. Історі-
ографію ХІХ та ХХ ст. можна розглядати крізь призму дискусії про статус істо-
ричної науки. Одна сторона в цій дискусії відстоює методологічні зразки, запо-
зичені з природознавства (натуралістичні, а також позитивістські чи неопозити-
вістські), інша — захищає антинатуралістичний ідеал (антипозитивістський, 
герменевтичний).

Клопоти з проблемою одиничне/колективне починаються тоді, коли робиться 
спроба узгодити суб’єктний (суб’єктивістичний, від subject) підхід із несуб’єктним 
(так званим об’єктивістичним). Обидва ці підходи в Méditerranée Броделя *** виступа-
ють окремо, незалежно один від одного. Незважаючи на старання Броделя, усе ж 
таки не вдалося поєднати подієву історію третьої частини праці з не-подієвою, 
процесуально-структуралістською, сцієнтистською, як сказала б Яковенко, — а я на-
звав би її модерністською, — історією (частини І і ІІ). Навіть якщо ці останні оздо-
блені незвично багатими та ефектними фактографічними ілюстраціями, проте, вони 
виконують лише роль окремих прикладів для номологічних генералізацій, що їх 
формулює автор.

    * Méntalite — ментальність (фр.). (Прим. пер.)
  ** Lett re — гуманітарні науки (фр.); science — наука (фр.). (Lettre — гуманітарні науки (фр.); science — наука (фр.). (Прим. пер.)
*** Йдеться про відоме дослідження Фернана Броделя «Середземне море Йдеться про відоме дослідження Фернана Броделя «Середземне море 

і середземноморський світ у добу Філіпа ІІ» (ч. 1–3) (Париж, 1946, 1963, 1976, 1979). 
(Прим. пер.)
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поєднання суб’єктної та несуб’єктної стратегій залишається, на мою думку, досі 
не зреалізованим постулатом. І це не лише у випадку історіографії. Не вдалось узго-
дити перспективу пояснення (або розуміння) дій окремої людини з понадодиничною 
перспективою в єдину інтерпретаційну (нараційну) когерентну цілість.

Ніщо	не	є	історичним	джерелом	ex	natura	*

Доводиться не погодитися з наступною думкою проф. Яковенко: «Критичний 
метод дотепер залишається першим (і надалі конечним) у роботі історика, не 
зазнавши засадничих змін порівняно з вимогами, що їх прищепив учням Ранке 
й виклали у підручнику Лянглуа та Сеньобос» (c. 240). Хоча авторка дещо комп-
лікує своє твердження доповненнями й «акцентами» на взір «критики інтерпре-
тації» й «критики понять», структурним аналізом і деконструкцією джерела… 
(c. 240–244).

Значення критичного методу залишається в принципі незмінним до сьогодні 
у тому випадку, якщо визнаємо, що класична історіографія (фактографічна, ідіогра-
фічна, описова, індивідуалістична, подієва, політична, позитивістська, чи, згадаймо 
вдале визначення Ф. Сіміана, історізуюча) домінує в сучасній історіографії. Якщо 
так, тоді дійсно класичні методи аналізу, насамперед письмових джерел (і то най-
більше навмисних, у розумінні М. Блока), домінують у таких дослідженнях.

Якщо, проте, важливою заслугою батьків-засновників школи «Аннали» (і Й. Гей-
зинґи, як додала б проф. Яковенко) є розширення поняття «джерело» на «все, що 
може свідчити про людину», тобто серед іншого насамперед ідеться про так звані 
мимовільні джерела, а також артефакти матеріальної культури та будь-яку інформа-
цію, що «обробляється кількісно», то тоді критичний метод, з так званою зовнішньою 
й внутрішньою критикою, цих джерел вже не стосується. Способи аналізу джерел, 
що використовуються для реалізації проєкту історіографії, яка шукає історичні 
явища, витлумачені як явища соціальні, не вимагають застосування критичного 
методу. Хоча, вочевидь, вимагають інших методів, які б підтверджували джерела 
даних, що залучаються й обробляються.

Сучасна історіографія та рефлексія над нею переконали мене, що історичним 
джерелом стає будь-який слід активності людини (як так званої практичної влов-
ної, так і духовної), який потрапляє у пізнавальні, дослідницькі тенета історика. 
Для мене історичне джерело — це об’єкт пізнавального пошуку історика. Акти 
інквізиції, складені єпископом Якобом Фурньє, що зберігаються в архіві Ватика-
ну, не були історичними джерелами, доки не потрапили на стіл історика, а були 
«лише» документами з діяльності судочинства ХІІІ ст. «Митні квитанції» із Севільї 
не були історичними джерелами, а лише архівною документацією севільського 
порту, доки не стали об’єктом статистичного аналізу п. Шоню. Допоки Ф. Ар’єс 
не поставив відповідних питань реєстрові предметів, що використовувались як 

* Еx natura — за природою (лат.). (Прим. пер.)

Войцех Вжосек. Handbücher або Grundrisse…
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обладнання в інтернатах для дівчат, доти ті реєстри не були історичними джерела-
ми, а лише інвентарями предметів.

Історичне джерело — це роль, яку слід зіграти у виставі, зрежисованій істориком. 
Роль, яку може зіграти кожен слід діяльності людини, якщо тільки буде задіяний 
у виставі під назвою «історичне пізнання/дослідження». поза цією виставою срібні 
прикраси скіфів залишаються лише чудовим твором мистецтва. Натомість, вико-
ристані істориком мистецтва, вони стануть джерелом знання про мистецьку чи 
духов ну культуру скіфів. Ніщо не є історичним джерелом ex natura. Дипломатичні 
документи стали «історичними джерелами» тільки тоді, коли потрапили до рук іс-
ториків. Такими є для мене висновки з того, що писали вже майже сто років тому 
Блок і Февр і що вони довели своєю дослідницькою практикою.

Отже, видатні досягнення сучасної культури й історіографії у вигляді так звано-
го критичного методу залишаються актуальними тоді, коли маємо справу з джере-
лами, як їх розуміла класична історіографія. Якщо ж хтось займається, наприклад, 
кліометрикою в дусі New economic history *, то використовує специфічні методи 
відбору, обробки та аналізу джерел. Ще інакше виглядає проблема використання 
методу критики джерел тоді, коли, наприклад, Ґуревич аналізує проповіді Бертоль-
да Реґенсбурзького як джерело (мимовільне) для студій над народною релігійністю. 
Внутрішня і зовнішня критика набувають тоді іншої форми. Наприклад, автентич-
ність джерела є важливою лише відносно (важливішою є автентичність доби, ніж 
автора), а вірогідність особи автора джерела, яке вважається мимовільним, не є ві-
рогідністю у звичайному сенсі та перетворюється радше на проблему його репре-
зентативності для досліджуваної проблеми.

У результаті залежно від того, який «слід від активності людини» буде залучено 
до ролі емпірії (джерела) в історичному дослідженні, яку стратегію дослідження буде 
обрано (які питання буде поставлено джерелу), такі й будуть застосовані правила 
критики та інтерпретації джерела. Communitas ** істориків (фахівців у даній царині 
історичного дослідження) вирішить, чи отриманий результат дослідження заслуго-
вує називатися професійним.

У світлі такого розуміння історичного джерела теза про загальну обов’язковість 
класичної, чи неокласичної, методики критики джерел, мала би бути обмеженою лише 
класичною історіографією (в розумінні моєї праці «historia — Kultura — Metafora» ***).

   * New Economic History — нова економічна історія (англ.). У даному разі 
йдеться про впливовий напрямок в американській історіографії 60–90-х рр. ХХ ст. 
(Прим. пер.)

  ** Communitas — спільнота (лат.). (Communitas — спільнота (лат.). (Прим. пер.)
*** Йдеться про працю: Йдеться про працю: Wrzosek W. Historia-Kultura-Metafora: powstanie niekla-

sycznej historiografii. — Wrocław, 1995. Див. також англійський переклад: Wrzo  sek W. 
History—Culture—Metaphor. The Facets of Non-Classical Historiography. — Poznań, 
1997 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Historia № 190). (Прим. 
пер.)
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Про	недоліки	в	презентації	історичного	мислення

У презентації сучасної рефлексії над історією бракує мені так званої аналітич-
ної філософії історії, що була свого часу, а особливо починаючи від 40-х до 70-х рр. 
ХХ ст., впливовим напрямком рефлексії щодо пізнавального статусу історії. К. Гем-
пель, А. Данто, В. Ґеллі, В. Дрей, М. Мандельбаум, а також дискусії на сторінках 
«history and Theory», цим досвідом не можна нехтувати в рефлексії над сучасною 
історіографією. Це класика сучасної філософії історії й фундамент сьогоднішньої 
методології історії. Тим більше, що свого роду внутрішньою опозицією до нео-
позитивістських концепцій Гемпеля й поппера є методологічні пропозиції Геллі 
й Данто. Ці останні ведуть до спрямованого проти неопозитивістської філософії 
історії наративізму, зокрема концепцій Г. Вайта, Ф. Анкерсміта та ін. Значення 
наративізму, текстуалізму для історіографії та філософії історії кінця ХХ ст. у ви-
світленні Яковенко виглядає невиразно. пояснюється це, певне, тим, що або ав-
торка хотіла присвятити приблизно рівну кількість місця окремим історіографіч-
ним періодам, або тим (що мені видається ймовірнішим), що недооцінює/не пере-
оцінює значення найновіших історіографічних напрямків для історії історичної 
науки. Можливо навіть — цей здогад значною мірою на моїй відповідальності — 
схильна, принаймні деякі з них, зараховувати до швидкоплинних наукових мод 
або ж до проявів кризи (розділ 7 «плата за концептуальну свободу: століття криз 
і шукань» (с. 202), «про перманентну кризу» (с. 144)). У зв’язку із чим ставиться до 
них як до пасинків. 

Своєю чергою, натуралістичний, тобто природознавчий ідеал науки наклав знач-
ний відбиток на розвиток школи «Анналів». Сцієнтичний період в її розвитку, а це 
насамперед роки панування броделізму (скажімо, від 50-х до початку 70-х рр. ХХ ст.), 
є відповіддю на ідеал унауковлення гуманістики (історіографії) в дусі science, взятий 
ще з часів А. Берра, Ф. Сіміана та Е. Дюркгайма, але також і практикування історії 
в дусі Е. Лябруса, впливів сцієнтично інтерпретованого марксизму на інтелектуаль-
ний клімат не лише тих дослідників, які симпатизували лівим поглядам, а також 
і тих, які віддавали перевагу матеріалістичній візії світу та людини… початки цієї 
тенденції знаходимо вже у творчості батьків-засновників школи «Аннали», осо-
бливо у М. Блока. Все ж таки творчість Броделя починалася з традицій досліджень 
економічного життя (М. Блок), а також із традицій феврівської географії humaine *, 
або поміркованого географічного детермінізму. У всіх цих підходах цінується те, що 
було в минулому матеріалістичного, а матеріалістичне активно досліджується в на-
туралістичних стратегіях.

Дуже багато сюжетів праці проф. Яковенко провокують дискусію. Зрозуміло, що 
багато питань у такого типу працях, як «Вступ», неможливо розглянути з різних 
причин. чи то через брак місця на окреме висвітлення, чи з огляду на складність, 
насамперед епістемологічну, окремих проблем.

* Humaine — людський (фр.), тобто тут — «гуманітарної географії». (Прим. пер.)

Войцех Вжосек. Handbücher або Grundrisse…
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Варто було б подумати, чи часом ХІХ і ХХ ст. не слід було б присвятити пропо-
рційно ще більше місця, ніж іншим епохам. Якщо думати про студента, який уві-
ходить до світу сучасної культури та історичної думки, то важливо, щоб він міг орі-
єнтуватись і розуміти саме сучасну історіографію. Менш важливою в даному ви-
падку є історія стародавньої історіографії. Настільки, наскільки вона залишила свій 
слід у нашій сучасності, наскільки ХІХ і ХХ ст. сприйняли її ідеї через своїх видатних 
мислителів, зокрема істориків.

«Століття німецької історіографії», тобто ХІХ ст., представлене, як на мене, 
всебічно й репрезентативно. Маю певне незадоволення щодо висвітлення значення 
неокантіанства для рефлексії над історією. Це, однак, питання авторського вибору. 
Своєю чергою, у німецькій історіографії та філософії історії ХХ ст. бракує Г. Ґ. Ґада-
мера, В. Беньяміна, Й. Рюзена, чи Р. Козеллека, у тій мірі, на яку він заслуговує. Так 
само, досить скромне місце відведено М. Фуко, порівняно з тим впливом, який він 
мав на розвиток сучасної гуманітаристики, зокрема й історіографії (наприклад, іс-
торія «меншин»), завдяки своїм працям «Історія божевілля», «Народження клініки», 
«Наглядати та карати» або «Історія сексуальності». Не кажучи вже про його зна-
чення для постструктуралізму, деконструктивізму чи текстуалізму… Бракує мені 
Р. Арона, М. де Серто, А. Моро (A. Marrou). Недостатньо, на мою думку, представ-
лений доробок п. Рікера та Р. Барта. На цьому тлі забагато, як на мене, п. Вейна та 
п. Валері.

Це до певної міри суб’єктивні відчуття й оцінки, але не тільки. Видається мені 
також, що невиразно виглядає світ англосаксонської історіографії та філософії історії. 
Незадоволення викликає вже згадана презентація аналітичної філософії історії, на-
ративізму, але також і усної історії (oral history) або ґендерних студій, які в кращому 
випадку згадуються лише поверхово. Так само, постколоніальні студії згадані лише 
епізодично. Англомовна історіографія також виглядає надто невиразно.

Уважаю також, що презентація студій над mentalité, історичної антропології та 
мікроісторії є поверховою. Особливо до цієї останньої проф. Яковенко ставиться 
упереджено і скептично. підносить її можливі недоліки, але говорить надто неви-
разно — як на мене — про її пізнавальні переваги. Не цілком узасадненим видаєть-
ся мені окреслення Ґінзбурга і Леві як марксистських істориків, а також зв’язок 
мікроісторії з Е. Гобсбаумом. Несподівано (оманливо) звучить наведена авторкою 
анонімна думка, що «функціоналізм є буржуазною відповіддю на марксизм».

Ставлення авторки до польської та російської історіографії — черговий симпто-
матичний момент в її підході до історіописання. Особливого значення це питання 
набуває в контексті присутності в праці проф. Яковенко української історіографії. 
На мою думку, польська історіографія висвітлена повніше, ніж російська. принай-
мні, можна отримати враження її постійної присутності.

У принципі, польських і російських істориків ХХ ст. згадується відносно неба-
гато. Не думаю, що це виправдано. Окрім Ґуревича, про якого йдеться найбільше, 
але, як на мене, не досить виразно, а також Ґеремека, Ґумільова, Булдакова, Аске-
назі, Ліпського, більше нікого…
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Також радянської, польської, як і української історіографії комуністичної 
доби, в праці немає. чому? Невже не можна було її en bloc * окреслити? Можли-
во, у цьому випадку вдалося б сказати щось більше про історію під більшовиць-
ким і комуністичним пануванням. Все ж таки це зовсім недавнє минуле. До того 
ж, були й анклави вільної творчості, були вільні від ідеологічного тиску напрям-
ки історичних досліджень, наприклад у польщі. Можливо, про Бахтіна, москов-
сь ко-тартуську школу, більше про Ґуревича та його долю як своєрідний case study **, 
можливо, про Вітольда Кулю. Можливо, про долю російських, польських, укра-
їнських, угорських, чеських істориків, які сформувалися ще до встановлення 
комуністичного режиму й мусили адаптуватися до «нових умов». Можливо, про 
історіографію в еміграції? Ця прогалина в значному проміжку часу ХХ ст. в іс-
торіографіях сусідніх країн і України змушує задуматись. А чим її заповнять 
студенти?

Окрема справа — це висвітлення у «Вступі» української історіографії. Одна 
лінія — це українські історики, праці з української історіографії, праці з історії 
України, «науково-історичні» праці в Україні: «patericon» i «Teratourgema, albo 
Cuda» 1635 i 1638 рр. (с. 62), «Сказання про війну козацьку з поляками…» Самійла 
Величка як «перший історичний наратив нового типу» (с. 74), у якому вперше 
в українській історіографії був додаток, що складався з використаних автором до-
кументів (с. 98), а також Микола Костомаров — перший «“професійний” в бук-
вальному сенсі… історик України» (с. 142). Антонович, Леонтович, звичайно, 
Грушевський, погляди якого схарактеризовані виважено і здистанційовано, а також 
кілька сучасних істориків.

Історіографічна традиція в Україні є мультикультурною та багатомовною. Не 
володію в даному випадку достатніми знаннями, але вплив російської історіографії 
на образ історії України (українських земель), на мою думку, у висвітленні проф. Яко-
венко виглядає несподівано слабким.

У	пошуках	концепції	історичної	істини

Як епістемологічно чутливого методолога історії й методологічно заанґажо-
ваного історика сучасної історіографії, мене цікавить насамперед те, яку кон-
цепцію історичної істини поділяє автор презентованої візії минулого історіогра-
фії чи історичної науки. Особливо важливою ця проблема є тоді, коли праця 
зорієнтована насамперед на істориків-початківців, тобто не на звичайних спо-
живачів історичного знання, читачів історичних досліджень, а на майбутніх 
професійних істориків. по-різному бачу проблему історичної істини залежно від 
того, чи буде цей майбутній історик викладачем, або архівістом, або дослідником. 
Незалежно від того, чи проф. Яковенко говорить про проблему історичної істини 

  * En bloc — загалом (фр.). (Прим. пер.)
** Сase study — букв. дослідження випадку (англ.). (ase study — букв. дослідження випадку (англ.). (Прим. пер.)

Войцех Вжосек. Handbücher або Grundrisse…
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прямо й висловлює із цього приводу певні епістемологічні, методичні або етич-
ні декларації, чи ні, але так чи інакше можу уявити, яку візію історичної істини 
вона визнає, або обережніше — яку візію вона, ймовірно, схильна була б при-
йняти, якби хтось — на відміну від неї — її чітко сформулював. Авторка «Вступу 
до історії» чітко на цю тему не висловлюється, що ставить читача, не готового до 
самостійної експлікації з праці авторської позиції, у складне становище. Оче-
видно, що випускник середньої школи має стихійно набуту через шкільну освіту, 
а насамперед через участь у масовій культурі, некритичну концепцію істини. 
Більше того, колеґи-історики визнають, з одного боку, у власному філософсько-
методологічному вимірі концепцію істини, близьку до тієї, що поділяють 
історики-початківці, а з іншого боку, використовують (як я її називаю) приклад-
ну істину, тобто набір методів дослідження, характерний для своєї дисципліни, 
що є достатнім для створення прийнятного з точки зору істинності, вірогідності 
чи ступеня обґрунтованості результату у вигляді наукової статті, доповіді або 
монографії. прикладна істина, що використовується істориками, — це, зокрема, 
не стільки відповідність певному загальноприйнятому образові досліджуваного 
фраґмента минулого, скільки наративний ефект, отриманий у результаті засто-
сування прийнятих, стандартизованих і визнаних методів. Визнаних науковою 
спільнотою, яка іноді діє як втаємничена секта.

Якби цей діагноз був правильним, тоді б proper * історику методологічна і, не 
дай Боже, епістемологічна (філософська) концепція істини не була би потрібною. 
потрібною була б йому істина, втілена в конвенціональних, а може, й певною 
мірою неконвенціональних методах історичного дослідження. До того ж дискурс 
про історичну істину й суміжні проблеми в сучасній, але також і в тій давнішій 
рефлексії, є обплутаним філософськими нюансами і тому важко надається до по-
пуляризації. Усе ж таки не можна сьогодні визнавати класичну концепцію істини 
в наївно-класичний спосіб. Треба або прийняти некласичну версію класичної 
концепції істини, або якусь із некласичних концепцій істини. Не можна вже сьо-
годні говорити про історичну істину так, ніби й не було боїв довкола неї, що їх вела 
думка ХІХ і ХХ ст. професіонал не може на аматорському рівні висловлюватись 
про найважливішу цінність і мету історика, якою є історична істина. Саме тому 
необхідною є методологічна та історіографічна рефлексія. практика сучасної, 
модерної історіографії, якщо поставитись до неї рефлексивно, сама собою дово-
дить, що як образ минулого, так й ідея істини не є незмінною, оскільки є продук-
том культури.

Якою мірою проблема історичної істини має бути предметом роздумів у праці 
на кшталт Introduction, є дискусійним питанням. М. Блок, як і Л. Гелфен ** чи 

  * Proper — справжній (англ.). (Прим. пер.).
** Ідеться про наступну працю Люїса Гелфена: Ідеться про наступну працю Люїса Гелфена: Halphen L. Introduction á ľhistoire. — 

Presses universitaires de France, 1946. (Прим. пер.)
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В. Куля (у своїй написаній під впливом «Апології історії» Блока праці: «Rozważania 
o historii» *), непрямо висловлювались на тему істини. Можливо, дійсно, перед тим 
як брати вола за роги, треба спочатку пройти навчання у світі академічної дослід-
ницької практики й порушувати це складне питання не у вступі, а на останніх 
етапах формування компетенції історика.

Як я вже зазначав, видається можливим реконструювати прикладну концепцію 
історичної істини, яку поділяє авторка. Але це вже іншим разом. Для цього все ж 
таки краще надаються праці stricte ** історичні.

Переклад із польської Володимира Склокіна

  * Ідеться про наступну працю: Kula W. Rozważania o historii. — Warszawa, 1958. 
(Прим. пер.)

** Stricte — точно (лат.). (Stricte — точно (лат.). (Прим. пер.)

Войцех Вжосек. Handbücher або Grundrisse…




