
Ева Доманська

Історія 

та сучасна гуманітаристика:

дослідження з теорії знання про минуле



Ewa Domańska

Historia 

a współczesna humanistyka:

studia z teorii wiedzy o przeszłości



Ева Доманська

Історія 

та сучасна гуманітаристика:

дослідження з теорії знання 
про минуле

Київ
Ніка-Центр

2012



© Ewa Domańska, 2012

© Wydawnictwo Universitas, 2000, 2004, 2009

© Wydawnictwo Poznańskie, 2005, 2006

© Wydawnictwo Elipsa, 2008

© Teksty Drugie, 2010

©  Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische 

Forschung Berlin der Polnischen Akademie der 

Wissenschaften, 2010-2011

© Переклад. Володимир Склокін, 2012

©  Наукова редакція. Володимир Склокін, 

Сергій Троян, 2012

©  Оригінал-макет. Видавництво «Ніка-Центр», 2012ISBN 978-966-521-605-6

УДК 930
ББК 63
        Д16

Переклад з польської та англійської: Володимир Склокін

Наукова редакція: Володимир Склокін, Сергій Троян

У своїй новій книжці відома польська дослідниця історіографії Ева 

Доманська простежує розвиток теорії знання про минуле від середини 

ХХ до початку ХХІ століття на тлі загальних змін у західній гуманітарис-

тиці. Авторка не лише критично аналізує постмодерністський виклик 

історіописанню, але і розглядає становище історіографії після постмо-

дернізму, простежуючи формування нової постгуманітарної парадигми 

в гуманітаристиці та соціальних науках. Звертаючи увагу на кризовий 

стан сучасної історіографії, пов’язаний із неспіввимірністю результатів 

досліджень із дійсністю, що змінюється, та суспільними очікуваннями, 

Доманська пропонує власний рецепт виходу з цієї ситуації: концепцію 

практичної методології, яка покликана повернути історії її традиційну 

привілейовану позицію в гуманітаристиці.

Для істориків, культурологів, антропологів, літературознавців, со-

ціологів, політологів, а також усіх, хто цікавиться змінами у сучасній 

гуманітаристиці.

Видання книги здійснене за підтримки Польського ін-
ституту в Києві

Наукове редагування книги було уможливлене стипен-
дією Каси Мяновського (Kasa im. Jόzefa Mianowskiego)

На обкладинці використано малюнок Анджея Фасєцького 
«Еко-Леонардо» з люб’язного дозволу автора



5

З м і с т

Вступ .............................................................................................................7

Частина І. Наративізм

Розділ 1. Спільні долі наративізму та Гейдена Вайта ...............................24

Розділ 2.  Місце Франка Анкерсміта 

в наративістській філософії історії.............................................46

Розділ 3. Вступ до критики історіографії ..................................................69

Частина ІІ. Нова гуманітаристика

Розділ 4. Академічна та неконвенційна історії .........................................94

Розділ 5. Проблема кризи академічної історії .........................................117

Розділ 6. Про пізнавальне привілеювання жертви ................................. 138

Частина ІІІ. У напрямку до постгуманітаристики

Розділ 7. Парадигматична прогалина у сучасній гуманітаристиці ......... 154

Розділ 8.  У напрямку до неантропоцентричної 

та багатовидової історії ............................................................. 177

Розділ 9. Якої методології потребує сучасна гуманітаристика? ............. 202

Закінчення ................................................................................................. 210

Бібліографія вміщених текстів ................................................................... 215

Бібліографія ................................................................................................217

Деколонізація східноєвропейської гуманітаристики: 
міркування про дослідження Еви Доманської (Володимир Склокін) .......... 238

Іменний покажчик ..................................................................................... 253

Предметний покажчик ............................................................................... 258





7

В с т у п

Пропонована книжка віддзеркалює зміни, що відбувалися в теорії 

знан ня про минуле від 60-х років ХХ століття і до сьогодні, за-

значаючи домінуючі в ній тенденції, крайні полюси яких визначають, 

з одного боку, пов’язаний з новою гуманітаристикою наративізм, а з 

другого – новий матеріалізм, який символізує постгуманітаристику. 

Вона також підсумовує дослідження над англо-американським напрям-

ком наративістської філософії історії, а особливо – над концепціями 

Гейдена Вайта та Франка Анкерсміта, а також над ангажованою гума-

нітаристикою, які я проводила від початку 90-х років. Етап зацікавлень 

наративізмом, а також здійснюваний в дусі «поетики історіописання» 

аналіз мікроісторії став стимулом для формулювання специфічного 

способу читання історичних праць, який я окреслила як «критику іс-

торіографії».

Однак глибинні реконфігурації, що відбувалися в гуманітаристиці 

й у соціальних науках протягом останнього десятиріччя, спрямували 

мої зацікавлення на інші дослідницькі проблеми. Зараз я займаюся, 

здійснюваними у порівняльній перспективі теорії гуманітарних наук 

дослідженнями на тему постгуманітаристики, біогуманітаристики, еко-

логічної і багатовидової гуманітаристики та їхнього впливу на теорети-

зування та практикування широко зрозумілої мультидисциплінарної 

рефлексії над минулим, а також місцем, яке в ній посідає історія, що 

розуміється як характерний для юдеохристиянської культури європей-

ський підхід до минулого.

Перед історією сьогодні стоять важливі виклики та завдання: вка-

зання можливості творення та посилення почуття «спільної людськос-

ті», видової солідарності; демонстрація того, на чому вона полягала та 

як змінювалася, а також підтримка переконання, що варто бути лю-

диною. Історія повинна створювати таке знання про минуле, яке для 

особистості та спільноти буде мати, як цінність виживання (wartość 
przeżycia) в критичних ситуаціях, так і сприяти певній етичній пове-

дінці. Мікроісторії пропонують один з можливих варіантів творення 

такого майбутнього знання про минуле. Оскільки вони змальовують 

загалом не загумінковий, а сповнений конфліктів і дилем спосіб життя 
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в малих громадах, де важливими є ідеї спільноти, сусідства, дружби, 

гостинності, міжлюдських зв’язків, неортодоксальної віри та спра-

ведливості, яка не завжди спирається на закони. Це гуманістична та 

позитивна історія, яка вірить в людину, і попри часом травматичний 

досвід, про який оповідає, вона підтримує надію на можливість впливу 

особистості та колективу на зміни.

Мікроісторії пропонують візії локальних мікросвітів, які пов’язані 

з проектами учасницької, спільнотної демократії, що будується знизу. 

Причому тут не йдеться про пропагування наївних ідей поєднання та 

консенсусу, але про можливу відповідь на питання: чи (й як) ми можемо 

жити разом?1 Перспективи, перед якими стоїть сьогодні світ, не дуже 

позитивні, але наважуся ствердити – розуміючи весь потенційний ри-

зик – що гуманітаристика може натомість запропонувати нові утопії.

У своїй книжці про космополітизм Кваме Ентоні Аппіа переконує, 

що слід замислитися над тим, які умови мають бути створені для того, 

щоб дозволити людям звикнути до себе й уможливити їхнє співісну-

вання навіть в умовах конфлікту2. Я вважаю, що ми потребуємо при-

стосованої до реалій сучасного світу науки про життя разом. Історія 

може відіграти в її творенні важливу роль, а можливо, навіть повинна 

сама нею стати.

*

У першій частині книги йдеться про наративізм. Наративістська 

філософія історії (яка скорочено називається наративізмом) – це па-

нівний приблизно протягом тридцяти років (1965–1995) і найбільш по-

ширений у критичній філософії історії3 напрямок, представники якого 

поставили наратив у центр своїх зацікавлень, визнаючи його ключову 

роль у житті та історії4. На противагу тій течії критичної філософії 

1 Порівняй: Bruno Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-
Network-Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 254 i наступні. 

2 Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New 

York: W.W. Norton, 2006.
3 У цій книжці я приймаю поділ на аналітичну та спекулятивну філосо-

фію історії, запроваджений Вільямом Волшем у книжці «Вступ до філософії 

історії». На його думку, критична філософія історії займається чотирма осно-

вними проб лемами: 1) історія як специфічна галузь знання; 2) істина та факт 

в історії; 3) історична об’єктивність та 4) історичне пояснення. W. H. Walsh, An 
Introduction to Philosophy of History. London; New York: Hutchinson’s University 

Library, 1951, p. 13 i наступні.
4 Hugh Rayment-Pickart, “Narrativism”, in: Philosopies of History: From En-
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історії, яка пов’язана з аналітичною філософією й яка цікавиться іс-

тинними твердженнями та їхнім ставленням до дійсності, наративіст-

ська філософія аналізує історичний текст як цілість і зосереджується на 

відносинах між текстами (репрезентаціями минулого); тоді як перша 

займається описом і поясненням, у центрі уваги другої – інтерпретації 

(та репрезентації). У цьому сенсі наративістська філософія історії є фі-

лософією або поетикою історіописання. Вона залишається пов’язаною 

з «лінгвістичним поворотом», який наприкінці 60-х років охопив гу-

манітаристику та проявився в різних дисциплінах у вигляді текстуаль-

ної версії конструктивізму, інтерпретативних і рефлексивних підходів. 

Наративізм репрезентує тексту ально-конструктивістську парадигму в 

історичних дослідженнях.

В історичній рефлексії зверненню уваги на термін «конструкти-

візм» (або «конструкціонізм») ми завдячуємо Джеку Мєланду, який у 

своїй книжці «Скептицизм та історичне знання» (1965) ствердив, «що 

історики мусять бути трактовані як ті, хто радше конструюють і творять 

минуле, ніж повідомляють про нього»5. Конструктивізм, що став особ-

ливо важливим у дискусіях, які вели теоретики історії від 70-х років, 

пов’язаний зі специфічним способом бачення дійсності, концепцією 

науки, теорією пізнання та методологією. Він є досить різнорідним на-

прямком, який має свої як дисциплінарні, так і географічні втілення. 

Ключовою для нього була проблема заперечення об’єктивного існуван-

lightenment to Postmodernity, ed. by Robert Burns, Hugh Rayment-Pickard. Blackwell, 

2000.
5 Jack M. Mieland, Scepticism and Historical Knowledge. New York: Random 

House, 1965, p. v-vi, 7. Порівняй також: P. H. Nowell-Smith, “The Constructionist 

Theory of History”. History and Theory, vol. 16, no. 4, December 1977 (тематичне 

число: «Конституювання історичного минулого») та: Michael E. Hobart, “The 

Paradox of Historical Constructionism”. History and Theory, vol. 28, no. 1, February 

1989. Окреслення «конструктивізм» та «конструкціонізм» часто використову-

ються як синоніми. В теорії історії «конструкціонізм» використовувався особ-

ливо в 60–70-х роках. До того ж окреслення (соціальний) «конструкціонізм» 

найчастіше використовується при посиланнях на класичну працю Пітера Бер-

гера і Томаса Лукмана «Соціальне конструювання дійсності» (1966). Втім, це 

не та версія конструктивізму, до якої можна, наприклад, віднести Гейдена Вай-

та, підхід якого має зовсім інші точки співвіднесення (зокрема, теорії Ролана 

Барта, Бенедетто Кроче та Робіна Колінґвуда). Щоправда, іноді – як це ро-

бить Гобарт – для окреслення цього підходу вживається поняття «риторичний 

конструктивізм», однак найбільшого поширення набуло (також і у польській 

фаховій літературі) поняття «конструктивізм».



Вступ

10

ня дійсності минулого та можливості безпосереднього доступу до неї. 

Дійсність є доступною лише через мову (і зрозумілі в широкому сенсі 

тексти) та конструюється в наративі. Ця конструктивна роль наративу, 

а також демонстрація історика в ролі творця минулого, проявляється в 

самих окресленнях тексту чи історичної праці, які називаються «вер-

бальним артефактом» (Вайт) або «замінником дійсності» (Анкерсміт).

Характерними для цієї орієнтації були погляди Леона Ґолдстейна, 

який в «Історичному знанні» (1976) писав про існування двох дійснос-

тей (минулого): об’єктивно існуючої дійсності минулого (real past), яка 

існує поза текстом і безпосереднім сприйняттям, а також історичної 

дійсності (historical past), створеної істориком. Ґолдстейн стверджував, 

що історичні факти не знаходяться в дійсності минулого, але є резуль-

татом дослідження, вони є твердженнями про минуле, сформульовани-

ми істориком6. Фіксація фундаментальної відмінності між цими двома 

дійсностями минулого, з яким було пов’язано розрізнення між подіями 

або фактами (які належали до дійсності минулого) від історичних фак-

тів (описів цих подій), лежить в основі конструктивізму. Характерним 

було також використання окреслення «конструювання фактів та/чи 

історичної дійсності» (чи в слабшій версії – реконструкція). У такому 

розумінні єдиним минулим доступним для пізнання є сконструйоване 

(якщо використати мову літературознавців, що наголошує на творенні 

минулого в наративі), або реконструйоване (якщо є бажання підкрес-

лити, що репрезентації цього минулого спираються на джерела) істо-

риком історичне минуле.

Конструктивісти критикували науку за її фізикалізм і сцієнтизм, 

які спираються на переконання, що найкращою дорогою для певного 

та вартісного пізнання є пізнання наукове, а його зразком – природ-

ничі науки, особливо фізика7. Точками співвіднесення були для них 

література та мистецтво, а в багатьох розуміннях ключову роль відігра-

вала естетика. Конструктивізм відкидав можливість осягнення єдиного 

та правдивого образу минулого (оскільки немає абсолютних критеріїв 

визначення його правдивості) і висловлювався за плюралізм (існує не 

Історія, а різні історії), відкидаючи також класичну концепцію істини. 

Типовою рисою конструктивізму був культурний детермінізм, який пе-

6 Leon Goldstein, Historical Knowing, Austin & London: University of Texas 

Press, 1976.
7 Див.: Andrzej Szahaj, “Postmodernizm a scjentyzm’, w: tegoż, Zniewalając 

moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultur, poznania i polityki. Toruń: UMK, 2004, 

s. 16.
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редбачав, що науки (зокрема, історія) – це витвори культури, а отже, 

пізнання є культурно детермінованим. З цим був пов’язаний своєрід-

ний культуралізм цієї орієнтації, тобто визнання досліджень над куль-

турою найважливішими. Разом з цими поглядами йшло переконання, 

що історичне знання саме створює предмет своїх досліджень.

Своєю чергою, текстуалізм стверджував, що світ – це текст (або/

та має текстуальну природу), а текстуальність є властивою способу іс-

нування того, що є дійсним8. У цьому підході текст став своєрідною 

парадигмою культури, а тому, щоб її відповідним чином зрозуміти та 

проінтерпретувати, найкраще було б використовувати методи читан-

ня текстів (причому тексту надавалося привілейоване становище по-

рівняно з контекстом). Текстуалізм пропонував також специфічний 

метод аналізу текстів, який передбачав, що текст є «тканиною тропів і 

фігур» (Вайт), певною цілістю, значення якої слід розшифрувати через 

відкриття його чергових шарів («глибоке прочитання»). Тому семіо-

тичний аналіз (прочитання текстів, значення яких є закодованим у 

культурі) разом із дискурсивним аналізом стали ключовими методами 

цього підходу.

Знаючи класиків теоретичної історичної рефлексії (Йоган Ґустав 

Дройзен, Вільгельм Дільтей, Чарльз Віктор Ланглуа, Чарльз Сеньобос, 

Робін Колінґвуд, Едвард Кар – якщо згадати лише деяких), можна за-

мислитися над тим, що в цих відомих (і сконвенціоналізованих) тезах 

так дратувало істориків, оскільки конструктивізм приховується вже в 

самому поділі на res gestae i rerum gestarum9, а його сліди є виразними, 

навіть у працях тих істориків, які визнають себе традиційними. Як ви-

дається, проблема полягає у спрощених, поверхових (і часто недобро-

зичливих) інтерпретаціях поглядів конструктивістів. Найбільш яскра-

вим прикладом цього є погляд, що постмодерністська теорія (тобто 

деконструкція, конструктивізм, наративізм, текстуалізм) «радикально 

заперечила існування будь-якої дійсності»10 і ствердила, «що кожна 

8 Нич Ришард. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство / Пер. 

Олени Галети. Львів, 2007. С. 51; Jerzy Giedymin, “Czy warto przyjąć propozycje 

tekstualizmu?”, w: Dokąd zmierza współczesna humanistyka. Warszawa: Instytut Kul-

tury, 1994.
9 Res gestae (лат.) – діяння; тобто історія як сукупність подій минулого; 

(historia) rerum gestarum (лат.) – оповідання про діяння; тобто історія як опо-

відання про події минулого. – Прим. ред.
10 Такі ідеї можна знайти у підручниковій праці Ґеорґа Іґерса: Georg 

G. Iggers, “The ‘Linguistic Turn’: The End of History as a Scholarly Discipline”, in 
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репрезентація є вигадкою», або також, що Вайт і Анкерсміт, «відкида-

ючи погляд, що істина є побічним продуктом історичного дослідження, 

просто заперечують претензії на істину наративу загалом»11. Жоден 

асоційований з цим напрямком дослідник нічого подібного не писав. 

Утім, як я зазначила вище, наративісти постійно підкреслюють, що до 

дійсності минулого немає безпосереднього доступу – але чи це питання 

викликає якісь сумніви? Чи проблематичним є твердження Ролана Бар-

та, що є максимою конструктивізму, про те, що «факт існує винятково 

у мовній площині» (зрозуміло, йдеться про історичний факт, тобто 

твердження про подію в минулому). Жоден з них також не стверджу-

вав, що репрезентації є вигадками, а лише, що вони – наративи, у ході 

конструювання яких історик використовує як знання, здобуте під час 

дослідження, так і уяву, а також свідомо чи несвідомо використовує 

сюжетні лінії, відомі з класики літератури (наприклад, творить образ 

історії на зразок трагедії або комедії).

Якщо ж йдеться про правдивість наративу, то, наприклад, Вайт 

не визнає існування абсолютної істини та проголошує плюралізм іс-

тин, стверджуючи, що істина про історичне минуле може оцінюватися 

«тільки через співвіднесення з культурними припущеннями тих, хто 

це знання вигадав, і в світлі культурних припущень тих, хто його хоче 

перевіряти. Втім, цей аргумент не підтримує загальний релятивізм». Це 

пояснюється тим, що Вайта цікавлять не розважання на тему істини, 

як цілі самої в собі, але способи творення різних істин, відмінності між 

ними та їхня корисність12. Своєю чергою, Анкерсміт підважує класич-

ну концепцію істини та воліє говорити про правдиві погляди, ніж про 

істину, однак також підкреслює, що «це за жодних обставин не має 

сприйматися як атака на істину. Істина є нашим єдиним критерієм, 

коли ми вирішуємо, що сказати про минуле у категоріях одинично-

го твердження»13. Вже ці кілька цитат та зауважень демонструють, що 

приписуване постмодерністам (конструктивістам, наративістам) нібито 

his, Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern 
Challenge. Hanover and London: Wesleyan University Press, 2005, p. 118 i наступ-

ні.
11 Chris Lorenz, “Can Histories be True? Narrativism, Positivism, and the ‘Met-

aphorical Turn’”. History and Theory, vol. 37, no. 3, October 1998, p. 314.
12 Hayden White, Proza historyczna, pod red. Ewy Domańskiej. Kraków: Uni-

versitas, 2009, s. 12 i 71.
13 Frank Ankersmit, Sublime Historical Experience. Stanford: Stanford University 

Press, 2005, p. 239.
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«презирство до істини» походить не з відкидання істини, а з її специ-

фічного розуміння. Оскільки – як проголошує конструктивізм – іс-

торик має доступ лише до історичної дійсності, представники цього 

напрямку не могли прийняти класичну (кореспондентську) теорію іс-

тини, яка проголошує відповідність тверджень про факти фактам як 

таким (в сенсі подій, що відбулися в минулому). Отже, ситуація є зна-

чно складнішою, ніж часто проголошувана думка, що вони вважають, 

ніби істини не існує.

Контроверсії викликало також прирівнювання конструктивістами 

історії до літератури чи, як радше слід було б сказати, розуміння іс-

торії як типу письменства. Представники цього напрямку, однак, ціл-

ковито усвідомлюють істотні відмінності, що існують між істориком 

та письменником: коли цей другий може собі дозволити вигадувати 

факти, перший – ні. Подібний характер відомих істин мають також 

інші, характерні для конструктивістів твердження, зокрема, що історія 

є витвором культури, що історія завжди є історією сучасності, або що 

історик обов’язково накидає досліджуваним постатям та явищам з ми-

нулого спосіб мислення, характерний для свого часу та культури. Отже, 

тут немає нічого поза добре описаними вже в ХІХ столітті (відомими 

і раніше) сюжетами, хоча, очевидно, що зміна історичного контексту 

сучасного конструктивізму, інша мова, а також – можливо, переду-

сім – ідентифікація багатьох його представників з лівою світоглядною 

орієнтацією, рішуче змінює ситуацію та спричиняється до того, що 

історики витісняють ці підстави історичного пізнання зі свідомості. 

По суті, однак, всі історики є конструктивістами, а історія є найбільш 

конструктивістською галуззю з усіх гуманітарних дисциплін.

Від середини 90-х років простежується поступове перенесення 

пункту тяжіння зацікавлень представників наративізму з проблеми 

історичної репрезентації спочатку на проблему пам’яті (Домінік Ла-

капра), потім історичного досвіду (Анкерсміт), а згодом і практичного 

минулого (Вайт). Ці зміщення сигналізували вичерпування потенціалу, 

прихованого в наративізмі, для інспірації нової дослідницької пробле-

матики та постановки збуджуючих дискусію питань. Останнє десяти-

річчя знаменує завершення домінування наративізму в філософії істо-

рії, що проявляється у все меншій кількості текстів, що публікуються 

на теми наративу та репрезентації, зміні мови теоретиків історії, які 

все рідше послуговуються такими характерними для цього напрямку 

поняттями, як текст, дискурс, знак, наратив, або хвилею критики на-

ративізму, якому закидають мовний та культурний детермінізм, брак 
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поваги до емпірії історичних досліджень, пропагування суб’єктності, 

що існує лише на папері, а також відірваність від (постійно присутньої 

у вигляді слідів минулого) дійсності минулого. Ця критика вписується у 

загальні процеси змін, які почали проявлятися в гуманітаристиці близь-

ко 1998 року і вказували на загальне розчарування в конструктивіст-

ській парадигмі, особливо в її текстуальному варіанті. За символічну 

дату цього остаточного вичерпування наративізму як напрямку, що 

задає тональність дискусіям в межах англо-американської критичної 

філософії історії, я умовно беру публікацію Анкерсмітом у 2005 році 

книги «Піднесений історичний досвід».

*

Протягом останніх кількох десятиріч історія як дисципліна, що ви-

робляє обов’язкове знання, була об’єктом критики з боку дослідників, 

які репрезентують авангардні напрямки сучасної гуманітаристики (кон-

структивізм, деконструкція, текстуалізм, наративізм, новий історизм). 

Ця критика була спрямована, зокрема, проти класичної концепції істи-

ни, об’єктивності історичного знання та «прозорого» розуміння джере-

ла. Однак найсерйозніша критика з’явилася у зв’язку з оприявненням 

парадокса, що приховується в історії: вона є дисципліною, яка, з одного 

боку, претендує на статус наукового, об’єктивного та спрямованого на 

істину знання, а з другого – має статус стабілізатора соціального по-

рядку та легітимізатора влади. «Історія є дискурсом влади», – написав 

Фуко, ставлячи знак рівності між історією та ідеологією14.

Ця критика поширювалася паралельно з процесами демократи-

зації (емансипація меншин та прийняття індивідуальних та колектив-

них ідентичностей, які раніше окреслювалися домінуючою системою 

влади) та деколонізації (внутрішньої деколонізації, тобто визволенням 

етнічних, релігійних, сексуальних меншин, та ідеологічної деколоні-

зації, тобто визволенням держав з-під ярма тоталітарних систем), які 

охоплювали світ та знаходили відображення в рефлексії над минулим15. 

На хвилі зазначених процесів наприкінці 70-х років багато дослідників 

14 Michel Foucault, Wykład z 28 stycznia 1976, w: tegoż, Trzeba bronić społe-
czeństwa. Wykłady z Collége de France, 1976, przekł. Małgorzata Kowalska. Warszawa: 

KR, 1998, s. 74. Див. також: Georg G. Iggers, “O używaniu i nadużywaniu historii. 

Odpowiedzialność historyka w przeszłości i obecnie”, przekł. Agnieszka Pantucho-

wicz, w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięć-
dziesiątych, pod red. Ewy Domańskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002.

15 Я використовую типи деколонізації, які виокремив П’єр Нора: Pierre 
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почали звертатися до пам’яті, яка спочатку протиставлялася історії та 

називалася проти-історією (przeciw-historiа), або антиісторичним дис-

курсом. Тоді як історію окреслювали як інструмент утиску та ідентифі-

кували з державою, імперіалізмом, сцієнтизмом та антропоцентризмом, 

пам’ять асоціювали з фрагментованою та гібридною культурою доби 

глобалізації, повстанським та захисним дискурсом, тобто з «м’яким 

знанням», і трактували як терапію та спосіб надання голосу тим, кого 

історія його позбавила. Пам’ять стала корисним знаряддям аналізу від-

мінності та різниці, особливо в межах так званої нової гуманітаристики, 

а міркування над нею привернули увагу дослідників до проблем, що 

залишалися на маргінесах конвенційних історичних досліджень (меж-

ові досвіди, травма, жалоба та меланхолія, пробачення, «місця пам’яті» 

тощо)16.

У контексті цих змін стали все частіше говорити про кризу історії і 

навіть про її кінець. Зрозуміло, що історія історії переповнена кризами, 

але, як видається, ще ніколи ця дисципліна не була предметом таких за-

пеклих атак та суперечок. Авторки книги «Розповідаючи правду про іс-

торію» так окреслили причини сучасної кризи історичної дисципліни:

«Як релятивісти, так і традиціоналісти помиляються в своїх діа-

гнозах сутності кризи. Її причиною є загальний занепад усіх форм 

політичного та інтелектуального абсолютизму. Так, як тоталітарні 

уряди в усьому світі змінюються на користь демократичних, так 

і абсолютні претензії на знання мають поступитися визнанню 

багатьох точок зору та їхнього внеску у творення знання»17.

Насправді, від часу видання цієї книги в США минуло багато років, 

і передбачувана перемога демократії в глобальній перспективі надалі іс-

нує лише в утопічних візіях, втім, ця книга добре віддзеркалює настрої 

другої половини 80-х років. Ентузіазм щодо дискурсу пам’яті не тривав, 

Nora, “The Reasons for the Current Upsurge in Memory”. Transit-Europaeische 
Revue, no. 2, 2002.

16 Вступ до проблематики пам’яті в історичному дискурсі пропонується 

в такій статті: Kerwin Lee Klein, “On the Emergence of Memory in Historical 

Discourse”. Representations, no. 69, Winter 2000.
17 Joyce Appleby; Hunt, Lynn; Jacob, Margaret, Telling the Truth About History. 

New York: W.W. Norton, 1994, p. 276. В іншому місці авторки зазначають, що 

«навіть в демократії історія завжди містить силу виключення, оскільки будь-

яка історія – це завжди чиясь історія, яка розповідається з ангажованої точки 

зору» (c. 11).
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однак, надто довго. Початок нового століття приніс з собою його кри-

тику. Швидко з’ясувалося, що за прагненнями та претензіями пам’яті 

щодо історії ховається багато пасток. Зокрема, пам’ять перетворила-

ся на дискурс влади в процесі побудови історії спільнот ідентичності 

(проти-історії), а в функціонуванні дискурсу пам’яті дедалі більше стала 

важити «політична доцільність». Пам’ять піддалася процесам ідеологі-

зації й виявилася так само диспозиційною (а може, і більше), ніж кри-

тикована нею історія. Політика пам’яті перетворилася на здійснювану 

новою владою політику Історії.

У другій частині книги («Нова гуманітаристика») я демонструю, 

як в межах неконвенційної історії колишні жертви Історії перепису-

ють її з власної точки зору та будують власні візії минулого. Боротьба 

за свою ідентичність та захист минулого стали для них обов’язком, а 

переписування історії – закликом до справедливості. Прибічники цієї 

боротьби підкреслюють, що тоді, як історію, написану з позиції за-

войовників, підтримувала традиційна, сцієнтистська модель пізнання, 

вони спираються на несцієнтистські, нестандартні способи створення 

та репрезентації знання, де перевагу віддано, зокрема, суб’єктивізму, 

емоціям, емпатії та щирості. Вони також висловлюються за нелінеарний 

підхід до часу, відкидання причинно-наслідкового зв’язку, критикують 

мислення в категоріях опозицій, пропагуючи відносне мислення, та 

експериментують з різними способами репрезентації і різними стилями 

писання. Отже, на противагу панівній, стандартній історії, вони тво-

рять неконвенційні історії, або – як би сказав Фуко – проти-історії.

*

Авангард сучасної гуманітаристики, який від кінця 90-х років ви-

значає характер поточних дискусій, більше цікавиться тваринами, рос-

линами та речами, а також тим, що не-людське, ніж людиною як такою. 

Це пов’язано з тим, що в сучасному світі, на який впливають швидкий 

технологічний прогрес, екологічна криза, все частіші стихійні лиха, 

розвиток глобального капіталізму, чергові масові вбивства людей, те-

роризм та міграційні рухи, розуміння людськості радикальним чином 

змінюється. Все частіше критиці піддається нарцисичний людський 

суб’єкт і його привілейована позиція в світі, і все частіше говориться 

не стільки про культурну чи соціальну людську спільноту, але про ви-

дову спільноту, про колективи людей та не-людей, про відносини між 

ними та про проблеми видової ідентичності. Все тіснішим стає понят-

тя глобального світу, а натомість дедалі більше зацікавлень викликає 
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планетарна ідентифікація, що підтримується ідеями транскультурного 

локалізму. Особливо значну увагу привертають розважання про люд-

ські суб’єкти, які або були позбавлені людськості (в’язні концтаборів, 

особи без громадянства (bezpaństwowcy), люди, які перебувають у край-

ній нужді), або завдяки технологічному прогресу вийшли поза межі цієї 

людськості (неповносправні, які завдяки протезам і трансплантатам 

мають особливі можливості), або також не-цілком-люди (nie-całkiem-
ludzcy) (тіла померлих, а в популярній культурі – зомбі та вампіри). 

Не-людина стала парадигматичною проблемою сучасності, а також 

символом майбутнього, а радикальні напрямки сигналізують про ви-

окремлення неантропоцентричної гуманітаристики.

З огляду на вказані вище процеси та пов’язані з ними дилеми, 

протягом останнього десятиріччя гуманітаристика та соціальні науки 

переживають істотні зміни. Вони є пов’язаними з критикою гуманізму 

та антропоцентризму та виокремленням так званої постгуманітаристи-

ки; зближенням і зміцненням зв’язків між гуманітаристикою і точними 

науками (особливо біологією); конвенціоналізацією парадигми, яку 

часто окреслюють як «інтерпретативну» та/або «конструктивістську», 

та появою різнорідних, часто суперечливих тенденцій, пов’язаних з 

новим матеріалізмом та новим емпіризмом, які поєднує «відвертання 

від тексту» та «повернення до матеріальності» (присутньої та доступної 

«тут і зараз»). Викликом стає побудова містків між різними підходами 

на метапарадигматичному рівні. Гуманітаристика змагається з пара-

дигматичною прогалиною та має проблеми з пропозицією задовіль-

них пояснень, тобто таких, які пропонують конструктивну критику та 

вказують можливі розв’язання подій та явищ, що відбуваються в світі, 

які все частіше ставлять інтелектуалів у ситуацію дослідницької безпо-

радності, відсутності відповідних мови та теорії, які могли б ці явища 

сконцептуалізувати. Наука починає шукати нові цілі та норми, а також 

певного обґрунтованого знання, яке давало би почуття безпеки у світі, а 

в її тлі стоять «світоісторичні» (światodziejowe) проблеми: одвічні дилеми 

добра і зла, істини, цінності та чеснот, універсалій, людської природи 

та sacrum. Ці процеси описуються в третій частині книги «У напрямку 

до постгуманітаристики».

Французький соціолог науки Бруно Латур, який став іконою су-

часних гуманітарних і соціальних досліджень, виходить поза антропо-

центричну гуманітаристику, закликаючи до включення не-людських 

суб’єктів, до сфери розважань, раніше зосереджених на людині. Для 
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французького дослідника все наше оточення (середовище, речі, інсти-

туції тощо) формується в процесі взаємодій між людьми та не-людьми. 

Між іншим, завдяки його працям в істотний спосіб було змінено ро-

зуміння дієздатності (sprawczości) не-людських чинників. У даному разі 

йдеться про відносну, неінтенційну дієздатність, яка розуміється як 

креативна присутність в оточенні не-людських акторів, які його змі-

нюють, а також про важливу роль, яку вони відіграють в творенні гі-

бридних колективів18. Отже, чому тоді не подумати про минуле, як про 

історію творення відносин між людьми та не-людьми? Чому історія не 

могла би бути історією асоціацій, а може асоціатів? Бо історія – це не 

лише люди, це також тварини, рослини та речі.

Як приклад можливості мислення у пропонованих постгумані-

таристикою та Латуром категоріях, у цій книжці я аналізую пробле-

му архіву, який розуміється як цілість (assemblage)19 людських та не-

людських форм життя. Подібно до всієї гуманітаристики, дослідження 

над архівами потребують сьогодні нової метамови та інших інтерпре-

таційних понять, які будуть здатні вивести їх поза підходи, пов’язані з 

постструктуралізмом, деконструкцією та наративізмом. Оскільки для 

18 Owain Jones and Paul Cloke, “Non-Human Agencies: Trees in Place and 

Time”, in: Material Agency. Towards a Non-Anthropocentric Approach, ed. by Carl 

Knappett, Lambros Malafouris. Berlin: Springer, 2008.
19 Переклад англійського іменника assemblage (набір речей, скупчення, 

монтаж) та похідного від нього дієслова assemble (збирати, з’єднувати, монтува-

ти) вимагають особливої уваги, оскільки вони є одними з центральних понять 

теорії актора-мережі, що її розвивають Бруно Латур і його однодумці, і в зв’язку 

з цим ці слова набувають дещо відмінного від традиційного значення. У даному 

разі ми вирішили не йти слідом за Евою Доманською, яка просто калькує слово 

assemblage польською. Відтворення цього іменника українською як «есемб-

лідж» не видається нам вдалим рішенням. Натомість ми вирішили слідувати за 

польськими перекладачами книги Латура «Сплітаючи знову те, що соціальне. 

Вступ до теорії актора-мережі», які перекладають дієслово assemble як сплітати, 

а іменник assemblage як цілість. Однак варто пам’ятати, що це цілість людських 

та не-людських чинників, яка була попередньо сплетена або зв’язана у тому 

розумінні, в якому вкладають у ці слова прибічники теорії актора-мережі, і що 

ця цілість є альтернативою поняттю суспільство, як його розуміє традиційна 

соціологія. Див.: Bruno Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie 
do teorii aktora sieci / Przeklad A. Derra a K. Abriszewski. Krakόw, 2010, s. XXIV-

XXVIII; Bruno Latour, Reassembling the Social. Introduction to Actor-Network Theory. 

Oxford, 2005. Див. також підрозділ «Цілість (assemblage)» у розділі «У напрямку 

до неантропоцентричної та багатовидової історії» у цій книзі. – Прим. ред.
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багатьох дослідницьких проблем вони виявляються недостатніми та не-

співвимірними з викликами, що несе з собою аналіз питань, пов’язаних 

з новими методами дослідження та зберігання інформації, чи наявни-

ми в архівах біологічними дієвцями. Постановка проблематики архі-

ву саме в таких контекстах може сприяти появі нових дослідницьких 

питань та вказати на аспекти, які залишаються поза зацікавленням 

домінуючих теорій. На особливу увагу в цьому контексті заслуговує 

поняття цілості (assemblage) (збирання, зборів, колективу), яке разом 

з інспіраціями зачерпнутими з творів мистецтва, які використовують 

цілості (assemblages), та їхніми інтерпретаціями, може стати ключовою 

аналітичною та описовою категорією у побудові теорії архіву.

В останньому розділі книги («Якої методології потребує сучасна 

гуманітаристика?») я пишу, що зараз – з огляду на зазначений вище 

стан гуманітаристики та історії, а також у ході уісторичнення та кон-

текстуалізації постмодерністських підходів, у випадку історії існує особ-

лива потреба в теоріях, які створюють самі історики (що є умовою її 

відродження та подальшого існування), а гуманітаристика потребує 

нових теорій, які, з огляду на нові культурні явища, мають випливати 

з аналізу цих явищ (наприклад, постконвенційні ідентичності, такі як 

особи без громадянства (bezpaństwowcy) чи «люди-покидьки» (ludzie-
odpady), гібридні ідентичності, проблеми глобального капіталізму). Це є 

необхідним, оскільки, якщо нові дослідницькі проблеми включаються 

в межі обов’язкових пізнавальних теорій, підходів і категорій, висно-

вки, що випливають з таких досліджень, є передбачуваними та підтвер-

джують лише те, що ми вже знаємо. Так є тому, що ці теорії та категорії 

вказують, що і як бачити при дослідженні певного явища. Тому я при-

бічниця відходу як від спекулятивного способу конструювання теорій, 

так і від трактування теорії як готової до використання «скриньки із 

знаряддями». Вихована на методології, що була рефлексією над пробле-

мами історичного пізнання, дослідницьким інструментарієм історика 

та історичним наративом, я, пробуючи здійснювати власні історичні 

дослідження, дійшла до переконання, що зараз ми потребуємо мето-

дології, яку я назвала би практичною, тобто такої, яка виростає з іс-

торичних досліджень і твориться на їхні потреби. Отже, йшлося б не 

про видобування методологічних директив для історичних досліджень 

з вже наявних теорій (такий підхід спричиняв, власне, відчуження що-

до теорії – особливо, якщо йшлося про історичний матеріалізм), але 

про звернення до опису та аналізу дослідницького матеріалу, з метою 
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пошуку понять та побудови генералізацій, що, зрештою, привело б до 

побудови теорії (малого або середнього обсягу). Цим постулатам від-

повідає візія історії як незалежної дисципліни, що будує власні теорії, 

які можуть бути використані дослідниками з інших гуманітарних дис-

циплін.

*

Типові для наративістської філософії історії та нової гуманітарис-

тики проблеми наративу, репрезентації, травми та пригноблених і на-

далі залишаються темами міркувань вразливих на теорію істориків. 

Вони стали, однак, елементом ширших проблем, наприклад, змагань 

з типовою для постмодерністських підходів фрагментарізацією історії, 

з одного боку, чи проблеми глобальної та/або транскультурної історії, 

яка об’єднує ці часткові історії, але водночас є різновидом метана-

ративу з усіма його можливостями і загрозами, – з другого. Питання 

включення раніше елімінованих суб’єктів, а також децентралізація Єв-

ропи стали провідними мотивами повоєнної історіографії, які зараз 

все частіше проявляються в закликах зосередження на локальних іс-

торіях, особливо тих, що демонструють випадки взаємопроникнення 

та перехрещування культур, а отже, вказують на глобальні проблеми20. 

Достатньо прочитати статті, що з’являються протягом кількох останніх 

років в провідному американському історичному часописі «American 

Historical Review», щоб побачити, що домінуючі в «History and Theory» 

теми є з ними компліментарними. На сторінках «American Historical 

Review» в рубриках «Розмови» чи «Форум» точаться дискусії на теми 

переосмислення категорії гендер, проблем репрезентації Голокосту у 

візуальних ЗМІ, нових підходів до дослідження матеріальної історії та 

способів писання історичних біографій, ролі історії середовища в кон-

тексті екологічної кризи, розуміння модерності в історичній рефлексії, 

ролі відчуттів21. У цих темах ми бачимо, з одного боку, продовження 

дискусій, характерних для часів впливу постмодернізму (але вже з вико-

20 Про це пише Наталі Земон Девіс: Natalie Zemon Davis, “Decentering 

History: Local Stories and Cultural Crossing in a Global World”. History and Theory, 

vol. 50, no. 2, May 2011, p. 190.
21 “Revisiting “Gender: A Useful Category of Historical Analysis” та “Envi-

ronmental Historians and Environmental Crisis” (vol. 113, no. 5, December 2008); 

“Historians and Biography” (vol. 114, no. 3, June 2009); “Truth and Reconciliation 

in History” (vol. 14, no. 4, October 2009); “Historians and the Study of Material Cul-

ture” (vol. 14, no. 5, December 2009); “Representing the Holocaust” (vol. 115, no. 1, 
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ристанням інших методів), а з другого – «новинки», які є симптомами 

відходу від нього.

У 2009 році, у п’ятдесяту річницю створення часопису «History and 

Theory», в Університеті Весліан у Мідлтауні (США) (Wesleyan University) 

відбулася ювілейна конференція. Тоді згадували, що перше число ча-

сопису було присвячено відносинам між точними науками та історією 

в контексті розважань на тему пояснення та можливості використання 

в пояснювальних процедурах моделі Гемпеля. Брайан Фей, який роз-

мірковував над цим періодом, написав, що тоді ніхто не міг передбачити 

ключового впливу, який на теорію та практику історичних досліджень 

згодом справили лінгвістичний поворот, наративізм, постмодернізм та 

постколоніальна теорія. Вони витіснили суперечки довкола дедуктивно-

номологічної моделі пояснення та наукового статусу дисципліни, засту-

паючи їх розважаннями на тему наративу, тексту, дискурсу, історичної 

репрезентації, виключення та пам’яті. Втім, тематика статей, що були 

надруковані за результатами цієї конференції, розчаровує22. Ці статті 

вказують на застій, що панує зараз в теоретичній історичній рефлексії, 

на противагу динамічному розвитку теорії інших дисциплін, що особ-

ливо видно у випадку археології, антропології, соціології та політології. 

Вони демонструють, що теорія історії і далі опрацьовує наративізм (і 

загалом проблеми, визначені постмодерністськими підходами).

February 2010); “The Senses in History” (vol. 116, no. 2, April 2011); “Historians and 

the Question of ‘Modernity’” (vol. 116, no. 3, June 2011).
22 Поконференційні статті були надруковані у спеціальному номері 

«Histo ry and Theory» під назвою «Історія і теорія: наступні п’ятдесят років» 

(vol. 49, no. 4, December 2009). Серед них є цікавий текст Ен Ріґні про писання 

історії в добу Інтернету, стаття Ноеля Бонея, який повертається (але в новому 

контексті) до проблеми використання математики в розважаннях на тему часу 

(«Математика часу в історії»); текст Вільяма Севела, який висловлюється проти 

культурного повороту, який, на його думку, спричинив занепад досліджень в 

сфері економічної історії («Дивна кар’єра: історичне дослідження економічного 

життя»); а також важлива стаття Девіда Кристіана про повернення універсаль-

ної історії. Можливо, саме цей текст визначає найцікавіші стежки, оскільки 

Кристіан, який у 1980-х роках запровадив поняття «велика історія» (big history), 

займається, по суті, не історією земного шару, а історією космосу, де людина 

розглядається в контексті еволюційних процесів, що охоплюють усі форми 

життя. Див.: David Christian, Maps of Time. An Introduction to Big History. Berkeley 

and Los Angeles: University of California Press, 2004. Порівняй також: Fred Spier, 

Big History. History and the Future of Humanity. Blackwell, 2011.
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Народження сучасної філософії історії датується 1938 роком, коли 

вийшли друком «Проблема історичного знання» Мандельбаума, а 

також «Вступ до філософії історії» Раймона Арона. Однією з цілей обох 

праць було чітке відокремлення теоретичних розважань про історію від 

постгегелівської філософії історії у спекулятивній версії Шпенглера 

або Тойнбі. У 1951 році з’явилася інша класична праця – «Філософія 

історії. Вступ» Вольфґанґа Вельша, в якій був запроваджений поділ на 

аналітичну та спекулятивну філософію історії. З часом спекулятивна 

філософія історії перетворилася на частину інтелектуальної історії.

Книга Мандельбаума «Проблема історичного знання» була відпо-

віддю на теорію представників американської «нової історії» – Карла 

Бекера та Чарльза Бірда, які своїм логічно аргументованим реляти-

візмом (обіймаючи при цьому президентські посади в Американській 

історичній асоціації) зчинили у 20–30-х роках ХХ століття справжній 

переполох серед істориків. У своїй піонерській праці в галузі критичної 

філософії історії Мандельбаум визначає історичний релятивізм у версії 

істориків свого часу як «погляд, що передбачає, що жодна історична 

праця не може безпосередньо ухопити сутності минулого (чи сучас-

ності), а також що будь-яка “істина”, присутня в такій праці, залежна 

від процесів, що її визначають, і може бути зрозумілою винятково в їх-

ньому контексті». Мандельбаум звернув увагу на novum сучасного йому 

релятивізму, яке полягало на тому, що «істина, а також значення та вага 

історичної праці можуть бути зрозумілими тільки при співвіднесенні 

змісту цієї праці з умовами, в яких вона постала»23.

У філософії історії 40–50-ті роки ХХ століття позначилися все силь-

нішим впливом філософії науки, яка зосередила увагу дослідників на 

проблемі причинно-наслідкової моделі пояснення (covering-law model), 

сформульованої Карлом Поппером, а серед теоретиків історіографії 

спопуляризованої завдяки статті Карла Гемпеля «Функція загальних 

законів в історії» (1942). Неопозитивістська пропозиція Гемпеля ви-

23 Див.: Maurice Mandelbaum, The Problem of Historical Knowledge. An Answer 
to Relativism. New York: Liveright Publishing Corporation, 1938, p. 17-37.



25

Розділ 1. Спільні долі наративізму та Гейдена Вайта

ступала проти ідеалізму та проголошувала, що історія є наукою, а отже, 

історики пояснюють минуле за допомогою дедуктивних умовиводів, які 

виводяться з універсальних гіпотез, подібних до фізичних законів24.

У період, коли модель Поппера–Гемпеля здобувала дедалі більшу 

популярність, з’явилися також важливі праці Бенедетто Кроче, Робі-

на Колінґвуда, Кристофера Досона та Арнольда Тойнбі. Міркування 

про історію, отже, йшли своєю звичайною двосторонньою дорогою, 

пов’язаною з бажанням унауковлення історії, з одного боку, та прагнен-

ням збереження її ідеалістично-мистецько-спекулятивного характеру – 

з другого. Гейден Вайт пішов тією другою смугою.

У 1952 році Вайт розпочав навчання в докторантурі Університе-

ту штату Мічиган. Він досліджував історію Середньовіччя і, зокрема, 

історію церкви, якою зацікавився передусім тому, що, як стверджу-

вав, «католицька культура була моєму досвідові такою чужою»25. Вайт 

вивчав також філософію історії під керівництвом Вільяма Франкена, 

Вільяма Олстона та Мориса Мандельбаума, які запровадили тоді до 

програм університетських курсів аналітичну філософію. Вже згаданий 

Мандельбаум був автором класичної для теорії історії книги «Проблема 

історичного знання», в якій він виступав проти релятивізму американ-

ської «нової історії». Замість того, щоб знеохотити Вайта до антисцієн-

тистської візії історії, якою цікавився молодий дослідник, Мандельбаум 

ще більше заохотив його зацікавлення цією темою. Пізніше Вайт скаже, 

що навчався під керівництвом Мандельбаума лише тому, що це був 

тоді єдиний професор у США, який займався критичною філософією 

історії.

У 1954–1955 роках Вайт як докторант Мічиганського університету, 

проводив післядипломні дослідження в Інституті палеографії та дипло-

матії у Ватикані. Результатом цих досліджень стала докторська дисерта-

ція під назвою «Конфлікт ідеалів папського проводу від Григорія VII до 

святого Бернарда з Клерво, зі спеціальною увагою до схизми 1130 року», 

яка була захищена у 1956 році у Мічиганському університеті й налічу-

24 Див.: Jan Pomorski, “Rozważania wokół narracji historycznej”, w: tegoż, 

Historyk i metodologia. Lublin: UMCS, 1991; Jerzy Topolski, Teoria wiedzy historycznej. 
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1993, s. 276-285; 361-370 i наступні. Порівняй 

також: Arthur C. Danto, “The Decline and Fall of the Analytical Philosophy of 

History”, in: A New Philosophy of History, ed. by Frank Ankersmit and Hans Kellner. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1995, p. 70-85.
25 Див.: Keith Jenkins, “A Conversation with Hayden White”. Literature and 

History, vol. 7, no. 1, 1998, p. 70. 
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вала 526 сторінок. Вайту було тоді 28 років, а його праці вказували на 

незвичайну ерудицію, а також знання грецької, латини, італійської, 

французької та німецької мов. (По суті, хто сьогодні пам’ятає, що Вайт 

розпочав свою кар’єру як історик Середньовіччя?). Докторська дисер-

тація не була опублікована, але на її основі з’явилися дві статті Вайта: 

«Понтій Клюнійський, Римська Курія та кінець григоріанського Риму» 

(1958) та «Григоріанський ідеал та святий Бернар з Клерво» (1960).

У Римі дослідженнями Вайта керував Карло Антоні, колишній заві-

дувач кафедри філософії історії, яка в 1946 році була створена в Рим-

ському університеті спеціально для нього. Вайт переклав англійською 

книгу Антоніо Далло «Від історії до соціології», яка вийшла зі вступним 

словом Бенедетто Кроче 1959 року. Ця праця, розмірковуючи над тео-

ріями Вільгельма Дільтея, Ернста Трельча, Фридриха Майнеке, Йогана 

Гейзинґи та Гайнриха Вельфліна, мала показати, що перехід німецької 

історичної думки від історизму до соціології свідчив про її занепад.

У вміщеному в цій книжці есеї «Про історію та історизм» Вайт 

посилався на теорію Кроче, вбачаючи у ній протиотруту загрозі пе-

ретворення історії на абстрактну науку, існування якої визначається 

критерієм корисності. Він вважав, що така історія є приреченою на 

часті ревізії, що пристосовують її до панівних у певний період обставин 

(насамперед політичних). Революційність Кроче Вайт вбачав у його ідеї 

поєднання прагматичної науки з ідеалістичною філософією. Ідучи цим 

шляхом, Вайт порівняв об’єктивну історію з імпресіоністським мисте-

цтвом, стверджуючи, що обидві є однаково обмеженими. А вказуючи на 

істо ричність історії, що розуміється як наука, він передбачив, що вона 

зникне так само швидко, як й імпресіонізм. (Через твори Кроче Вайт 

ближче зацікавився теорією Джамбатисти Віко26.)

Подібні сюжети були присутні й у двох перших статтях Вайта, які 

з’яви лися у 1956 та 1958 роках: «Колінґвуд і Тойнбі: зміни в англійській 

історичній думці» та «Релігія, культура та західна цивілізація в ідеї іс-

торії Кристофера Досона». Їхнє послання є зрозумілим: простежується 

нове зацікавлення філософією історії, яке походить з імпотенції «на-

укової філософії» та її поліціянтки-логіки у спробі осмислити моральні 

проблеми сучасності. Ідучи за Колінґвудом, Вайт вказував на необхід-

ність уісторичнення науки, трактування її як певного аспекту знання, 

26 Див.: Hayden White, Translator’s Introduction: “On History and Histori-

cism”, in: Carlo Antoni, From History to Sociology. The Transition in German Historical 
Thinking, with a forward by Benedetto Croce, trans. from the Italian by Hayden White. 

Detroit: Wayne State University Press, 1959, p. XXII-XXIII.
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його форми, яка дійсно зараз домінує, але це не значить, що так буде 

завжди.

До цих розважань Вайт повертається також у двох дещо пізніших 

статтях: «Постійна значущість ідеї історії Кроче» (1963) та розлогій ре-

цензії на книжку Алена Донеґена «Пізня філософія Р. Дж. Колінґвуда» 

(1965). У них все виразніше проявляються сюжети про зв’язки історії 

з мистецтвом, етичні джерела та вимір історичних розважань, а та-

кож розуміння історії, як знання про людину. Особливо важливим для 

сучасного культурного діалогу, писав Вайт, стає Колінґвуд, оскільки 

він намагається побудувати поміст між культурою (яка розуміється як 

мовний витвір) та етикою.

Після закінчення роботи над докторською дисертацією Вайт пра-

цював на посаді асистента (instructor) в Державному університеті Вейна 

в Детройті. А у 1958–1968 роках він був пов’язаний з університетом 

Рочестера, де з посади доцента швидко просунувся на посаду директо-

ра Інституту історії (1962–1964), а в 1964 році став професором цього 

університету. В цей період він читав лекції з історії західної цивілізації, 

історії Середньовіччя, історії доби Відродження, Реформації та євро-

пейської інтелектуальної історії. «Я вважав тоді, що займаюсь інтелек-

туальною історією. Окреслював себе як історика культури, оскільки 

мене завжди цікавила культура та філософія культури», – говорить про 

цей етап свого життя Вайт27.

Пріоритет наративу

У 1960 році вийшов перший номер американського часопису «His-

to ry and Theory», яке незабаром стало визначати домінуючі тенденції 

в теорії історії. Спрямованість цього часопису визначала аналітична 

філософія історії. На його сторінках з’явилися статті, присвячені іс-

торичним законам, причинності та поясненню, в яких критично ана-

лізувалися спроби унауковлення історії та можливість застосування 

для її пояснення моделі Поппера–Гемпеля. Таку критику започаткував 

раніше Вільям Дрей у своїй книжці «Закони та пояснення в історії» 

(1957), вказуючи, що дедуктивно-номологічна модель пропонувала 

тільки один з можливих способів пояснення в історії. У 1962–1963 роках 

серед авторів часопису з’явилися прізвища Артура Данто та В.Б. Ґелі, 

27 Domanska, “An Encounter with Hayden White”, in her, Encounters: Philoso-
phy of History After Postmodernism. Charlottseville and London: Virginia University 

Press, 1998, p. 27
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який, вказуючи на пізнавальну цінність наративу, писав, що «пробле-

ма історичного наративу є пріоритетною щодо всіх інших питань, з 

якими критичні філософи історії мали справу»28. Філософія історії по-

чала еволюціонувати в напрямку наративізму, а центр тяжіння розва-

жань перемістився з логічних та концептуальних проблем, пов’язаних 

з поясненням подій, на логічні та концептуальні проблеми, пов’язані 

з розумінням наративу. Переломним моментом тут стала публікація 

книжки Артура Данто «Аналітична філософія історії» (1965). Насправді 

Данто не відкинув дедуктивно-номологічну модель, але відрізнив по-

яснення, що спирається на цю модель, від пояснення, висловленого в 

історичному наративі. Він стверджував, що історичне пояснення має 

іншу форму, ніж наукове, оскільки воно набуває форми історичного 

наративу. В його теорії важливим було твердження, що події є знаними 

нам настільки, наскільки вони стають описаними, знаративізованими, 

а також те, що сама подія може бути вдало описаною у різний спосіб. 

А отже, певна подія може стати об’єктом дедуктивно-номологічного 

пояснення, а одночасно бути елементом наративу та підлягати іншому 

типу пояснення.

Вже в перших номерах «History and Theory» з’явилося прізвище 

Вайта. У 1965 році з’явилася коротка нотатка Вайта про працю Джона 

Гайґема, Леонарда Криґера та Фелікса Ґілберта «Історія», в якій він 

написав, що «питання для істориків сьогодні, не як історія повинна 

досліджуватися, але чи повинна вона досліджуватися взагалі»29. Бага-

торічний редактор «History and Theory» Ричард Венн пригадує, що це 

контро версійне твердження схилило редакторів часопису замовити у 

Вайта статтю. І так у 1966 році був надрукований «Тягар історії»30. У 

цьому тексті не було нічого нового чи оригінального порівняно з рані-

шими працями Вайта, втім, чимало дослідників уважають, що це одна 

28 W. B. Gallie, “The Historical Understanding”. History and Theory, vol. 3, 

no. 2, 1963, p. 149. Див. також: Richard T. Vann, “Turning Linguistic: History and 

Theory and History and Theory, 1960–1975, in: The New Philosophy of History, ed. by 

Frank Ankersmit and Hans Kellner. London: Reaktion Books, 1995. Порівняй також: 

Louis O. Mink, “Philosophy and History of History”, in: International Handbook of 
Historical Studies. Contemporary Research and Theory, ed. by Georg. G. Iggers and 

Harold T. Parker. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1979.
29 Hayden White, a comment of: History by John Higham, Leonard Krieger and 

Felix Gilbert. AHA Newsletter, no. 3, 1965, p. 6.
30 Hayden White, “The Burden of History”. History and Theory, vol. 5, no. 2, 

1966.
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з його найважливіших статей. «Тягар історії» був важливим для теорії 

історії з кількох причин: Вайт відходив від аналітичних ранньонарати-

вістських дискусій, які домінували в «History and Theory», а натомість 

розпочинав дискусію з перспективи інтелектуальної історії (розгля-

дав історію у контексті модерністської літератури, а також філософії 

Ніцше та екзистенціалістів), повертався до розуміння історії як суміші 

літератури та науки, посилався на релятивізм у стилі «Нової історії», 

уісторичнював історію, співвідносячи розважання про неї із панівним 

тоді інтелектуальним кліматом, а також звертав увагу на роль історичної 

уяви у творенні образу минулого. У «Тягарі історії» проявилися питан-

ня, що давно турбували Вайта: чому люди взагалі досліджують історію? 

Чому держава платить цим людям? Чому ми можемо навчитися, дослі-

джуючи історію? Чому західна культура захоплюється минулим, тоді як 

багато інших культур існують без нього? Більше того, він визнав, що 

завданням історика є не реанімація минулого, а вивільнення нас від 

нього. «Проблема може бути в тому не як увійти в історію, – напише 

він пізніше, – але як вийти з неї»31.

У 1967 році у Франції з’явилася стаття Ролана Барта «Дискурс істо-

рії», яку можна визнати першим систематичним аналізом історичного 

дискурсу, проведеним з точки зору структуралізму. Барт поставив у ній 

питання, яке містило одну з найважливіших проблем наративістської 

філософії історії:

«Чи дійсно оповідання про події минулого… відрізняє від літе-

ратурного оповідання якась специфічна риса, яку ми не можемо 

знайти в епосі, романі чи драмі?»32

У той час Вайт уже думає про «Метаісторію». У 1968 році як про-

фесор університету в Рочестері він стає на бік студентів та включаєть-

ся в антивоєнний та правозахисний рух. Значно пізніше він скаже, 

що переконався тоді, що історія не допомагає нам зрозуміти сучасну 

ситуацію, а також, що значно легше писати про історію, ніж її тво-

рити. Історія стала для нього одкровенням, що лякає сучасний світ. 

Згодом він скаже: «Історія є практикою, що керується фантазматичним 

31 Hayden White, “Getting Out of History”. Diacritics, vol. 12, Fall 1982, 

p. 13.
32 Roland Barthes, “Le discours de l’histoire”. Information sur les sciences 

sociales, vol. 6, no. 4, 1967.
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ставленням до минулого, і тому має більше спільного з етикою, ніж з 

епістемологією»33.

Початки наративізму

У 1971 році у статті «Про природу та роль наративу в історичних 

дослідженнях», пишучи про дослідження над наративом, що посідають 

центральне місце в теоретично-історичних дослідженнях, Вільям Дрей 

уперше вжив окреслення «наративізм». «Наративісти – це ті філософи 

історії, – писав він, – які підкреслюють ключову роль наративу в іс-

торії». Він зарахував до наративістів Мортона Вайта, Ґелі та Данто34. 

Гейдена Вайта у цьому списку не було, оскільки його погляд на наратив 

мав інший характер. Його не цікавили ані пояснювальний характер на-

ративу, ані дискусія між теоретиками covering-law model та прибічника-

ми наративізму щодо статусу історичного пояснення. Читаючи тексти 

Ролана Барта, Кеннета Берка, Нортропа Фрая, Романа Якобсона та 

Поля де Мана, Вайт зацікавився теорією наративу, яка пропонувала 

ідеї та дослідницькі інструменти для аналізу риторичного виміру на-

ративу, а отже, саме розуміння він запозичив у Барта. Наратив був 

для Вайта способом надавання сенсу світу та життю. «Стан наративу» 

ніби віддзеркалював стан людини та культури, які його створюють. Це 

можна спостерігати, досліджуючи процес розпорошення суб’єктності – 

оскільки від того часу, коли модерний суб’єкт почав втрачати почуття 

глибини, наратив став втрачати свою зв’язність. Зачарований літера-

турою модернізму (Джойс, Еліот, Пруст, Паунд, Вулф), Вайт знав про 

це надто добре.

У 1971 році в США вийшов перший номер часопису «Clio. An 

Interdyscyplinary Journal of Literature, History and Philosophy of History». 

Вайт, разом з Робертом Кенері, Генрі Козицкі, а також Данто і Дреєм, 

опинився серед його редакторів. Цей часопис мав зовсім іншу спрямо-

ваність порівнянно з «History and Theory». У першому номері журналу 

редактори задекларували, що їхньою метою є ознайомлення критиків 

літератури з історичними розважаннями, а істориків – з літературни-

ми аспектами історичної праці. Отже, на їхню думку, філософія іс-

33 Нотатки Еви Доманської з виступу Гейдена Вайта на секції «Конструк-

тивізм та історія» конференції «Шляхи світотворення. Реальність конструкти-

візму ІІ» (Гейдельберг, Німеччина, 1 травня 1998 року).
34 Див.: W. H. Dray, “On the Nature and Role of Narrative in Historiography”. 

History and Theory, vol. 10, no. 2, 1971.
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торії пропонувала простір для зустрічі історії з літературою. 1972 рік 

був для Вайта переломним. У «Clio» з’явився один із його програмних 

текстів – «Структура історичного наративу», який постав під впливом 

статті Льюїса Мінка. Вайт декларував там відомі пізніше завдяки «Ме-

таісторії» дослідницькі засновки:

«У цій статті я обговорюю три теми: 1) природа наративів за-

галом; 2) зв’язок між історією, сюжетом і доказом у різних ти-

пах наративної історії; та 3) спосіб, в який побудова сюжету на 

основі набору явищ, може наділяти їх різним, і, поза сумнівом, 

взаємовиключним значенням»35.

Вайт звертав особливу увагу на роль сюжету (plot) в історичному 

наративі. Посилаючись на «Анатомію критицизму» Фрая, він зазначав, 

що сюжет не пояснює події, про які йдеться у певному оповіданні, але 

через його ідентифікацію можна пояснити саме оповідання як оповіда-

ння певного типу (роман, трагедія, комедія – тоді ще Вайт не згадував 

про сатиру). Він також виокремлював три рівні наративу, на яких може 

бути досягнутий «ефект пояснення». Це рівні оповідання, доказу та 

сюжету. Причому Вайт додавав, що це не означає, що модель Гемпеля 

є непридатною, але – що вона має свої обмеження, оскільки стосується 

лише пояснення на рівні доказу. Тоді як для Вайта найважливішими 

були структури сюжетів, які згідно з пропозицією Ернста Ґомбриха були 

окреслені як «криптограми взаємних стосунків» (relational cryptograms), 

що кодують оповідання в окреслений спосіб. До того ж Вайт використав 

запроваджене Мінком розрізнення типів розуміння, вказуючи, що на 

рівні оповідання ми маємо справу з конфігуративним розумінням, на 

рівні доказу – з теоретичним, а на рівні сюжету – з категоріальним. 

Цей останній є найважливішим, оскільки він є закоріненим у культурі. 

На цьому рівні діє колінґвудівська «творча уява», там також кодується 

інтерпретація подій. Інші рівні виконують лише роль сходинок у цій 

пірамідальній структурі.

Метаісторія

У 1973 році з’явилася культова праця наративізму – «Метаісторія», 

яка вважається поворотним пунктом у розвитку англо-американської 

теорії історії, а також найважливішим дослідженням у цій галузі з часів 

35 Hayden White, “The Structure of Historical Narrative”. Clio, vol. 1, no. 3, 

1972, p. 5.
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«Ідеї історії» (1946) Колінґвуда. В останніх дослідженнях монографія 

Вайта, разом з «Мімезисом» Ериха Авербаха, «Мистецтвом та ілюзією» 

Ернста Ґомбриха та «Часом та оповіданням» Поля Рікера, була визнана 

однією з найважливіших праць сучасної гуманітаристики. Цією пра-

цею Вайт започаткував лінгвістичний поворот, який включив історич-

ну рефлексію до дискусій щодо відносин між мовою та дійсністю, які 

точилися у тогочасній гуманітаристиці36. Разом з лінгвістичним по-

воротом дискусії про закони та пояснення змінилися дискусіями про 

наратив, а потім – про репрезентацію37.

Пишучи про «Метаісторію» сьогодні, варто враховувати пораду 

багаторічного приятеля Вайта, Фредрика Джеймісона: «Завжди став-

те все в історичний контекст». Ця книжка з’явилася в той час, коли 

дискусії щодо історичного знання перебували у ключовій стадії свого 

розвитку. Вона була виразом повстання проти позитивістського розу-

міння історії, а її метою було повалення міфу наукової (сцієнтистської) 

36 Вайт вважає, що стосовно теорії історії вживання окреслення «лінг-

вістичний поворот» (linguistic turn), яке він, зрештою, сам використовував, є 

помилковим. Він зауважує, що більш точним було б формулювання «дискур-

сивний поворот», оскільки історія черпала інспірації не стільки з лінгвісти-

ки, скільки з риторики. Дослідники історичного наративу почали цікавитися 

дослідженням його сюжету, фігур, структури оповідання, які відносяться до 

компетенції риторики, а не лінгвістики. Цей поворот від лінгвістики до рито-

рики, від наративу до дискурсу, відбувся в теорії історії пізно. Щодо ранішої 

стадії наративізму вживання окреслення «лінгвістичний поворот» видається 

обґрунтованим настільки, наскільки у випадку теорії історії він спричинився 

до відкриття значення аналізу мови для історичного дослідження. Однак най-

очевидніше він проявився у дискусіях на тему відносин мова–дійсність (іс-

торичний наратив/історіографія–минуле як таке). Те, що для філософів було 

вже банальністю, для теоретиків історії було відкриттям. Йшлося передусім про 

усвідомлення того, що мова не є прозорим посередником, але системою знаків, 

значення яких визначається їхніми взаємовідносинами. Такий підхід, зрештою, 

передбачав, що мова утворює альтернативну реальність і що в зв’язку з цим 

різні мови створюють різні світи. З цієї перспективи й історіографія становила 

певну метасистему мовних знаків, які утворювали специфічний об’єкт аналізу, 

тобто «історичне минуле». Див.: Leon J. Goldstein, Historical Knowing. London 

and Austin, University of Texas Press, 1976, p. XIX; Jack W. Meiland, Scepticism and 
Historical Knowledge. New York, 1965. Порівняй: Nancy S. Struever, “Historiography 

and Linguistics”, in: International Handbook of Historical Studies, p. 127-150.
37 Див.: Brian Fay, “Introduction: The Linguistic Turn and Beyond in Con-

temporary Theory of History”, in: History and Theory. Contemporary Readings, ed. by 

Brian Fay, Philip Pomper and Richard T. Vann. Blackwell, 1998, p. 2.
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історії. Це завдання вона виконала. Дискусії щодо номологічної моделі 

пояснення спричинилися лише до одного відкриття: що історія не була 

і в жодному сенсі не є модерною наукою. Втім, під багатьма погляда-

ми «Метаісторія» намагалась бути посередником між номологічним 

(науковим) і наратологічним (літературним) розумінням історичного 

пояснення. Щоб здійснити повстання Вайт потрактував історію як ба-

гаторівневий дискурс, який під багатьма поглядами залишився релік-

том способу мислення, що існував до появи розрізнення між «наукою» 

та «мистецтвом». Історія була для Вайта більше конструктивістською, 

ніж емпіристською, була радше мистецтвом інтерпретації, ніж наукою, 

спрямованою на пояснення; в його концепції тропи замінили моделі, 

інтерпретація – пояснення, а риторична гра – правила логіки. Історія 

стала розігруваною істориками партією мовних шахів. А її переможці, 

отже, визначали обов’язкову «політику пояснення».

«Метаісторія» є також працею «структуралістського моменту». 

Використовуючи популярний тоді підхід, Вайт спробував вказати на 

способи, завдяки яким кожен, хто намагається надати сенс минуло-

му, перед тим як це минуле «відкриє» (discover), мусить його спочат-

ку «винайти» (invent). Очевидно, що він не збирався цим сказати, що 

справжні події, особистості, інституції, процеси не існували чи не мали 

місця в минулому. Це лише означало, що перед тим, як вони стануть 

можливим об’єктом досліджень, і перед тим, як стануть представле-

ні, вони мусять спочатку бути «уявленими» (imagined). Вайт виступав 

також проти міфу об’єктивізму, демонструючи як в творах навіть най-

більш позитивістськи орієнтованого історика вже самі форма та мова 

наративного представлення, що їх він використовує, виявляють недо-

ліки ідеології. У своєму аналізі він показав, що те, що пропонується як 

відображення реальності, є лише певною конструкцією, яка створює 

«ефект реальності».

«Метаісторія» є складною, втомлюючою та сповненою повторів 

книгою. Багато людей закінчили її читання на передмові, вступі та за-

кінченні. Однак фактом є те, що Вайт написав «Поетику історії» вже в 

самому кінці, коли основна частина праці була закінчена. Ганс Келнер 

давно зауважив, що “Метаісторія” – це, по суті, кілька книжок в од-

ній38. А отже, якби ми, читаючи її, пропустили знаменитий вступ, то 

побачили б, що вона є нічим іншим, як добре написаною інтелектуаль-

38 Див.: Hans Kellner, “Twenty Years After: A Note on Metahistories and Their 

Horizons”. Storia della Storiografia, vol. 24, 1993, p. 109.
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ною історією, яка розвиває ідеї, висловлені в ранніх статтях Вайта, а та-

кож в книжці, співавтором якої він був, – «Випробування ліберального 

гуманізму. Інтелектуальна історія Західної Європи» (1970).

Таким чином, перша частина «культової книги» наративізму опи-

сує трансформацію історичної свідомості, яка проходить шлях від фази 

метафори, через метонімію до синекдохи. Друга та третя частини при-

свячені фазі іронії. Ми знаходимо там характеристику стилів письма 

чотирьох вибраних істориків (Мішле, Ранке, Токвіля та Буркгардта), а 

також трьох філософів історії (Маркса, Ніцше та Кроче). Отже, ці роз-

важання є лише продовженням попередніх зацікавлень Вайта. Збенте-

ження викликав вступ, в якому автор виклав інтерпретаційні принципи, 

на які спиралася книга. Саме там була представлена формальна теорія 

історичної праці, яка була плодом пізніших зацікавлень Вайта літера-

турознавством, який в той час ще використовував структуралістський 

підхід. Отже, варто враховувати, що в «Метаісторії» ми маємо справу з 

двома цілком відмінними рівнями, яким відповідають два різні обличчя 

автора: нижче структуралістської поверхні, представленої, зокрема, у 

вступі, де ми бачимо Вайта-структураліста та формаліста («науковця»), 

існує вікіанська глибина, яка захищає поетичний підхід до історії і в 

якій нам відкривається Вайт-поет («митець»).

Історичне знання Вайт розуміє як проблему свідомості, а отже, 

«Метаісторія», як він пише у вступі, – «це історія історичної свідомості 

в Європі дев’ятнадцятого сторіччя, але вона також має долучитися до 

сучасної дискусії щодо проблеми історичного знання» (с. 1, курсив ГВ). 

У цій праці Вайт запропонував подивитися на історіописання (історі-

ографію) як на власне письмо і, таким чином, ніби змінити напрямок 

досліджень, звертаючи увагу на первинні засновки, які історики мають 

сформулювати, щоб санкціонувати зміст та організацію власних твер-

джень. «Я трактую історичну працю як те, чим вона, очевидно, є: вер-

бальну структуру в формі наративного прозового дискурсу» (с. ІХ), – 

декларує у вступі Вайт.

Таким чином, цей підхід радикально відрізнявся від класичних 

праць, присвячених аналізу історіописання, які зазвичай включали 

сконденсований опис тематичного змісту історичних праць, а також 

переказували «докази», використані істориками для пояснення того, 

що вони представляли як «факти» з минулого. Тому Вайт розпочав від 

закінченого продукту, від тексту про минуле, написаного істориком, і 

просувався далі до засновків, які лежали в основі різних репрезентацій 

цього минулого. Вайт підкреслював, що, по-перше, підставою його 
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концепції є аналітичні дослідження, а не пропозиція засад. Запропо-

нована ним теорія не встановлювала правил писання, але як рефлек-

сія над практикою історіописання мала аналітичний та рефлексійний 

характер. По-друге, він чітко зазначав, що його теорія є формаліст-

ською, а сама книга – структуралістською, що передбачало конкретні 

обмеження. Представлена у вступі «поетика історії», або також рито-

рика історіописання, як часом окреслюють теорію Вайта39, складалася 

з трьох частин: теорії тропів (тропології), яка є теорією дискурсу (не 

риторичних фігур), теорії історичного пояснення та теорії історіогра-

фічних стилів.

Тропологія

Теорія тропів є найбільш відомим та найчастіше використовуваним 

елементом вайтівського підходу, для нього ж самого вона стала епісте-

мологією у широкому сенсі40. У своїй теорії тропів Вайт посилався на 

концепції Леві-Строса, Лакана, а особливо Якобсона, звертаючи, од-

нак, увагу на те, що запропонована останнім метафорично-метонімічна 

модель тропічного дуету обмежує характеристику літературних стилів. 

На його думку, здійснене у цьому дусі розрізнення між романтично-

метафорично-поетичною традицією історіописання ХІХ століття, з 

одного боку, та реалістично-прозово-метонімічною – з другого, було 

б надмірним спрощенням. Спираючись на концепції Віко та Кеннета 

Берка, Вайт у «Метаісторії» запропонував модель, що спирається на 

чотири тропи: метафору, метонімію, синекдоху та іронію. Він ствердив, 

що ці тропи є «зразками, які надає сама мова, і за допомогою яких 

свідомість може префігуровувати когнітивно проблематичні сфери до-

свіду, щоб піддати їх потім аналізу та поясненню. Це означає, що у 

самому мовному вжитку думка є забезпеченою альтернативними зраз-

ками пояснення» (с. 36). Обговорюючи функцію кожного з тропів, Вайт 

39 Див.: Michael S. Roth, “Cultural Criticism and Political Theory. Hayden 

White’s Rhetoric of History”. Political Theory, vol. 16, no. 4, November 1988, p. 637.
40 Теорію тропів Вайт обґрунтовує у розділі «Метаісторії» під назвою 

«Теорія тропів» (с. 31-38), а також в статтях: “Interpretation in History” (New 
Literary History, vol. 4, no. 2, Winter 1972); “The Structure of Historical Narrative” 

(Clio, vol. 1, no. 3, June 1972), а також у вступі до книги «Тропіки дискурсу» 

(1978): “Tropology, Discourse, and the Modes of Human Consciоusness”. Багато 

уваги проблемі тропів Вайт присвятив у 70–80-ті роки, натомість пізніше він 

більше зацікавився проблемою фігур. У книзі «Зміст форми» поняття тропа 

з’являється лише один раз.
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послався насамперед на їхнє конвенційне розуміння, а потім застосував 

їх до пояснення, що здійснюється на різних рівнях праці, вказав на різні 

способи префігурації поля досвіду і, зрештою, поєднав їх з окресленою 

мовною моделлю.

У частих, і зазвичай поверхових, обговореннях теорії тропів забу-

вається про її передусім вікіанське походження. Це є важливий момент, 

оскільки він запроваджує до концепції Вайта «спекулятивний» елемент. 

Ідучи слідом за Віко, Вайт розуміє троп як поворот (гр. trópos – пово-

рот), зміну, перехід, а не як риторичну фігуру. Подібно як в концепції 

італійського мислителя історія світу описується як перехід через чергові 

фази, що характеризуються різними тропами (доба богів – перехід від 

метафори до метонімії; доба героїв – від метонімії до синекдохи; доба 

людей – від синекдохи до іронії; повернення), подібно і Вайт пише про 

трансформацію історичної свідомості, де кожен з тропів окреслює фазу 

в циклічній моделі, що вказує розвиток певної традиції дискурсу, яка 

еволюціонує від Метафори, через Метонімію та Синекдоху до Іронії, 

яка закінчує цикл та проявляється в усвідомленні відносності будь-

якого знання. За допомогою тропів Вайт окреслює також домінуючий 

у певну добу тип свідомості, а також риси індивідуальних свідомостей 

істориків і філософів, праці яких він аналізує.

У цьому контексті проявляється характерна риса тропології Вайта, 

якою є ієрархія тропів. Найважливішим тропом у його системі (мета-

тропом) є Іронія. Метафора, Метонімія та Синекдоха є «наївними», 

оскільки вважають, що є здатними представити сутність речі у фігура-

тивних категоріях. Тоді як Іронія є пов’язаною з самосвідомістю, набут-

тям дистанції щодо власних тверджень (звідси апорія, на думку Вайта, 

є найкращим знаряддям іронічної мови), усвідомленням можливості 

помилкового використання фігуративної мови. Таким чином, Іронія 

репрезентує той етап розвитку свідомості, на якому розпізнається про-

блематична сутність самої мови.

Вайт і постмодернізм

Вайт часто підкреслює, що є модерністом, і визначає модернізм як 

літературно-мистецький рух, представлений, зокрема, Паундом, Елі-

отом, Стайн, Джойсом чи Прустом, який заявив про себе наприкінці 

ХІХ століття, виступаючи проти програми модернізації та її культурно-

соціальних наслідків, а постмодернізм – як наслідок модернізму й як 

явище мистецьке і літературне. Однак в його концепціях проявляють-
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ся риси, характерні для постмодерністського дискурсу: лінгвістичність 

(найкращим способом розуміння культури є погляд на неї як на мову); 

текстуальність (дійсність є текстом, а тому зрозуміти її можна завдя-

ки інтерпретаційним стратегіям, що використовуються для пояснення 

текстів проголошуваних, писаних, візуальних тощо); конструктивізм 

(дійсність, чи то природнича, чи то соціальна та культурна, не є даною 

нашим безпосереднім відчуттям; тому наше знання пов’язане з різ-

ними конструкціями – текстуальними дійсностями, які створюються 

внаслідок більше процесів уявних та поетичних, ніж раціональних та 

наукових); дискурсивність (знання є витвором людської свідомості, 

який по своїй суті є не міметичним, а дискурсивним, а тому те, що ми 

вважаємо реальністю, є лише «ефектом реальності»).

Можна також сказати, що Вайт є настільки пов’язаним з постмо-

дерністським мисленням, наскільки спричиняється до підважування 

характерних для традиційного мислення дихотомій, що існують поміж 

подією та її представленням, фактом і фікцією, історією та літературою, 

буквальністю та фігуративністю тощо. До того ж, якщо ми приймемо, 

що дослідників, яких визначають як постмодерністів, характеризує «гі-

бридність, і особливо схильність до “розмивання меж між видами” 

(macenia gatunków)», а також еклектичність, то Вайт вписується у це 

визначення, оскільки є багатовимірним та міждисциплінарним до-

слідником, в творчості якого зацікавлення інтелектуальною історією 

та історією культури переплелися з теоретичною рефлексією на тему 

теорії та історії історіографії. Його досягнення – це поєднання теорії 

історіографії та теорії літератури в ширшу рефлексію на тему наратив-

ного розуміння дійсності (культури). Креативність і свіжість рефлексії 

Вайта полягає в ідеї використання дослідницьких категорій, запозиче-

них з інших гуманітарних дисциплін, для розважань над зрозумілою в 

широкому сенсі історичною рефлексією.

Теорія історичного дискурсу Вайта є комбінацією ідей, запозичених 

у модерністських письменників (Джеймс Джойс, Томас Еліот, Марсель 

Пруст, Езра Паунд, Вірджинія Вулф), екзистенціалістів (Альбер Камю, 

Жан-Поль Сартр), філософів, пов’язаних зі спекулятивною філософією 

історії (Кант, Віко, Геґель, Гердер, Тойнбі, Маркс, Шпенглер, Вебер), 

дослідників з антисцієнтистським та антипозитивістським підходом до 

історіографії (Ерих Авербах, Ролан Барт, Кеннет Берк, Нортроп Фрай, 

Роман Якобсон), психоаналітиків (Фройд, Лакан), а також майстрів 

дискурсивного мислення (Фуко, Джеймісон). Його теорія була по-

встанням проти позитивістського розуміння історії, релікти якого, у ви-
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гляді наївно-реалістичного розуміння відносин між минулим як таким 

та історіографією, мисленням у категоріях бінарних опозицій, таких як 

факт-фікція, історія (наука)-література, пошані до кореспондентської 

теорії істини, об’єктивізму (мова як безсторонній спостерігач, який 

бачить минуле «оком Божим»), а також відокремлення аксіології від 

епістемології до сьогодні роблять з історії особливо цінний експонат в 

музеї модерністської науки.

Теорія Вайта часто окреслюється як риторичний конструктивізм. 

В основі цього твердження лежить, зокрема, його переконання, що 

історичні факти не є якоюсь «даністю» для історика, але вони ним 

конституюються. Ідучи слідом Артура Данто та Барта, в яких ця теза 

з’являється раніше, Вайт підкреслює, що «факт» є подією, що підда-

ється описові (твердженням про подію), й як такий залишається суто 

мовним явищем. Факт та подія належать до двох різних дійсностей: по-

дія – до минулого як такого, а факт – до порядку дискурсу (історичної 

дійсності). Історики часом забувають про це розрізнення та «плутають 

порядки», стверджуючи, що досліджують факти, тоді як, по суті, пояс-

нюють та інтерпретують вже піддані опису події. Отже, не займаються 

минулим як таким, але текстами, які про це минуле оповідають. Тому, 

як стверджує Вайт, минуле не існує незалежно від його репрезентації.

Історія є історіо-графією (писанням про історію), а історіографіч-

ний текст – «літературним артефактом». Цю думку передає афоризм 

американського дослідника: «Минуле є місцем фантазії». У контексті 

історичних досліджень неможливо перевірити відповідності репрезен-

тації «оригіналу», можна лише порівнювати між собою різні описи ми-

нулого, обираючи зрештою той, який буде найбільш переконливим. У 

світлі цих засновків, найважливішим завданням теорії історії Вайт та 

інші наративісти визнали дослідження історичного наративу та правил, 

що керують історіописанням; інтерпретації, а не пояснення чи опису.

Вайт також часто визначає історію як специфічне вживання мови; 

як тип «перформативної мови», дискурсу, однієї з галузей, яку творить 

культура для публічного використання. Історичний дискурс легітимізує 
status quo, а тому завжди більше пов’язаний з описом дійсності, ніж з 

її зміною. Також тому Вайт цікавиться фікційними елементами істо-

ричного дискурсу, оскільки вони є для нього водночас ідеологічними 

елементами. Віднаходячи в дискурсі нервові точки оприявнення цих 

елементів, можна досліджувати як поєднуються знання та влада (ідео-

логія). Подібно до Фуко, Вайт переконаний, що існування науки про 



39

Розділ 1. Спільні долі наративізму та Гейдена Вайта

суспільство, вільної від політичних обмежень, неможливе. Будучи осо-

бливо вразливим на ідеологічні контексти історичного дискурсу, який 

часто функціонує як інструмент легітимізації та зміцнення влади, Вайт 

звертає увагу, що це влада визначає те, що саме вважати нормальним чи 

ненормальним, фактом чи фікцією, важливим чи неважливим, істиною 

чи брехнею. Важливим тому є постійне ставлення під сумнів критеріїв 

такої оцінки, у чому може допомогти теорія, яка гарантує появу кри-

тичної думки. «Немає критичного мислення без теорії», – стверджує 

Вайт. Але водночас існує добра та погана теорія, тобто така, яка несе 

морально відповідальну думку, і така, що від неї відходить. Корисність 

теорії, таким чином, стосується передусім її мети, яка має або політич-

ний, або етичний характер. Метою Вайта, отже, є пропагування «доброї 

теорії», тобто такої, яка зрештою служить добру людства.

Поворот до фігури

Від середини 90-х років у вайтівському словнику все частіше стали 

з’являтися такі поняття, як фігура, наповнення, кайрос, криза, ка-

тастрофа, зміна (яке розглядалося в контексті проблем ідентичності, 

пам’яті, метаморфози та транссубстанціації) та утопія. Зацікавлення 

поняттям фігури, яке Вайт перейняв від Авербаха, проявилося вже у 

«Змісті форми», але потім набуло іншого виміру. Можна сказати, що 

«фігуральний креаціонізм» став альтернативною для «тропічного ево-

люціонізму», фігурація якого є чимось на кшталт синтезу.

Фігура стала для Вайта джерелом нової парадигми мислення, міс-

цем де реалізується його метафізична туга, прихистком для етики. Заці-

кавлення психоаналітичними концепціями Фройда та Лакана, яке Вайт 

зберігав з молодості, надали концептуалізації фігури нові інтерпрета-

ційні можливості. Фігура – це щілина, рана, що позначає перехід між 

свідомістю та несвідомістю дискурсу, а отже, фігуральний простір – це 

простір несвідомості дискурсу. Ідучи слідом за Фройдом, Вайт починає 

шукати фундаменти в тому, що з дискурсу було витіснене та відкинуте, 

і шлях до нього вказують, власне, фігури. Для сучасної теоретично-

риторичної рефлексії важливою є думка Вайта, що оскільки історич-

не знання завжди є знанням post factum, то його причинність завжди 

спрямована назад. А отже, маємо тут пропозицію альтернативи для 

традиційної логічної причинності у вигляді фігуральної причинності, 

яка передбачає, що те, що ми вважаємо минулим є по суті продуктом 

мислення, спрямованого у майбутнє. Згідно з Вайтом, тому вже немає 
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історії поза історією, але є відкрите минуле, яке існує як тягар екзис-

тенційного досвіду.

У статтях, опублікованих Вайтом після 2000 року, простежуються 

тенденції до узагальнення найважливіших мотивів його теорії, а також 

до доокреслення тих її сюжетів, які найчастіше критикувалися. Напри-

клад, у статті «Історична подія» (2008)41, яка є найважливішим текстом 

Вайта після широко обговорюваного есею «Історичне пояснення за до-

помогою побудови сюжету та проблема істини»42, Вайт у черговий раз 

робить спробу розправитися з «фетишем історичної події» та «історич-

ного факту», які лежать в основі історичної рефлексії. У цьому тексті 

американський дослідник повторює та розвиває постійно присутній в 

його міркуваннях мотив відмінності між подією та фактом, який про-

являється також в його рефлексії на тему відносин між історією та 

фікцією (літературою). Подія відноситься до дійсності минулого, яка 

вже не дана нашим безпосереднім відчуттям, натомість факт є «подією, 

підданою опису», – пише Вайт, цитуючи таке визначення Артура Дан-

то: «події відбуваються, а факти – встановлюються». Фактів не відкри-

вають, але конструюють на основі інформації, що міститься в джерелах. 

Тому вони є продуктом риторично-поетичного винаходу.

У надаванні значення цим подіям беруть участь процеси фігура-

ції та фабуляризації, які дозволяють, як замінити конкретні історичні 

постаті фігурами дискурсу, так і помістити подію в схему окресленого 

сюжету, надаючи їй риси, наприклад, трагедії чи фарсу. Очевидно, як 

підкреслює Вайт, ані в природі, ані в історії як сукупності подій, не-

має нічого трагічного, але вони описуються у такий спосіб, щоб події 

та процеси отримали сенс і значення. З цих розважань Вайт робить 

висновок, що історичні події не могли би статися доти, доки не була 

винайдена ідея історії та категорія історичності. Подія не стає історич-

ною внаслідок того, що вона відбулася, але лише тоді, коли вона буде 

описана як складова сюжету певного оповідання. Таким чином, про-

цес виглядає так, що спочатку ми маємо справу з конструкцією фактів 

(описів подій), а потім з їхньою фікціоналізацією (розміщенням фактів 

у структурі сюжету).

Вайт постійно підкреслює, що історичні події кардинально відріз-

41 Hayden White, “The Historical Event”. Differences: A Journal of Feminist 
Cultural Studies, vol. 19, no. 2, 2008.

42 Hayden White, “Historical Emplotment and the Problem of Truth”, in: Prob-
ing the Limits of Representation. Nazism and the “Final Solution”, ed. by Saul Fried-

lander. Cambridge, Mass; London: Harvard University Press, 1992.
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няються від подій літературних, однак, не ця різниця є для нього най-

важливішою, але подібності, які характеризують історика та письмен-

ника, якщо йдеться про стратегії представлення подій. Вайт майстерно 

оприявнює ці стратегії, аналізуючи книгу Примо Леві «Якщо це люди-

на» у статті «Фігуральний реалізм в літературі свідоцтва», а також роман 

Льва Толстого «Війна і мир» в есеї «Проти історичного реалізму»43. Тоді 

як у першому випадку Вайт демонструє спосіб, у який Леві наслідує у 

своєму романі «Божественну комедію» Данте і «фігурує» постать одного 

із в’язнів, порівнюючи його з представленням постаті св. Себастьяна 

авторства Содоми, а також з паразитуючою комахою, то в другому він 

вказує на присутній у творі Толстого архетип Роману, а також розвиток 

зображених там подій, які розпочинаються реалістичним соціальним 

аналізом, а закінчуються ідилією, а Наполеон з драматичного героя 

перетворюється у Толстого на віддану на ласку долі звичайну людину.

Як у статті про історичну подію, так і в ранішому тексті про модер-

ністську подію44 Вайт розглядає характерні для нашого часу події, які 

могли статися у зв’язку з технологічним прогресом та його наслідками. 

До них належать, наприклад, космічні подорожі, світові війни, стихійні 

лиха небаченого раніше розміру, наслідки генної інженерії, трагічні 

теракти (9/11). Однією з парадигматичних подій цього типу Вайт вва-

жає Голокост. Однак Вайт підкреслює, що ці події є для певних епох 

критичними не тому, що вони вважалися такими у час їхньої появи, а 

тому, що наступні епохи, здійснюючи їхнє уісторичнення, надають їм 

те значення, яке є важливим для сучасності.

Ці явища, як стверджує Вайт, неможливо описати в характерному 

для історіописання стилі реалістичного роману ХІХ століття. Найбільш 

адекватними для їхнього представлення є, на його думку, літературні 

зразки, створені в межах літературного модернізму, а також візуальні та 

писемні постмодерністські репрезентації (зокрема, комікс, фільм, істо-

ричний метароман, документальна драма тощо), які мають свої джерела 

в літературі та мистецтві модерністського авангарду. Вайт особливо 

цінує модерністську літературу (особливо Франца Кафку, Марселя 

Пруста, Гертруду Стайн та Вірджинію Вулф), оскільки вона поставила 

43 Hayden White, “Figural Realism in Witness Literature”. Parallax, vol. 10, 

no. 1, January-March 2004, а також: Hayden White, “Against Historical Realism. A 

Reading of War and Peace”. New Left Review, vol. 46, July-August 2007.
44 Hayden White, “The Modernist Event”, in: The Persistence of History. Cin-

ema, Television, and the Modern Event, ed. by Vivian Sobchack. New York and London: 

Routledge, 1996.
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під сумнів багато поглядів, що виступали в ролі догматів, які санкціо-

нували ілюзію об’єктивізму. До них відносяться, зокрема: розрізнення 

між подією та репрезентацією в дискурсі; документом і літературним 

текстом, фактом і фікцією, а також історією та літературою45. До того 

ж Вайт зауважує, що проблему репрезентації таких подій додатково 

ускладнюють сучасні медіа, які здатні маніпулювати образами в такий 

спосіб, що може видаватися, як пише Вайт, що «єдине минуле, на яке 

ми можемо розраховувати, – це віртуальне минуле»46.

Вайт постійно звертає увагу на розрізнення між минулим як таким 

(минулим, яке пройшло і залишається поза нашими безпосередніми 

відчуттями) й «історичним минулим» (минулим, яке творять історики; 

яке є конструкцією та версією минулого, що розуміється як цілість 

істот та подій, які залишили по собі слід). Останніми роками Вайт 

часто посилається також на концепцію «практичного минулого», яку 

він запозичив у Майкла Оукшота. Це певна версія минулого, яку ви-

користовують індивіди, групи та інституції в своїх практичних діях як 

під час прийняття рішень у повсякденному житті, так і в екстремальних 

ситуаціях47.

У черговий раз Вайт також звертає увагу на проблематичність фак-

ту, який часто трактується як очевидний, а саме – що історія є спе-

цифічним підходом до минулого, характерним для культури Заходу. 

Тому вона наділена характерними для цієї культури рисами, які від ХІХ 

століття проявилися в ній у вигляді елітарності, класовості, расизму, а 

також прагнення до науковості (science).

Історія має, як стверджує автор «Метаісторії», такі ж тенденції до 

універсалізму, як і християнство чи капіталізм, і тому слід її розглядати 

не стільки як об’єктивне знання про минуле чи/і його неупереджену 

репрезентацію, скільки як обслуговуючу інтереси домінуючої влади 

ідеологію. Втім, як пише Вайт, ідеологія «не є злою. Краще права іде-

ологія, ніж жодної. Оскільки вона демонструє, що ми є зацікавленими 

сучасністю та майбутнім»48. Проблема корисності історії та літератури 

45 Ширше на цю тему Вайт пише в статті: “Postmodernism and Textual 

Anxieties”, in: The Postmodern Challenge: Perspectives East and West, ed. by Nina 

Witoszek and Bo Strath. London: Sage Publications, 1999.
46 Ibidem.
47 Hayden White, “Practical Past”. Historein. A Review of the Past and Other 

Stories, vol. 10, 2010.
48 Ewa Domanska, “A Conversation with Hayden White”. Rethinking History, 

vol. 12, no. 1, March 2008, p. 20-21.
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(та їхньої критичної теорії) є сюжетом, який постійно повторюється 

у творах Вайта, оскільки, як пише американський дослідник, «у чому 

полягає сенс нашого знання, якщо ми не намагаємося застосувати його 

до нашого життя?»49

Наставник та вчитель

У цьому місці важко не торкнутися проблеми, яка рідко згадується 

в статтях, присвячених автору «Метаісторії», а яка мала б становити 

важливий елемент інтелектуальної біографії Вайта та необхідне тло для 

аналізу його ідей. Ідеться про Вайта як інтелектуала, який уособлює 

бажану модель академічного викладача. Для Вайта «бути істориком – це 

вибір кар’єри, це екзистенційний вибір»50 (ця фраза часто повторюєть-

ся студентам). У випадку самого Вайта з його вибором пов’язаний не 

тільки етичний підхід до наукових досліджень, але також і відповідне 

ставлення до формування та виховання студентів. До того ж, варто під-

креслити, що він є (і сам себе вважає) передусім вчителем, для якого 

викладання є передусім практикуванням (і реалізацією) свободи; мис-

тецтвом звільнення студентів від догматів дисципліни, упереджень та 

страху перед владою, а не їхнього поневолення, чи то інтелектуального, 

в сенсі накидання їм власної візії проведення досліджень та мислення 

про об’єкт дослідження, чи то адміністративного – через включення 

студентів до різних мереж залежностей. В одному з інтерв’ю він заува-

жив, що його головна мета – запропонувати певну модель інтелектуаль-

ної праці, а не продукувати учнів, які будуть приймати його точку зо-

ру51. Йому не йдеться про те, щоб студенти вивчили та застосували його 

теорії, але щоб вони навчилися будувати власний підхід до досліджень 

та власний тип висловлювання. По суті, Вайт навчає бунтувати.

Складно дивуватися, що за такого підходу до навчання Вайт не 

створив (і ніколи не намагався створити) власної школи мислення, але 

зробив для гуманітаристики щось важливіше: помітив чи/і посприяв 

розвиткові багатьох відомих дослідників (які зазвичай вважаються до-

49 Ibidem, p. 12.
50 Нотатки Еви Доманської з семінару курсу Гейдена Вайта «Ритори-

ка / Культура / Суспільство» (Університет Каліфорнії в Берклі, 19 вересня 

1995 року). 
51 Вайт повторив це нещодавно в інтерв’ю для «Отечественных записок»: 

Мария Маликова, “Интервью с Хейденом Уайтом”. Отечественные записки, 

№ 2, 2006 <http://www.strana-oz.ru/?numid=29&article=1247>
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сить радикальними, чи то з огляду на неконвенційність їхніх дослі-

джень, чи то у зв’язку з політичними переконаннями – які, зрештою, 

часто ідуть в парі), які продовжують та розвивають не стільки його 

спосіб дослідження історії чи підхід до минулого, скільки спосіб мис-

лення про світ та людей, а також – спосіб навчання. Доказом цього 

визволяючого підходу є його діяльність у межах «Програми історії сві-

домості» в Університеті Каліфорнії в Санта-Круз, директором якої він 

був протягом 1978–1996 років.

Вайт відіграв головну роль у створенні цієї програми, яка була (і 

далі є) місцем міждисциплінарних, критичних та повстанських прак-

тик, не лише інтелектуальних, але також і політичних. Ця програма була 

заснована в середині 60-х років в Університеті Каліфорнії в Санта-Круз 

Пейг Сміт, Морисом Натансоном і Альбертом Гофстадтером. У 1978 ро-

ці посаду в ній дістав Гейден Вайт, який був першим співробітником, 

що працював на повну ставку із завданням реорганізації програми. 

Незабаром він запропонував викладати там також Джеймсу Кліфорду, 

який раніше працював асистентом в Інституті історії в Гарварді. З до-

помогою тодішнього декана гуманітарного факультету Гелен Моґлен 

Вайт розширив програму і до секції жіночих досліджень взяв на роботу 

Дону Геревей та Терезу де Лауретіз (які незабаром здобули широке 

визнання). У 1992 році до програми також долучилася відома чорна 

революціонерка та феміністка Анджела Девіс, яку в 60-х роках ФБР 

розмістило у списку найбільш розшукуваних злочинців. Керуючи про-

грамою, Вайт працевлаштовував не своїх колишніх студентів, а радше 

сильних особистостей, які поділяли його бачення міждисциплінарних 

досліджень, а також соціально та політично ангажованої академічної 

праці. Незабаром програма була спрямована на набір студентів з ет-

нічних меншин. До кінця 80-х років ця програма підготувала більшу 

кількість докторантів – представників етнічних меншин, ніж усі уні-

верситети в межах каліфорнійської системи разом узяті.

Згадуючи свою працю в межах «Програми історії свідомості» Вайт 

говорить:

«Мої перші курси в Університеті Каліфорнії в Санта-Круз від-

відували три особливі жінки, які згодом стали добре відомими в 

історіографії та критичній теорії: Сьюзен Фостер, Шарон Тревік і 

Шейла Сендовал. Я дуже тішуся, що усі ці три особливо талано-

виті жінки публічно згадали мене як одного зі своїх наставників. 

Але вони навчили мене значно більше, ніж я навчив їх щодо 
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тону, стилю, настрою та такту в ситуації аудиторії. Можливо, 

вони не усвідомлювали тих змін, що сталися у моєму розумінні 

педагогічних технік під впливом їхнього м’якого спрямування 

моїх чоловічих імпульсів у щось більш відповідальне, ніж воно 

було раніше. І звісно, моя дружина, Маргарет Броуз, сама видат-

ний викладач творів Данте, постійно протягом наших тридцяти з 

чимось років шлюбу була невтомною, тактичною та люблячою в 

своїх спробах приборкати мій вроджений нарцисизм і тенденцію 

гнатися радше за ефектом, ніж змістом у публічних перформан-

сах. Говорячи про перформанси, я переконаний, що навчання в 

гуманітаристиці має значно більше спільного з гранням ролі, ніж 

з “повідомленням” змісту. Це відбувається без проголошення, 

тобто дія має бути радше “автентичною”, ніж “фальшивою”, і 

вчитель радше підкоряється ролі, ніж його чи її его-потребам 

чи amour propre. Зрештою, вчитель є радше посередником, ніж 

втіленим посланням»52.

Тож Гейден Вайт зацікавлений не лише дослідженням минулого, 

але передусім формуванням майбутнього через виховання молодого по-

коління дослідників. Тому його праця та твори спрямовані передусім до 

молодих, яких можна вчити та формувати, тоді як зрілі дослідники, як 

стверджує критично налаштований щодо академії американський істо-

рик, цікавляться передусім собою, переконуванням інших у слушності 

власних поглядів, а також «клонуванням» себе, насамперед у вигляді 

менш розумних дослідників (які не зможуть бути для них загрозою). 

Формування постави відповідальності студентів щодо їхніх екзистенцій-

них виборів, поваги до іншої людини, постійної та виснажливої праці, 

ретельності, професіоналізму, а також навчання критичній, змістовній 

та доброзичливій дискусії, є принципами дидактичної праці Вайта. У 

цьому контексті оприявнюється також моралізаторський аспект праць 

американського дослідника, за підходом якого стоїть дуже конкретна 

візія людської суб’єктності, що походить з екзистенціалізму, зосеред-

женому на проблемах вибору та відповідальності. Тому у випадку Вайта 

варто було б говорити не стільки про його філософію історії, скільки 

про специфічну, послідовно ним пропаговану філософію суб’єкта, яка 

перебуває в центрі його бачення історії і з якої випливає пропонована 

ним рефлексія на теми уяви, мови, дискурсу та наративу, але переду-

сім – його візія формування морально відповідальної особистості.

52 Неопубліковане, авторизоване інтерв’ю Гейдена Вайта, записане Евою 

Доманською 27 травня 2007 року в Стенфорді.
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Р о з д і л  2

Місце Франка Анкерсміта 

в наративістській філософії історії

Франклін Рудольф Анкерсміт53 (нар. 1945) – відомий в англомовно-

му світі теоретик історії, професор теорії історії та інтелектуаль-

ної історії Університету Ґронінгена (Нідерланди), шанувальник музики 

Баха та Моцарта, колекціонер мистецтва (особливо нідерландського 

живопису XVII століття), витончений естет, аристократичний інтелек-

туал, член елітарної Нідерландської академії наук, ідеаліст та романтик, 

як приватне життя, так і дослідницьку працю якого добре характеризує 

поняття-ключ: «піднесеність»; дослідник, монографія якого «Наративна 

логіка» (1983), разом з «Аналітичною філософією історії» (1965) Артура 

Данто та «Метаісторією» (1973) Гейдена Вайта вважається фундамен-

тальним твором наративізму, що характеризує його пізнішу фазу; до-

слідник, який поворотом своїх зацікавлень від наративу до проблеми 

досвіду вивів теорію історії поза лінгвістичний поворот.

За освітою Анкерсміт історик і філософ. Починаючи від магістер-

ських праць його наукові зацікавлення зосереджуються довкола двох 

головних сфер: 1) філософія політики (захищена у 1973 році, магістер-

ська праця з історії була присвячена кантівським підвалинам сучасного 

лібералізму); 2) наративістська філософія історії, якій була присвячена 

захищена у 1977 році магістерська праця з філософії. Це дослідження 

стало прелюдією до докторської дисертації з філософії, захищеної у 

1981 році в Університеті Ґронінгена, що мала назву «Наративна логіка. 

Семантичний аналіз мови істориків», і була опублікована англійською 

мовою у вигляді монографії у 1983 році. До цієї другої сфери, яка в 

її скороченому англо-американському виданні буде предметом цього 

53 Від часу, коли Анкерсміт почав публікувати свої тексти англійською 

мовою, особливо в США, він часто подає скорочений варіант свого імені. Тож 

можемо зустріти такі версії: Франк Анкерсміт, Франк Р. Анкерсміт, Ф.Р. Ан-

керсміт або Франклін Р(удольф) Анкерсміт. У цьому тексті я подаю ті форми, 

які зустрічаються в цитованих статтях і монографіях. Вибір версії написання 

імені, винесеної у назву розділу, зробив сам Анкерсміт.
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тексту, належать три головні сюжети творчості Анкерсміта: 1) наратив, 

наративна логіка та наративні субстанції; 2) репрезентація та історична 

репрезентація; 3) історичний досвід54.

*

Анкерсміт – головний, після Вайта, представник пізньої фази роз-

витку наративістської філософії історії, яка скорочено називається на-

ративізмом55. Пропонуючи поділ на критичну (або епістемологічну) та 

наративістську філософію історії, які представляють два різні напрями 

у сучасній англосаксонській філософії історії, Анкерсміт стверджує, що 

тоді як перша займається історичним дослідженням, друга вивчає про-

цес написання історії. На думку Анкерсміта, наративістська філософія 

історії є філософією історіописання, яка пропонує естетичний підхід до 

історіографії. На противагу критичній філософії історії, яка зацікавлена 

окремими історичними твердженнями та їхнім зв’язком із дійсністю, 

наративістська філософія історії аналізує історичний текст як цілість 

та цікавиться зв’язками між текстами (історичними репрезентаціями); 

якщо перша займається описом і поясненням, друга зосереджується 

на інтерпретації56.

Аналізуючи тексти нідерландського дослідника, можна простежити 

розвиток сучасної теорії історії та наративізму. У ранній фазі у 60-ті 

54 Зацікавлення цими сюжетами знайшло відображення в монографіях 

Анкерсміта. А отже, перший сюжет уособлює «Наративна логіка» (1983) та пер-

ші розділи «Історії і тропології» (1994). Загалом ця праця сигналізує відхід Ан-

керсміта від наративу та наративних субстанцій (хоча він далі продовжуватиме 

про них писати) на користь історичної репрезентації. Ця проблема стала темою 

книги «Історична репрезентація» (2001), а цілісний виклад теорії історичного 

досвіду міститься у монографії «Піднесений історичний досвід» (2005).
55 Див. коротку історію наративізму авторства Анкерсміта: “Bibliographical 

Essay”, in: A New Philosophy of History. Див. також цікаву критику наративізму 

як оберненого позитивізму, здійснену Крисом Лоренцом на підставі аналізу 

праць Вайта та Анкерсміта: Chris Lorenz, “Can Histories Be True? Narrativism, 

Positivism, and the ‘Metaphorical Turn’”. History and Theory, vol. 37, no. 3, October 

1998, а також полеміку Анкерсміта з цим поглядом: “The Linguistic Turn: Literary 

Theory and Historical Theory”, in: F. R. Ankersmit, Historical Representation. Stanford: 

Stanford University Press, 2001, p. 50ff.
56 F. R. Ankersmit, “Introduction”, in his, History and Tropology. The Rise 

and Fall of Metaphor. Berkeley: University of California Press, 1994, p. 6; his, “On 

Historiographical Progress”. Storia della Storiografia, vol. 22, 1992, p. 104-105; his, 

“The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Philosophy of History”. History and 
Theory, Beiheft 25: “Knowing and Telling History. The Anglo-Saxon Debate, 1986.
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роки (праці Ґелі, Данто, Дрея), розвиток теорії історії був пов’язаний 

передусім з проблемою історичного пояснення та структурою історич-

ного наративу. Разом з появою досліджень Льюїса Мінка та Гейдена 

Вайта у 70-ті роки наративізм увійшов у чергову фазу і, запозичуючи 

ідеї зі структуралізму, формалізму та текстуалізму, зосередився на ри-

торичному вимірі історіописання. Наступна фаза – 80-ті роки та поява 

публікацій Анкерсміта – позначилася посиленим зацікавленням про-

блемою історичної репрезентації. Від середини 90-х років спостеріга-

ється зміщення зацікавлень теоретиків історії з питання репрезентації 

на проблему пам’яті (Домінік Лакапра) та історичного досвіду (Анкерс-

міт), що знаменувало занепад наративізму та кінець його домінування 

у філософії історії.

У специфічному для Анкерсміта естетичному підході виявляється 

відмінність його та вайтівської позиції, і що з цим пов’язано – подвій-

ність шляху наративізму у пізніх 80-х та 90-х роках. Вона оприявнюється 

у представленому Вайтом риторичному напрямку, для якого важливим 

стало порівняння історіографії та літератури, та представленому Ан-

керсмітом естетичному підході, в межах якого історична репрезентація 

порівнювалася з мистецькою. Ця відмінність також проявляється у про-

голошуваній Анкерсмітом пріоритетності естетики над етикою. Втім, 

він підкреслює, що такий підхід є можливим, лише за умови відсутності 

цензури існування та свободи висловлювання. «Ця умова є condition sine 
qua non57 усього, що я пропоную», – пише Анкерсміт58.

*

У «Наративній логіці» виявилося характерне ще для ранньої фази 

наративізму зацікавлення логічною структурою наративу, однак запро-

понована там теорія наративної субстанції спрямувала Анкерсміта до 

проблеми репрезентації минулого, що пізніше проявилося у специ-

фічному для нього естетичному підході до історіописання. Ця книга 

мала ніби доповнити тоді вже класичну працю Вайта «Метаісторія» та 

запропонувати теоретичні підвалини для зрілого наративізму59.

57 Сonditio sine qua non (лат.) – невід’ємна умова. – Прим. ред.
58 F. R. Ankersmit, “In Praise of Subjectivity”, in his, Historical Representation. 

Stanford: Stanford University Press, 2001, p. 103.
59 F. R. Ankersmit, Narrative Logic. A Semantic Analysis of the Historian’s Lang-

uage. Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1983. Див. порівняння «наративного 

ідеалізму» Анкерсміта та «наративного реалізму» Девіда Кара, здійснене Сти-

веном Кровелом на підставі аналізу «Наративної логіки» та «Часу, наративу 
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На думку Анкерсміта, існують два типи теоретиків історії: ті, які 

серйозно трактують історичний текст як цілість, а також ті, які вважа-

ють, що справи тексту можна обмежити до епістемологічних проблем, 

пов’язаних з одиничними істинними твердженнями. Перша група, яка 

йде слідом за Вайтом, звертається до теорії літератури, а друга – до су-

часних філософії мови та науки. Сам Анкерсміт перебуває десь поміж 

цими двома групами, оскільки, з одного боку, його цікавить проблема 

тексту як цілості, а з другого – він досліджує її, використовуючи здо-

бутки філософії мови та науки. Саме тому, як він сам стверджує, його 

підхід не тішиться популярністю серед представників обох цих груп, 

оскільки одні поділяють його цілі, але критикують дослідницькі знаряд-

дя, а другі, своєю чергою, поділяють знаряддя, але критикують цілі.

Зокрема тому «Наративна логіка» не зробила Анкерсміта зна-

менитим і не справила значного впливу на розвиток теорії історії60. 

До цього спричинилася також неприхильна рецензія Маккулаґа, вмі-

щена в «History and Theory», яка на кілька років уповільнила кар’єру 

Анкерсміта в англомовних колах61. Не врятувала ситуації навіть при-

хильна рецензія Вайта, вміщена у провідному історичному часописі 

США «American Historical Review», який прирівняв книгу Анкерсміта 

до перекладеного того року англійською першого тому монографії Рі-

кера «Час та оповідання»62. Подібно як у випадку «Метаісторії» Вай-

та, історики проігнорували цю книгу, знеохочені абстрактними роз-

важаннями на тему наративу та «ексцентричною» мовою філософії, 

яку вона використовувала. Втім, Анкерсміт і не сподівався на увагу іс-

ториків, йому передусім йшлося про звернення уваги на теорію історії 

та історіографію професійних філософів. Це пов’язано з тим, що через 

свою філософську освіту Анкерсміт вболіває над тим, що філософи не 

та історії»: Steven G. Crowell, “Mixed Messages: the Heterogeneity of Historical 

Discourse”. History and Theory, vol. 37, no. 2, 1998.
60 Визнання Анкерсміту принесли статті, опубліковані наприкінці 

80-х ро ків на сторінках провідного в галузі теорії історії та історії історіографії 

американського журналу «History and Theory», присвячені стану тогочасної 

філософії історії («Дилема сучасної англосаксонської філософії історії», 1986) 

та запроваджуючі концепцію історичної репрезентації («Історична репрезента-

ція»), а також дискусія з Перезом Заґоріним довкола проблеми постмодернізму 

(«Історіографія та постмодернізм», 1989).
61 C. Behan McCullagh, рец. на: F. R. Ankersmit, Narrative Logic. History and 

Theory, vol. 23, no. 3, 1984.
62 Hayden White, рец. на: F. R. Ankersmit, Narrative Logic. The American 

Historical Review, vol. 89, no. 4, October 1984.
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цікавляться цими галузями. В одному зі своїх текстів він із жалем на-

водить висловлювання Данто про те, що сучасні філософи трактують 

філософію історії, як музикологи військову музику, тобто як гомінку та 

маловитончену форму для не дуже талановитих аматорів, товариства 

яких варто уникати, якщо ти хочеш, щоб до тебе серйозно ставилися 

колеги. Нідерландський дослідник більше за інших представників його 

дисципліни використовує ідеї філософів і намагається звернути їхню 

увагу на історіографію. Оскільки він вірить у пророцькі слова Робіна 

Колінґвуда, який ствердив, що історіописання стане провідною темою 

зацікавлень для філософії63. Він вважає, що проблема історичного до-

свіду може становити спільне поле зацікавлень як для істориків та тео-

ретиків історії, так і для філософів, і що саме історіописання може бути 

простором для аналізу повороту від мови до досвіду, який, на його дум-

ку, відбувся в історії та теорії історії, а також для реабілітації категорії 

досвіду в філософії. У наступній частині розділу я представлю головні 

сюжети запропонованих Анкерсмітом теорії історичної репрезентації 

та теорії історичного досвіду.

Історична репрезентація

«Історичний дискурс є дискурсом реалістичним», – стверджує 

Анкерсміт. Історик прагне до реалістичного представлення фрагмента 

минулого, однак таке реалістичне представлення – це не тільки окремі 

твердження, з яких воно складається і щодо яких можна застосувати 

критерії істини та брехні, але передусім пропозиція певної концепції 

дійсності минулого64. Як часто повторює Анкерсміт, історичні наративи 

63 Колінґвуд написав: «Головним завданням філософії сімнадцятого сто-

річчя було взяти до уваги природознавство сімнадцятого сторіччя… Головним 

завданням філософії двадцятого сторіччя є взяти до уваги історіописання двад-

цятого сторіччя» R. G. Collingwood, An Autobiography. Oxford: Oxford University 

Press, 1939, p. 78-79.
64 Анкерсміт, утім, підкреслює, що «істина є, звісно, вимогою, що не об-

говорюється, та conditio sine qua non на рівні опису». А в іншому місці додає: «Я 

особливо наголошую, що це за жодних обставин не має сприйматися як атака 

на істину. Істина є нашим єдиним критерієм, коли ми вирішуємо, що сказати 

про минуле у категоріях одиничного твердження. Ніщо у моїй аргументації не 

може змусити нас поставити під сумнів цей абсолютно базовий факт про іс-

торіописання, і я не маю амбіцій заперечувати більшість з того, що емпіристи 

сказали на цю тему. Коли істина має зіграти свою роль, ми за будь-яких об-

ставин маємо старанно поважати її права». Ankersmit, “The Linguistic Turn”, 
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є репрезентаціями минулого, що створюють значення. Вони є пропо-

зиціями бачення минулого з певної точки зору; пропозиціями того, як 

можна організувати наше знання про минуле. Також тому, коли істори-

ки дискутують між собою про різні світоглядні опції, критерій істини 

виявляється недостатнім. Важливим стає, яка репрезентація визнається 

реалістичною, а яка – ні65. Коли ми переходимо з рівня одиничних іс-

тинних тверджень на рівень сукупності тверджень – репрезентації, ми 

одночасно переходимо з рівня епістемології на рівень репрезентації 

(естетики). Цей поворот можливий завдяки існуванню в історичному 

наративі логічних/лінгвістичних цілостей, що уособлюють синтетичну 

візію фрагмента минулого, які Анкерсміт називає наративними суб-

станціями. Індивідуальні істинні твердження є властивостями наратив-

ної субстанції, запропонованої в певній репрезентації.

Таким чином, істинні твердження виконують у наративі подвійну 

функцію: з одного боку – стверджують існування якогось стану речі, а 

з другого – становлять частину визначення даної репрезентації мину-

лого, причому цих функцій неможна відокремити. Зі сказаного вище 

слідує, що Анкерсміт висловлюється за трирівневу модель відносин між 

дійсністю минулого та текстом, яка складається з: 1) минулого самого в 

собі (онтологія); 2) рівня опису (епістемологія); 3) рівня репрезентації 

(естетика)66.

Анкерсміт зазначає, що на етапі історичного дослідження виника-

ють певні проблеми, з якими мають справу епістемологи, тоді як етап 

написання тексту лежить вже десь поза епістемологією. Оскільки, якщо 

прийняти його розуміння проблеми наративних субстанцій/історичних 

репрезентацій67, вже не може бути мови про епістемологічні питання. 

Епістемологічні питання, згідно з Анкерсмітом, перетворюються на 

питання естетичні. Саме тому репрезентація є для Анкерсміта необхід-

ним доповненням епістемології. Епістемологія, досліджуючи відносини 

суб’єкт-предикат, дає собі раду з проблемою того, як мова поєднується 

зі світом, однак по відношенню до складних текстів, з якими ми має-

footnote 46, p. 294 and his, “Gadamer and Historical Experience”, in his, Sublime 
Historical Experience. Stanford: Stanford University Press, 2005, p. 239.

65 Frank R. Ankersmit, “On Historiographical Progress, p. 106.
66 Анкерсміт пише про це насамперед у статті «Лінгвістичний поворот».
67 Коли Анкерсміт відмовився від наративу на користь репрезентації – по-

ворот, який був засигналізований уже в його статті «Історична репрезентація», 

а остаточно оформився в монографії «Історія і тропологія» – концепція репре-

зентації зайняла місце поняття «наративна субстанція».
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мо справу в романах чи в історіописанні, вона залишається безсилою. 

«Твердження є епістемологічним, текст – репрезентаціоністським; і 

будь-хто, хто намагається зрозуміти текст засобами епістемології, є 

приреченим на поразку», – стверджує Анкерсміт68.

У «Наративній логіці» Анкерсміт постійно підкреслює, що нара-

тивні субстанції є чимось про минуле, але вони не вступають з ми-

нулим у відносини референції (хоча на рівні одиничних тверджень, 

що містяться в наративі, такі відносини виникають)69. У зв’язку з цим 

Анкерсміт постійно підкреслює відмінність між описом і репрезента-

цією. Вона полягає в тому, що в описі ми можемо відрізнити суб’єкт 

від предикату, тоді як у випадку наративної субстанції/репрезентації це 

неможливо. Якщо ми, наприклад, візьмемо проблему просвітницько-

го абсолютизму, ми не зможемо відрізнити тих фрагментів тексту, які 

вказують винятково на нього, від тих, які приписують якісь властивості 

самій репрезентації.

Посилаючись на теорію Ернста Ґомбриха та дослідження Артура 

Данто, присвячені мистецтву, Анкерсміт постійно підкреслює нере-

ференційний характер наративних субстанцій/репрезентацій, які ви-

конують роль замінників дійсності минулого. Щоб проілюструвати цю 

проблему, Анкерсміт завжди вдається до порівняння історіописання з 

реалістичним живописом, а його улюбленим прийомом є зіставлення 

праці історика з працею художника-портретиста70. На його думку, ця 

аналогія є більш влучною, ніж порівняння історика з письменником. 

Це порівняння історіописання з живописом, а не з літературою, як 

це зазвичай роблять теоретики історії, дуже характерне для Анкерс-

міта. Це дозволяє йому запровадити до теорії історії запозичену з тво-

рів Ґомбриха «субститутивну теорію репрезентації» (substitutive theory 
of representation). Анкерсміт проголошує пріоритет репрезентації щодо 

речі, яка репрезентується. По суті, ми знаємо про цю річ винятково 

завдяки репрезентації, тому «без репрезентації не було б репрезентова-

ного», – пише Анкерсміт. Репрезентація до того ж проявляє схильність 

68 Frank R. Ankersmit, “Invitation to Historians”. Rethinking History, vol. 7, 

no. 3, 2003, p. 424.
69 Див. тезу 3.3 в: F.R. Ankersmit, “Six Theses on Narrativist Philosophy of 

History”, in his, History and Tropology, p. 36.
70 Тут варто підкреслити, що, порівнюючи історика з художником, Ан-

керсміт посилається лише на реалістичний живопис (мертва природа, пейза-

жі, портрети), оскільки історичний дискурс також є реалістичним. У випадку 

інших стилів його аргументація втрачає своє значення.
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до зайняття місця того, що вона репрезентує. Такі поняття, як «Від-

родження» чи «Холодна війна», які в дійсності є лише евристичними 

інструментами, стають замінниками історичної дійсності, яку вони на-

магаються заступити. Так відбувається тому, що коли вони досягають 

статусу прийнятих спільнотою вчених історичних сутностей, що окрес-

люють даний фрагмент минулого, вони стають ніби його частиною. У 

цьому сенсі, будучи елементом вже наявного знання, репрезентація 

випереджає наше, висловлене у формі одиничних істинних тверджень, 

знання про події. Тому, як стверджує Анкерсміт, ми маємо питати не 

про те, чи ці замінники подібні до речей, які вони репрезентують (таке 

питання немає сенсу, оскільки ці наративні цілості не відносяться до 

минулого, а є чимось про минуле), але про те, чи вони можуть успішно 

функціонувати як їхні замінники.

Втім, Анкерсміт не проголошує радикального конструктивізму і, 

пояснюючи своє становище, пише:

«В репрезентації існує відповідність між репрезентованим та 

його репрезентацією, яка не має свого еквівалента на рівні опи-

су. Опис не знає цих обмежень зв’язності та послідовності, які 

обов’язково входять у гру, тільки-но ми переходимо з рівня про-

стого опису до складнощів репрезентації. Тому є щось особливо 

“ідеалістичне” в нашій розмові про репрезентацію, у тому сенсі, 

що від того, як ми вирішимо концептуалізувати реальність на 

рівні репрезентації (реальності), залежить те, що ми знайдемо 

на рівні репрезентованого (тобто на рівні реальності як такої). 

Це, втім, не має означати, що думка чи репрезентація “робить” 

чи “створює” реальність – як приблизно звикли казати деякі 

радикальні деконструктивісти та наративісти – але лише те, що 

рішення щодо першого рівня визначає те, що ми знайдемо на 

другому рівні.

Все ж таки пропозиція ідеалізму посилюється тим фактом, що 

реальність (або репрезентоване) залишається хаосом так довго, 

як таке рішення не приймається, і жоден рівень репрезентації не 

обирається для того, щоб впорядкувати цей хаос. У цьому сенсі, і 

тільки у цьому сенсі, може обстоюватися псевдоідеалістське твер-

дження про те, що репрезентація визначає репрезентоване»71.

Чи існує, однак, якась можливість вирватися поза коло репрезента-

71 Ankersmit, “Historical Representation”, in his, History and Tropology.
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ції та традицій, що нею керують? Анкерсміт вважає, що так: історикам 

часом вдається вирватися з «в’язниці репрезентації», завдяки безпо-

середньому та автентичному досвідові, який відкриває минуле таким, 

яким воно насправді було.

Історичний досвід

Анкерсміт стверджує, що дослідження лінгвістичної філософії іс-

торії (linguistic philosophy of history), зосереджені на риторичному вимірі 

історіописання та наративній структурі минулого, були успішними. 

Разом із цим одним з їхніх наслідків стало ув’язнення у світі текстів та 

поява відчуття радикальної відірваності справжнього минулого. Легко 

було передбачити, що після фази наративізму та конструктивізму при-

йде час на якусь форму емпіризму (чи неопозитивізму). У Анкерсміта 

відхід від мови, тексту та наративу проявився на початку 90-х років у 

його зацікавленнях категорією досвіду72.

Як у теорії історіографії, так і в філософії, стверджує Анкерсміт, 

ми спостерігаємо зараз спробу реабілітації категорії досвіду. Його до-

слідження категорії досвіду стали результатом накладання кількох про-

цесів, що паралельно відбувалися в історії, теорії історії та філософії. 

Отже, з одного боку, в історіографії та теорії історії, за Анкерсмітом, 

тоді розпочинався поворот від зацікавлень наративом до досвіду, який 

проявлявся, зокрема, у захопленні історією ментальності, історією по-

всякденності та мікроісторією73. Анкерсміт часто повторює, що історія, 

що пропонується цими підходами, є по суті історією досвіду. Саме ці 

напрямки історіописання відвернули нашу увагу від структур, процесів 

72 Анкерсміт відверто говорить, що «це була в своїй суті філософська про-

блема виходу поза епістемологію, яка спонукала мене до дослідження категорії 

досвіду»: Marcin Moskalewicz, “Sublime Experience and Politics. An Interview with 

Professor Frank Ankersmit”. Rethinking History, vol. 11, no. 2, June 2007, p. 253-

254.
73 У той час з’явилося багато праць, які намагалися зрозуміти феномен 

так званої «нової культурної історії», до складу якої входили, зокрема, історич-

на антропологія, мікроісторія, або історія повсякдення. Див.: Roger Chartier, 

Cultural History. Between Practices and Representations. Oxford: Polity Press, 1988; 

The New Cultural History, ed. by Lynn Hunt. Berkeley: University of California Press, 

1989; The New History. The 1980s and Beyond. Studies in Interdisciplinary History, ed. 

by Theodore K. Rabb and Robert I. Rotberg. Princeton and New Jersey: Princeton 

University Press, 1982; New Perspectives on Historical Writing, ed. by Peter Burke. 

Oxford: Polity Press, 1991. 
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та синтез, і спрямували її на те, як звичайні люди в минулому відчували 

світ і як ці відчуття відрізняються від наших. Вони спровокували по-

становку питання про те, чи можна досвідно відчувати минуле, і якщо 

так, то чи це є можливим без посередництва культури, традиції та мови. 

На думку Анкерсміта, тоді як традиційна історія маніфестує тріумф 

мови над світом, мікроісторія пропонує нам «досвід» минулого, де-

монструючи як, наприклад, виглядало життя в Монтайю ХІІІ століття. 

Актуальність та значення цих питань посилило все більш активне від 

середини 80-х років зацікавлення пам’яттю, супутнім якому було нове 

відкриття значення психоаналізу для теорії історії та постановка питань 

травми, жалоби та меланхолії в центр її зацікавлень74. Пам’ять стала 

для Анкерсміта категорією, що об’єднує теорію історії та історіографії 

в розважаннях на тему досвіду.

На процеси, що відбувалися в теорії історії та історіографії, накла-

лися дві загальніші тенденції, характерні для сучасної філософії. Перша 

з них полягає в тому, що проблеми, які раніше формулювалися в межах 

філософії мови, почали ставити в межах філософії свідомості. Наш «по-

ворот від мови до свідомості» – це фактично, на думку Анкерсміта, по-

ворот до досвіду: «на противагу мові, свідомість та її репрезентації світу 

не можуть існувати без досвіду. Зміст свідомості та її репрезентацій 

світу дається нам за допомогою досвіду. Без досвіду немає свідомості. 

А отже, якщо ми рухаємося від мови до свідомості, поняття досвіду 

стає невід’ємною складовою порядку денного філософів»75. Другою 

тенденцією є особливе зацікавлення філософії естетикою. Анкерсміт 

слушно зауважує, що якщо йдеться про джерела інспірації, то наука 

сьогодні поступилася місцем мистецтву, а питання, як досвід виража-

ється в творі мистецтва та як ми відчуваємо мистецтво, знову почали 

хвилювати філософів.

Для Анкерсміта однією з ключових проблем сучасної теорії історії 

є намагання зрозуміти, в який спосіб ми ставимося до минулого. Щоб 

цю проблему дослідити, слід простежити історію історичного досвіду. 

Проблема, однак, полягає в тому, що досвід висловлюється за допомо-

гою мови, а отже, «справжнім викликом для теорії історії в майбутньому 

74 Див.: Kevin Lee Klein, “On the Emergence of Memory in Historical Dis-

course”. Representations, no. 69, Winter 2000.
75 Frank Ankersmit, “Introduction: Experience in History and in Philosophy”, 

in his, Sublime Historical Experience, p. 6.
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буде звільнення історичного досвіду від тягаря мови (історика) та від-

копування досвіду з грубого шару мови, що його прикриває»76.

Історичний досвід, згідно з Анкерсмітом, виражає наше ставлен-

ня до минулого. Дійсність цього досвіду встановлюється в просторі 

подвійного руху втрати минулого (усвідомлення, що сучасність не по-

вністю містить речі минулого) та її набуття (бажання подолання межі 

між сучасністю та минулим). Перетинання опозиційних осей, що йдуть 

від сучасності до минулого і від минулого до сучасності, породжує спо-

внені напруг відчуття страждання та задоволення, які стають джерелом 

піднесення77.

Пояснюючи своє розуміння історичного досвіду, Анкерсміт часто 

посилається на твори Гердера, Лодевейка ван Дейсела, Йогана Гейзин-

ґи. Вони окреслювали досвід (ван Дейсел і Гейзинґа використовували 

поняття «відчуття») як певне «об’явлення», яке в безпосередній та ав-

тентичний спосіб показує минуле таким, «яким воно було насправді». 

Він є здеконтекстуалізованим і становить своєрідну прірву в континуумі 

інших відчуттів. Ван Дейсел і Гейзинґа також підкреслювали, що досвід 

є пов’язаним із відчуттям дотику, а його джерелом може бути звичайний 

предмет, як, наприклад, старий естамп. І хоча в концепції Анкерсміта 

ми знайдемо багато елементів такого підходу (наприклад, ідея хвилин-

ного, неповторного та непередбачуваного відчуття, яке не може бути 

адекватно висловленим в мові і яке має зв’язок із відчуттям дотику), 

однак, він підкреслює, що його розуміння не є спробою розвинути чи 

продовжити підхід ван Дейсела–Гейзинґи.

Анкерсміт усвідомлює, що на рівні традиційної епістемології його 

пропозиція розуміння історичного досвіду як безпосереднього контакту 

з минулим є єрессю та аномалією. Анкерсміт відходить від попередніх 

розумінь досвіду, запропонованих Дільтеєм, Колінґвудом, Оукшотом чи 

Ґадамером, але загалом опускає поле епістемології на користь естетики 

та використовує теорії Джона Дьюї, викладені в його книжці «Мисте-

цтво як досвід». Історичний досвід стає для Анкерсміта типом естетич-

ного досвіду (що, втім, не означає, що його джерелом має обов’язково 

бути твір мистецтва). Він є можливим тоді, коли з’явиться гармонія 

між суб’єктом та об’єктом досвіду, та за умови, що це складний досвід, 

який дозволяє опиратися посередницьким функціям традиції та мови. 

Анкерсміт додає, що піднесений історичний досвід не пов’язаний з 

76 Ibidem, p. 14.
77 Ibidem, p. 9.



57

Розділ 2. Місце Франка Анкерсміта в наративістській філософії історії 

прагненням набуття знання, а отже, немає епістемологічного харак-

теру, а радше має характер онтологічний, оскільки є досвідом, що нас 

змінює. Тільки потім з’являється проблема, як цей досвід висловити в 

мові, але вона вже перебуває на іншому рівні, ніж сам досвід. До того 

ж важливим є те, що якщо саме виникнення досвіду визначається кон-

текстом, то його зміст від нього не залежить.

Істотною рисою підходу Анкерсміта є теза про відмінність істини та 

досвіду. На його думку, питання істинності досвіду немає сенсу, оскіль-

ки воно стосується способу опису досвіду і вирішення, чи цей опис від-

повідає дійсності, що є його предметом. До того ж розуміння Анкерсмі-

та передбачає антикогнітивний підхід до розуміння історичного досвіду, 

який не дає знання про минуле, але може схилити подивитися на це 

минуле під певним кутом зору. З цим пов’язана теза, яка, згідно з Ан-

керсмітом, передає суть піднесеного історичного досвіду. Вона полягає 

в тому, що історичний досвід є досвідом без суб’єкта (індивідуальність 

у цей момент втрачається, а ми стаємо самим відчуттям чи досвідом). 

Це вимагає важкого акту дисоціації, тобто від’єднання від того, що ми 

визнаємо власною сутністю. «Ми переживаємо часткову смерть у цей 

момент, – пише Анкерсміт, – оскільки ми редукуємося до відчуття чи 

досвіду»78. Проблема дисоціації, отже, є однією з найважливіших про-

блем теорії досвіду. Причому, варто зазначити, що окреслення «досвід 

без суб’єкта досвіду» буде більш зрозумілим, якщо пам’ятати, що Ан-

керсміт пов’язує його передусім з ідентичністю епох чи цивілізацій, які 

не є автономними особистостями, такими як людська істота, але самі 

по собі є досвідом, як стверджує нідерландський дослідник.

У цьому місці ми підходимо до другого головного питання, що 

лежить в основі теорії історичного досвіду Анкерсміта. Для нього па-

радигму такого досвіду пропонує досвід травми та досвід піднесеності. 

«Травма є психологічним відповідником піднесеного, тоді як піднесене 

є епістемологічним відповідником травми», – пише Анкерсміт79. Ці 

відчуття є «автентичними» та уможливлюють доторк до світу, таким, 

яким він є. Вони не вміщуються в категорії бачення світу, які пропо-

нує традиційна епістемологія, оскільки є відчуттями, які випереджають 

та виходять поза межі тих, якими цікавиться епістемологія. Анкерсміт 

зазначає, що «якщо ми хочемо досліджувати травму та піднесене в іс-

торії, ми маємо зосередитися на періодах катаклізмів та радикальних 

78 Frank Ankersmit, Sublime Historical Experience, p. 228.
79 Frank R. Ankersmit, “Invitation to Historians” p. 430.
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змін в історії Заходу, коли усвідомлення втрати минулого трактувалося 

як характеристика піднесеного»80. Тут варто звернути увагу на те, що 

анкерсмітівське розуміння травми є зовсім відмінним від того, яке про-

понує, наприклад, Домінік Лакапра81. Анкерсміта цікавить не стільки 

індивідуальний чи колективний досвід травми (наприклад, Голокосту), 

але цивілізація, яка є його суб’єктом. Отже, питання тоді звучить так: 

«Як західна цивілізація як така відповідала на найбільш серйозні кри-

зи?». Питання є особливо цікавим тому, що кожен катаклізм породжує 

нову парадигму історіописання, наприклад, травма Французької рево-

люції та наполеонівських воєн мала своїм наслідком історизм, який, 

як стверджує Анкерсміт, і надалі залишається домінуючою моделлю 

історіописання82.

Розуміння історичного досвіду, що його пропонує Анкерсміт, може 

видаватися наївним. Нідерландський дослідник іде, однак, слідом за 

Гіларі Патнемом і Ричардом Рорті, які стверджують, що іноді така «ін-

фантилізація» філософії потрібна для зміни напрямку дискусії83. Тому 

саме ця «наївність» і притягує Анкерсміта до проблеми досвіду84. Підхід 

Анкерсміта може також видатися містичним (не в релігійному сенсі, 

а в сенсі «внутрішнього досвіду» Жоржа Батая). У монографії «Під-

несений історичний досвід» Анкерсміт пояснює, що поєднує поняття 

піднесеного досвіду з категорією міфу, який розуміється як щось пона-

80 Ibidem, p. 429.
81 Dominick LaCapra, Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hop-

kins University Press, 2001.
82 Для Анкерсміта історизм є найбільшим осягненням історіописання. Він 

був єдиним підходом, не запозиченим ззовні, але розвиненим істориками, та-

кож тому, як пише Анкерсміт, «всі мої твори завжди були закликом повернутися 

до історизму Гердера, Ранке та Гумбольдта». Ankersmit, “Invitation to Historians”, 

p. 434. Див. також: F. R. Ankersmit, “Historicism: An Attempt at Synthesis”. History 
and Theory, vol. 34, no. 3, 1995 та дискусію: Georg G. Iggers, “Comments on F. R. 

Ankersmit’s Paper, ‘Historicism: An Attempt at Synthesis;” F. R. Ankersmit, “Reply 

to Professor Iggers”, History and Theory, vol. 34, no. 3, 1995.
83 Див.: Hilary Putnam, “Dewey Lectures: Sense, Nonsense, and the Senses: 

an Inquiry into the Powers of the Human Mind”. Journal of Philosophy, vol. XCI, 

no. 9, 1994; Richard Rorty, Philosophy and Social Hope. New York: Penguin Books, 

1999, p. 34 i 221.
84 Щодо закидів у наївному емпіризмі, Анкерсміт зазначає, що тільки 

складний досвід може нам дати доступ до дійсності. Ця складність полягає, 

зокрема, в існуванні гармонії між суб’єктом та об’єктом, що уможливлює також 

дезавуювання контексту, в якому виникає досвід.
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дісторичне та квазіприродне. Це пов’язано з тим, що Анкерсміт дедалі 

більше цікавиться концепцією світу, зрозумілого в категоріях природ-

ного права, ідучи при цьому, однак, більше слідом Спінози, ніж Руссо. 

Поза сумнівом, його теорія досвіду є романтичною та спрямованою 

проти раціональних методів аргументації. До романтизму Анкерсміт 

часто звертається, зокрема, пишучи:

«Піднесеність за своєю природою не вчить нас істині про мину-

ле, оскільки з перспективи когнітивної істини цей тип зустрічі з 

минулим просто не існує і не може існувати. Піднесений досвід 

живе у всесвіті іншому, ніж всесвіт істини та хибності, як я 

хотів би наголосити. Знову ж таки це може бути аргументовано 

як твердження на користь романтичної концепції нашого став-

лення до минулого, концепції, що бачить у настроях, відчуттях 

та досвіді минулого найвищу стадію історичної свідомості. Зре-

штою, це пояснює, де і чому вона перевищує просвітницький 

раціоналізм сучасної “Теорії”, сухі абстракції якої надто сильно 

домінували в історичній думці протягом останніх десятиріч; ось 

чому вона може розглядатися принаймні як корекція герменев-

тичних, (пост)структуралістських, тропологічних чи наративіст-

ських теорій історії, в термінах яких ми звикли розуміти минуле 

або те, що воно має для нас значити. Знову ж таки ця концепція 

є відкритою для глибоких та захоплюючих містерій минулого і 

вважає, що головним завданням історичної теорії є знову роз-

палити нашу чуттєвість до цих містерій замість того, щоб під-

корятися інтелектуальним модам, через які реальність минулого, 

з її надіями та катастрофами, з її радостями та стражданнями, 

була так цілковито зачиненою»85.

Наведемо ще один фрагмент:

«[“Піднесений історичний досвід”], отже, може розглядатися як 

безкомпромісна атака на все, що протягом останніх 20–30 років 

було відомо під назвою “теорія”. “Раціоналізм”, який “теорія” 

отримує від трансценденталістської філософії мови, тут буде 

відкинутий в ім’я поняття досвіду. Інтелектуальна бюрократія 

“теорії” буде в цій книжці замінена “романтичним” підходом до 

минулого, який захоплює всю особистість історика, а не лише 

(чи насамперед) формування його чи її когнітивних здібностей. 

85 Frank Ankersmit, Sublime Historical Experience, p. 231-232.
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Більш конкретно ця книга є реабілітацією романтичного світу 

настроїв і відчуттів як основи того, як ми ставимося до мину-

лого. Я готовий першим визнати, що, як це було два століття 

тому, що прийти до романтизму можна тільки пройшовши через 

раціоналізм та “теорію”. У цьому сенсі ця книга віддає належне 

“теорії” та лінгвістичному раціоналізму, які вона критикує та 

заперечує. У цьому контексті я хочу лише підкреслити, що в 

основі моєї аргументації в цій книжці буде літературна катего-

рія піднесеного, і саме в її термінах буде відбуватися перехід від 

раціоналізму до романтизму»86.

Таким чином, у своїй книжці Анкерсміт намагається відійти від 

розуміння зв’язку «мова–дійсність», що пропонувалось філософією 

ХХ сторіччя та повернути досвіду риси безпосередності та автентич-

ності, а також піддати критиці обтяжену раціоналізмом філософії мови 

теорію. «Можна обрати або мову, або досвід», – зауважив Анкерсміт у 

1992 році.

«Я переконаний, що ми входимо до нового світу з цією заці-

кавленістю досвідом та свідомістю, що спостерігається останнім 

часом. Отже, досвід може цілком виявитися тією категорією, яка 

дозволить нам подолати “кризу репрезентації”. Історія може 

цілком виявитися тією дисципліною, яка найкраще демонструє, 

про що саме йдеться у переході від мови до досвіду… Про що 

я мрію, так це про історичну теорію, що буде зосереджуватися 

на понятті історичного досвіду, що дозволить написати не ли-

ше новий розділ в історії історичної теорії, але також і в історії 

філософії»87.

Анкерсміт написав важливу книгу про історичний досвід. Ця книга 

є неоднозначною та суперечить панівним тенденціям у сучасній теорії 

історії. Важко сказати, чи поставить вона поняття досвіду в центр за-

цікавлень цієї дисципліни. Однак фактом є те, що вона ігнорує (втім, 

як і всі інші його праці) внесок у рефлексію на тему досвіду таких на-

прямків, як історія знизу, жіноча історія, напрямки, пов’язані з новою 

гуманітаристикою (гендерні дослідження, дослідження над сексуаль-

86 Frank Ankersmit, Sublime Historical Experience, p. 10-11.
87 “An Encounter with Frank Ankersmit”, in: Ewa Domańska, Encounters. 

Philosophy of History After Postmodernism. Charlottesville and London: University of 

Virginia Press, 1998, p. 94.
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ними меншинами, постколоніальні студії тощо), не говорячи вже про 

антропологію досвіду чи пропозиції археологів, що істотно звужує за-

цікавлення, яке ця книга могла би викликати.

У пропонованому Анкерсмітом розумінні теорії історії, філософія 

надає методи, а історіографія – емпіричний матеріал. Попри часто по-

вторювані декларації про історіографію як найкращий матеріал для 

постановки проблеми історичного досвіду, а також раніші публікації на 

тему історичного наративу та історичної репрезентації, підхід Анкерс-

міта залишається абстрактним та відірваним від змісту історіописання. 

Як слушно зауважив Маккулаґ, у «Наративній логіці», а також і в на-

ступних його працях, аж до сьогодні, теорія Анкерсміта залишається 

неадекватною щодо матеріалу, якого вона стосується. Важливо, що, 

попри згадування назв канонічних праць, читач не знайде у творах 

Анкерсміта аналізу історичних досліджень, що створює враження, що 

його теорії наративних субстанцій, репрезентації та досвіду «висять у 

повітрі»88. Оскільки, на противагу Вайтові, який запровадив до теорії 

історії риторичний аналіз історіографічних текстів і для якого в «Ме-

таісторії» історіографія становила аналітичний матеріал для побудови 

теорії тропів, для Анкерсміта історіописання є лише зручним знаряд-

дям рефлексії та інструментально трактованим матеріалом для розва-

жань. У такому підході проявляється філософська освіта Анкерсміта з 

характерною для неї схильністю до логічних обґрунтувань, прозорістю 

мислення та специфічним способом побудови аргументації в традиції 

аналітичної філософії (та філософії мови)89 на противагу медієвіст-

ській освіті Вайта та його методам аналізу, запозиченим з формалізму 

та структуралізму. Анкерсміту можна також закинути вибірковий та 

аісторичний підхід до історіописання. В його працях ми знаходимо 

згадки про класичні твори історіографії, авторства Ґібона, Токвіля, 

Буркгардта, Мішле та Гейзинґи, або до мікроісторії у версії Ґінзбурга чи 

Девіс, які часто виконують роль лише слова-символу. Наприклад, роз-

мірковуючи над проблемою історичного досвіду, Анкерсміт не тільки 

88 Винятком є статті, присвячені Ґібону та Токвілю: “Gibbon and Ovid: 

History as Metamorphosis”, in: Historical Representation. Stanford: Stanford University 

Press, 2001 та “Metaphor and Paradox in Tocqueville’s Political Writing”, in: Aesthetic 
Politics. Political Philosophy Beyond Fact and Value: Stanford: Stanford University 

Press, 1996.
89 Цей спосіб мислення, можливо, також сформувався під впливом того 

факту, що після закінчення середньої школи Анкерсміт три роки навчався в 

університеті фізиці та математиці, які потім облишив на користь історії. 
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не згадує тих напрямків, які розвинулися в історіографії в 90-х роках і 

пізніше, тобто у період, коли сформувалося його розуміння досвіду, але 

також і тих праць, які звернули увагу істориків на проблему досвіду зна-

чно раніше. Достатньо тут згадати історію знизу з класичною працею 

Едварда Палмера Томпсона «Творення англійського робітничого класу» 

(1963) та історичний часопис «History Workshop», який своїм головним 

завданням проголосив, власне, дослідження досвіду реального життя. 

Анкерсміт також не згадує про жіночу історію, яка концентрується на 

щоденному досвіді жінок, як про гендерну історію.

У «Піднесеному історичному досвіді» Анкерсміт майже не згадує 

класичну та впливову статтю Джоан Скотт «Свідчення досвіду». У цьо-

му широко дискутованому есеї феміністська дослідниця висловлює ам-

бівалентне ставлення до досвіду:

«Досвід – це те слово, без якого ми не можемо обійтися, хоча, 

враховуючи його використання для есенціалізації ідентичності та 

реіфікації суб’єкта, є спокуса від нього також відмовитися. Але 

досвід є настільки частиною нашої повсякденної мови, настільки 

закорінений у наших наративах, що видається марним закликати 

до його відкидання… Враховуючи повсюдність цього поняття, 

видається більш корисним працювати з ним, аналізувати його 

вплив і перевизначати його значення»90.

Підхід Скотт є типовим постструктуралістським фундаменталіз-

мом. Вона вказує, що досвід як категорія – це завжди конструкція, 

що містить ідеологічні сліди того контексту, в якому вона утворилася. 

Відповідно ті дослідники, які наголошують на важливості досвіду в іс-

торичному дослідженні, є наївними, подібно до тих, хто вірить в ідол 

історичного факту. Ані досвід, ані факт не утворюють справжнього 

фундаменту для створення об’єктивного знання та відкриття істини 

про минуле91. Тому замість досліджувати досвід як такий, як це ро-

бив, наприклад, Томпсон у «Творенні англійського робітничого кла-

су», Скотт пропонує досліджувати процеси, які локалізують суб’єкта 

та створюють його відчуття через мережу дискурсивних стратегій. «Це 

не індивіди мають досвід, – стверджує Скотт, – це суб’єкти створю-

90 Joan Wallach Scott, “The Evidence of Experience”. Critical Inquiry, vol. 17, 

no. 4, Summer 1991, p. 797.
91 Див.: Martin Jay, Songs of Experience. Modern American and European Varia-

tions on a Universal Theme. Berkeley, Los Angeles, London: University of California 

Press, 2005, p. 250.
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ються за допомогою досвіду»92. Скотт бачить досвід як функцію набору 

дискурсів. Звісно, її підхід є політично мотивованим, факт, який вона 

трактує радше як маніфестацію свого професіоналізму, ніж як щось, що 

йому суперечить93. На думку Скотт, один з аспектів професіоналізму 

історика – це його/її чітко визначена політична позиція.

Тоді як Скотт висловлює застереження щодо поняття досвіду, 

оскільки воно може есенціалізувати як суб’єкт досвіду, так і сам досвід, 

Анкерсміт розглядає досвід в межах естетичних категоріальних рамок 

піднесеного. Його бачення досвіду є прямою протилежністю бачення 

Скотт94. Пропонуючи концепцію піднесеного, засновану на класичних 

теоріях Берка та Канта, Анкерсміт наражається на критику, що загалом 

спрямовується проти проекту модерності.

Я сумніваюся, що анкерсмітівське розуміння поняття «піднесене», 

яке є його ключовою концепцією, адекватне ситуації та потребам теорії 

та історії історіографії в новому сторіччі. Я можу визнати корисною 

категорію піднесеного, інструменти для її аналізу та розуміння її есте-

тики, якщо вони не відкидають історичну рефлексію назад у структури 

просвітницької ідеології, яка до того ж довго критикувалася істори-

ками. Тому я вважаю, що дискусія на тему історичного піднесеного 

має враховувати критичні зауваження до цієї концепції, які я далі хочу 

коротко навести.

У 1981 році, невдовзі після публікації добре відомого есею Жана-

Франсуа Ліотара «Піднесене та авангард», Жан-Люк Нансі написав, 

що «піднесене в моді». Ліотарівська реінтерпретація піднесеного ста-

ла поштовхом до широкої критики цієї категорії. Окремі дослідники 

стверджували, що естетика піднесеного – це фактично естетика влади, 

що засновується на та підтримує бінарні опозиції між розумом та тілом, 

людьми та не-людьми, чоловіком та жінкою, Я та Іншим чи колоніза-

тором і колонізованим в умовах імперіалізму. Критики логоцентризму 

92 Scott, “Evidence of Experience”, p. 779. Див. також: Joan Scott, “Experi-

ence”, in: Feminists Theorize the Political, ed. by Judith Butler and Joan Scott. New 

York: Routledge, 1992.
93 Joan Wallach Scott, “History in Crisis? The Others’ Side of the Story”. Ameri-

can Historical Review, vol. 94, 1989, p. 690.
94 Не було дискусії між Скотт та Анкерсмітом, але їхні погляди проти-

ставлялися дослідниками. Див.: Martin Jay, “History and Experience: Dilthey, 

Collingwood, Scott and Ankersmit”, in: Songs of Experience; John H. Zammito, 

“Reading ‘Experience’. The Debate in Intellectual History among Scott, Toews, and 

LaCapra”, in: Reclaiming Identity.
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трактували піднесене як маніфестацію «пихи розуму»; екологи застері-

гали щодо повернення до романтичної концепції дикості, закоріненої 

в естетиці піднесеного; марксистські критики розглядали піднесене як 

елемент ідеології буржуазного суб’єкта; антропологи звертали увагу на 

той факт, що піднесене обґрунтовує владу цивілізованого Я над «ди-

ким» Іншим; зрештою, феміністки розглядали піднесене як ще один 

вияв чоловічого прагнення влади. Таким чином, ми фактично маємо 

справу з «ідеологією піднесеного», яка, як стверджують згадані вище 

групи критиків, є ефективним інструментом для маніпулювання інтер-

претаціями у політичних цілях.

Більше того, тоді як спроби реконцептуалізувати естетику підне-

сеного є частиною загальної критики проекту модерності, Анкерсміт, 

як видається, ігнорує цей факт та посилається на традиційні концепції 

піднесеного. Очікувано, отже, що ці концепції стають неадекватними 

для досліджень деяких напрямків сучасної історіографії, які заохочують 

експерименти з різними формами репрезентацій, фліртують з постмо-

дернізмом та черпають з нього інспірації95.

Згадані зауваження, пов’язані з критикою антропоцентризму та ло-

гоцентризму, – ключовими моментами критики модерного мислення. 

Піднесене стосується винятково людського світу. Обидва, Берк і Кант, 

визначають піднесене як відчуття, емоції, «ментальний рух» або емо-

ційний шок, що його відчуває людська істота перед лицем природних 

феноменів, що викликають благоговіння чи жах. Кант підкреслює, що 

«піднесене повинно шукатися тільки у свідомості оцінюючого суб’єкта, 

але не в об’єкті природи» та у відчуттях інтелекту96. Така концепція під-

несеного об’єктивізує природу, зводячи її до ролі джерела емоцій. На це 

звернув увагу Ліотар, який зазначив, що природа, у розумінні Канта, 

перестає говорити до нас і стає об’єктом використання чи навіть зло-

вживання з боку розуму97. Хоча піднесене викликається передчуттям 

95 Див.: Experiments in Rethinking History, ed. by Alun Munslow and Robert A. 

Rosenstone. New York and London: Routledge, 2004.
96 Immanuel Kant, “The Critique of Judgment”, trans. James Creed Meredith, 

in Immanuel Kant, The Critique of Pure Reason. The Critique of Practical Reason. The 
Critique of Judgement. Chicago etc.: The University of Chicago Press, 1991, p. 501 

and 496.
97 Jean-François Lyotard, “After the Sublime: the State of Aesthetics”, in his, 

The Inhuman. Reflections on Time, trans. Geoffrey Bennington and Richard Bowlby. 

Stanford: Stanford University Press, 1991, p. 137. Cf. Kant, Critique of Judgment, 
p. 503.
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потуги природи, яка змушує індивіда усвідомити його/її фізичну слаб-

кість, воно водночас уможливлює виникнення відчуття власної інте-

лектуальної вищості. А отже, природа є піднесеним настільки, наскіль-

ки вона уможливлює усвідомлення безмежної влади розуму, включно з 

владою над природою98.

Концепція піднесеного є цінністю, що накидає нам суб’єкт-об’єкт-

не бачення світу, за якого раціональний та емоційний людський суб’єкт 

може пишатися собою через володіння власним розумом. Отже, підне-

сене оприявнює «пиху розуму». Воно передбачає наявність рефлекси-

вого судження та цікавиться тільки ідеями розуму; воно є насильством 

розуму над відчуттями та інструментом цього насильства99. Таким чи-

ном, піднесене є відчуттям, яке пробуджується в людині гордістю через 

володіння «органом», який дає людині можливість керувати світом. Цей 

тип мислення є характерним для модерного бачення світу, яке, як я вже 

зазначала, пов’язане з антропоцентризмом, логоцентризмом, а також 

з мисленням у категоріях бінарних опозицій, де позитивні якості при-

писуються розуму та рефлексії, а негативні – тілу та відчуттям.

Водночас тенденції до ідеалізації природи, що проявляються в дис-

курсі екології та екофілософії, є також предметом критики. Концеп-

ція дикої природи (а дикість сама по собі є культурним конструктом), 

досвід якої викликає відчуття піднесеності, повторює дихотомію між 

природою та людством та посилює нерівність між не-людським світом 

та світом людей100.

Інший аспект критики піднесеного стосується його андроцентрич-

ного (чи фалоцентричного) характеру, присутнього в працях Берка та 

Канта. Берк описує піднесене та прекрасне, використовуючи тради-

ційні ознаки чоловічості та жіночості, стверджуючи, що піднесене є 

міцним, масивним, потужним, активним та засновується на болі, тоді 

98 Kant, The Critique of Judgment, p. 503. 
99 Ibidem, p. 495, 496, 505.
100 Jonathan Bordo, “Ecological Peril, Modern Technology, and the Postmod-

ern Sublime”, in: Shadow of Spirit: Postmodernism and Religion, ed. by Philippa Berry 

and Andrew Wernick. London, 1992. Див. також: William Cronon, “The Trouble 

with Wilderness; or Getting Back to the Wrong Nature”, in: Uncommon Ground: Re-
thinking the Human Place in Nature, ed. by William Cronon. New York: W. W. Nor-

ton, 1996; Christopher Hitt, “Toward an Ecological Sublime”. New Literary History, 

vol. 30, no. 3, Summer 1999.
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як прекрасне є маленьким, м’яким, легким, витонченим, пасивним та 

засновується на насолоді101.

Подібно Кант у «Спостереженнях над відчуттям прекрасного та 

піднесеного» наводить перелік психологічних та біологічних відмін-

ностей між чоловіками та жінками, які, на його думку, визначаються 

природою. Піднесене приписується чоловікові, а прекрасне – жінці. 

Цей базовий поділ доповнюється довгою серією подібних дихотомій: 

чоловік, який пов’язується з піднесеним, характеризується рухом, са-

мовладанням, урочистістю, розумом, відвагою, чесністю, надійністю, 

великодушністю, настановою на допомогу, справжньою чеснотою, по-

хилим віком, дружбою, трагедією, меланхолією, темними очима та тем-

ним волоссям. З другого боку, жінка, яка порівнюється з прекрасним, 

характеризується різноманітністю, мінливістю, грайливістю, кокет-

ством, хитрістю, вічливою улесливістю, засвоєною чеснотою, молодим 

віком, сексуальним коханням, комедією, сангвінічним темпераментом, 

світлим волоссям та синіми очима102.

Таким чином, піднесене – це гендерно-маркована концепція: 

відчуття піднесеного, описане класиками, асоціюється із чоловічим 

сприйняттям світу. Рефлексія над піднесеним та прекрасним передба-

чає поділ на дві статі й використовує їхні стереотипні риси. Саме тому 

концепція піднесеного стала об’єктом феміністської критики. Тимоті 

Ґулд, наприклад, трактує піднесене як батьківську владу, а Меґ Арм-

стронґ стверджує, що піднесене спричинилося до формування не лише 

статевих, а й расових стереотипів103.

Дослідження історичного піднесеного повинно також враховува-

101 Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the 
Sublime and Beautiful, ed. and with an introduction by James T. Boulton. Notre Dame, 

London: University of Notre Dame Press, 1968.
102 Immanuel Kant, Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime, 

trans. John T. Goldthwait. Berkeley–Los Angeles–Oxford: University of California 

Press, 1960.
103 Див.: Timothy Gould, “Intensity and Its Audiences: Toward a Feminist 

Perspective on the Kantian Sublime” and Paul Mattick, Jr., “Beautiful and Sublime: 

‘Gender Totemism’ in the Constitution of Art”, in: Feminism and Tradition in Aes-
thetics, ed. by Pegg Zeglin Brand and Carolyn Korsmeyer. University Park, Penn.: 

Pennsylvania State University Press, 1995 (див. також інші есеї, включені до цієї 

збірки); Meg Armstrong, “‘The Effect of Blackness’: Gender, Race, and the Sublime 

in Aesthetic Theories of Burke and Kant”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 

vol. 54, no. 3, Summer 1996.
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Розділ 2. Місце Франка Анкерсміта в наративістській філософії історії 

ти критику класичної концепції естетики та спроби її реінтерпрета-

ції. Останні дослідження стверджують, що традиція естетики, запо-

чаткована Баумґартеном і Кантом, виявилася, як зазначає Тері Іґлтон, 

«невід’єм ною від конструювання домінуючих ідеологічних форм кла-

сового сус пільства»104. Для критиків, що інтерпретували її в марксист-

ському ключі, естетика стала ідеологічно та історично визначеним на-

бором дискурсів, який обґрунтовується та підтримується тим самим 

буржуазним суб’єктом, який сам почасти формується естетичними 

цінностями, які підтримують та обґрунтовують статеві та расові від-

мінності.

Згадані вище критичні зауваження, спрямовані проти традиційно-

го розуміння естетики та піднесеного, по суті, вказують на фундамен-

тальну проблему з нещодавнім зверненням Анкерсміта до проблеми 

досвіду для дослідників, які цікавляться новою гуманітаристикою105. 

Коли я вживаю це поняття, я маю на увазі низку академічних дис-

циплін у США, які включають різні тенденції в межах міждисциплі-

нарних культурних досліджень, постколоніальних студій, різних від-

галужень етнічних студій (афроамериканські студії, азійські студії, 

Chicano/a Studies, дослідження корінних американців), гендерні сту-

дії, дослідження сексуальних меншин, дослідження неповносправних 

(disability studies), дослідження тварин та дослідження речей. Згідно з 

прибічниками нової гуманітаристики, теорія досвіду, що засновуєть-

ся на класичному понятті піднесеного, не тільки не виводить нас по-

за межі домінуючого дискурсу про досвід, але також закорінює нас в 

елітарній високій культурі, до якої належить піднесений досвід. Під-

хід Анкерсміта демонструє все те, проти чого застерігала Скотт. Тому 

представники нової гуманітаристики навряд чи будуть захоплені «Під-

несеним історичним досвідом». По-перше, пропонована Анкерсмітом 

концепція досвіду неприйнятна для нової гуманітаристики, оскільки 

вона позначена елітарним, есенціалістським, фалоцентричним, лого-

центричним та антро поцентричним мисленням. По-друге, Анкерсміт 

взагалі не обговорює позицію нової гуманітаристики: у його книжці 

104 Terry Eagleton, The Ideology of Aesthetic. Oxford: Basil Blackwell, 1990, 

p. 3.
105 Про нову гуманітаристику див.: Patrick Fuery and Nick Mansfield, Cul-

tural Studies and the New Humanities: Concepts and Controversies. New York and Mel-

bourne: Oxford University Press, 1998; The New Humanities Reader, ed. by Kurt 

Spellmeyer and Richard Miller: Boston: Houghton Mifflin Company, 2006.
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немає згадок ані про етнічні, ані про гендерні, ані про постколоніаль-

ні студії. Більше того, аргументи Анкерсміта завжди є філософсько 

витонченими, абстрактними та відірваними від історичної практики. 

Підходи Анкерсміта та Скотт є діаметрально протилежними. В їхніх 

дослідженнях дуже добре відображається те, наскільки дискурс досвіду 

є зануреним в «політику ідентичності», «індустрію пам’яті» та «дискурс 

жертв», з одного боку, а також у пост-постмодерну критику конструк-

тивізму та наративізму – з другого.

*

З поступовим зміщенням інтересів Анкерсміта від історичної ре-

презентації до історичного досвіду – яке простежується в його працях 

від 90-х років – наративізм входить у свою пізню фазу. Домінування 

наративізму в історичній теорії, яке було започатковано «Аналітичною 

філософією історії» Артура Данто, досягло своєї кульмінації в «Мета-

історії» Вайта і тривало близько тридцяти років, досягло своєї фінальної 

точки в «Піднесеному історичному досвіді» Анкерсміта. Хоча нідер-

ландський дослідник пише про досвід, однак його книга не вписується 

у зацікавлення емпіризмом, яке спостерігається в сучасній гуманіта-

ристиці і про яке я пишу у третій частині цієї книги, а радше є виявом 

захоплення Анкерсміта традиційною естетикою піднесеного.
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Р о з д і л  3

Вступ до критики історіографії

Історіографія звільняє нас від історії.

Бенедетто Кроче (ідучи слідом за Ґете)

Цей розділ є теоретичним вступом, який окреслює сутність, мету та 

функції методу історичних досліджень, розташованого на перетині 

теорії та історії історіографії, який я назвала «критикою історіогра-

фії». Запропоноване тут розуміння критики не пов’язане з традиці-

єю історичної критичної рефлексії, яка асоціюється зі скептицизмом 

щодо методів історичного пізнання, критикою історичного джерела, 

відокремленням історії від міфу, розвитком допоміжних історичних 

дисциплін тощо. У своїх спробах зрозуміння змісту аналізованого твору 

в формі філософської проблеми, а через це пов’язання його з пробле-

мами космосу, світу та людини, цей метод наближається до традиції 

критицизму ХІХ сторіччя.

Окреслення «критика історіографії» я використовую за аналогією 

з літературною критикою, так, як вона розуміється повоєнними, особ-

ливо американськими та французькими теоретиками та практиками 

рефлексії цього типу. Усвідомлюючи принципові відмінності між їхніми 

підходами, особливо близькими до мого методу, я вважаю концепції 

Нортропа Фрая («Анатомія критицизму», 1957; «Відповідальність кри-

тика», 1976) і Ролана Барта («Критика та істина», 1966; «S/Z», 1970). 

Я використовую також концепції критиків культури та філософів, які 

поєднують критику тексту з критикою культури: Фредрика Джеймісона 

(«Політичне несвідоме», 1981), Тері Іґлтона («Функція критицизму», 

1984), Едварда Саїда («Світ, текст та критик», 1983) чи Жака Деррида. 

В основі моїх розважань знаходяться міждисциплінарні дослідження 

над культурою з їхньою своєрідною критикою сучасної культури та 

методологічним еклектизмом. Тому я можу вважати себе критиком іс-

торіографії настільки, наскільки я вважаю себе критиком культури106.

106 Терміном «критик культури» майже одночасно в середині 70-х років 

почали окреслювати себе Кліфорд Ґірц та Гейден Вайт.
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Термін «критика історіографії» іноді з’являвся в розважаннях над 

історіографією. Критично аналізувати історіописання намагався, на-

приклад, Фридрих Шлегель (коментар на тему «Нарису історичної кар-

тини прогресу людського розуму» Кондорсе, 1795). Значно пізніше в 

своїй книжці «Історія як мислення і як дія» Бенедетто Кроче згадував 

про «критику історичних праць», але сам не практикував досліджень 

цього типу. Сучасні літературні критики, які аналізують класичні тво-

ри історіографії, що постали у XVIII, ХІХ чи на початку ХХ століть, 

визнають, що іноді історична праця може входити до канону світо-

вої літератури (Лео Брауді) «Наративна форма в літературі та фікція», 

1970). Своєю чергою, «Метаісторія» Гейдена Вайта або книги Лайонела 

Ґосмана «Між історією та літературою» (1990), Ен Ріґні «Риторика істо-

ричної репрезентації» (1991), або «Поетика нової історії» (1992) Філіпа 

Карара, а також праці Сьюзен Ґіергарт і Лінди Орр, можна визнати 

прикладами критики історіографії у широкому значенні цього слова. 

Однак рефлексія цього типу не була окреслена жодним з цих авторів 

словом критика, іншими також були її цілі та методи. Спираючись на 

ідеї Вайта, згадані вище праці пов’язані зі способом представлення 

минулого та дискурсивними конвенціями, які керують текстами. Ріґні 

для окреслення свого аналізу вживає формулу «риторика історичних 

репрезентацій», а Вайт і Карар пишуть про «поетику історіописання», а 

не про критику, хоча джерелом їхньої інспірації є саме сучасна критика 

літератури. А отже, поняття «критики історіографії», її підстав, цілей та 

методів досі не було належним чином визначено.

Криза–критичність–шанс

Слова «критичність» та «криза» походять з одного й того самого ко-

рінного слова. Значення грецьких слів κρίσίμoς, κρίσις, κριτεoς, κριτικός 

пов’язані із засудженням, оцінкою, вироком, вирішенням. Наприклад, 

слово κρίσις, яке Гіпократ вживав у своїх медичних працях, означає 

поворотний момент хвороби, «критичний день», різку зміну, від якої 

залежить майбутній стан пацієнта. У цьому сенсі слово «критичний» 

було синонімом кризи; обидва означали момент зламу, вирішальну 

точку. Тут варто навести ще одно слово καιρός, одним із значень якого 

є також критичний час. Καιρός означає також відповідний момент, на-

году, шанс, здатність. Усі ці окреслення – криза, критичний момент, 

шанс – належать до постання та акумуляції моментів, які несуть в собі 

потенційне значення.
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Розділ 3. Вступ до критики історіографії

Ці епістемологічні розважання є настільки важливими в контексті 

цього розділу, наскільки свою пропозицію «критики історіографії» я 

бачу як результат критичного моменту для дисципліни, яку я представ-

ляю, тобто для історії та теорії історіографії, а також для історії як до-

слідницької дисципліни загалом. Він є результатом постмодерністської 

деконструкції фундаментальних категорій, на які спирається модерне 

мислення. У контексті цієї критики історія як університетська дис-

ципліна визнається дітищем позитивізму та ідеологією, що обслуговує 

інтереси національної держави. Тому дослідники усвідомлюють, що 

проголошення кінця модерної доби є рівнозначним з проголошенням 

кінця історії як домінуючого західноєвропейського підходу до мину-

лого107.

Визначення критики історіографії

Критика історіографії є практикою інтерпретації, пропозицією 

певного методу інтерпретації історіописання, знаряддям розуміння 

аналізованих історичних праць. У цьому сенсі критика історіографії є 

герменевтикою.

Критика історіографії не є теорією в її позитивістському розумін-

ні108. Критика є відкритою, не створює системи чи моделі, тоді як теорія 

за визначенням має закриту структуру. У певному сенсі теорія вбиває 

критику, зводячи інтерпретацію до рамок схеми. Однак критика не 

стоїть в опозиції до теорії, але є явищем надтеоретичним, оскільки вона 

тестує теорію та є здатною оцінити її придатність у межах окресленої 

комунікативної спільноти. Тому у певному сенсі вона виконує функцію 

«тимчасового метатексту» (doraźnego metatekstu), однак без схильності до 

домінування над іншими розуміннями.

Вихідним пунктом критики історіографії є аналіз сучасної історіо-

107 Я пишу про це в: “O różnych końcach historii”, w: Historie niekonwencjo-
nalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 

2006.
108 Часто стверджується, що поняття літературної критики, а також її від-

ношення до теорії залишаються неясними. Див.: Henryk Markiewicz, Główne 
problemy wiedzy o literaturze. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970; Jonathan Culler, 

Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1997; 

Richard Freadman, Seumas Miller, Rethinking Theory: A Critique of Contemporary 
Literary Theory and an Alternative Account. Cambridge: Cambridge University Press, 

1992.
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графії, особливо праць, що репрезентують ті напрямки та дисципліни, 

які я в «Мікроісторіях», з огляду на їхню відмінність від традиційної 

історіографії, тобто такої, що засновується на позитивістській моделі 

дослідження, назвала «альтернативною історією». Отже, йдеться про 

вибрані приклади книжок, опублікованих у 70-х та 80-х роках ХХ сто-

ліття, в яких їхні автори, які вирізняються методологічною свідомістю 

та чутливістю до проблем сучасного світу, у більш виразний спосіб, ніж 

це роблять традиційні історики, відображають ключові для гуманіта-

ристики цього періоду проблеми, пов’язані з суб’єктністю, відносина-

ми між знанням та владою та етикою. Ці проблеми стають ключовими 

для критики історіографії, що зосереджується на цьому напрямку іс-

торіописання.

Історична праця, піддана історіографічній критиці, аналізується 

не в контексті її позитивістської науковості, але в контексті її літера-

турного та філософського змісту. Отже, критику історіографії не ці-

кавлять розважання про фактографічний зміст історичного твору, про 

спосіб пояснення фактів та їхню істинність (що, втім, не означає, що 

це неважливі питання), але – ідучи слідом за міркуваннями Барта – їй 

радше йдеться про успішність критичного висловлювання, яка засно-

вується на «відповідальності критика за власне слово». Тому критик 

є «пишучим читачем», який через власне глибоке прочитання тексту 

деконструює світ книги, щоб його потім відбудувати. Критика не від-

криває сенсів, але їх створює. Не перекладає аналізовану працю на 

мову дослідника, але її перефразовує. Французький дослідник, подібно 

як Умберто Еко, вважає, що праця є відкритою на багато сенсів, з яких 

критик обирає якісь, а через їхню інтерпретацію ніби додає наступний 

розділ до книги, дописує її, продовжує метафори твору, а не спрощує їх. 

Тому мета критики – не контроль тексту, але звільнення сенсів. Кри-

тика історіографії керується не «герменевтикою підозри» (hermeneutics 
of suspicion), а «герменевтикою турботи та надії» (heremenutics of care and 
hope), причому турбота розуміється тут як необхідний елемент критики, 

а водночас як бажана соціальна практика, з якої ця критика походить. 

Як наслідок – критику історіографії цікавить турбота про майбутнє, 

яка проявляється в демонстрації можливих наслідків, що можуть мати 

для дійсності різні концепції минулого.

Критика історіографії містить елементи як критики описової, так і 

оцінюючої109. Затираючи відмінності між ними, вона вказує, що оціню-

109 Про класичне, а сьогодні розмите, розрізнення на описову та оціню-
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вання міститься в кожному історичному описі. Критика історіографії 

оцінює стан сучасної історіографії, але її завданням не є формулювання 

списку історичних праць, які були б визнані каноном, що визначає ме-

тоди досліджень чи стиль писання про минуле. Метою історіографічної 

критики не є також рецензування історичних досліджень. Її головне 

завдання я бачу в освіженні, відновленні способів мислення про іс-

торію, що розуміється як специфічний західноєвропейський підхід до 

минулого. Її метою, таким чином, є пропозиція певних перспектив, 

порад щодо способів мислення про історіописання, його місця та ролі 

в «кризовий момент» історії культури та людини. Також тому ключовим 

актом критики історіографії є – згідно з Фраєм – «не акт судження, а 

акт розпізнавання»110, який може допомогти людині оцінити себе та 

своє становище. Перефразовуючи назву книги Ричарда Рорті, зазначу, 

що критику історіографії цікавить «історіографія як дзеркало культу-

ри», а передусім людина, яка в ньому проглядає, й обличчя якої це 

дзеркало відображає; її цікавить історіографія як критика культури.

У випадку теорії та історії історіографії процес творення майбут-

нього, до якого, як я сподіваюся, критика історіографії може зробити 

внесок, може бути пов’язаним з прийняттям таких стратегій: 1) іс-

торизації історії (підкреслення появи історії як історичного факту та 

демонстрації її змін і минущості); 2) текстуалізації та дискурсивізації 

мислення про історію (специфічне розуміння понять історія, наука, 

об’єктивність, держава, час, простір, стать як «мовних подій», що на-

лежать до порядку дискурсу, підтримуваного модерним мисленням, а 

не до дійсності як такої); 3) підкреслення зв’язків між історією, ідеоло-

гією та політикою (у контексті розважань Фуко про відносини знання–

влада). Під цим кутом зору історія мала би розумітися як тип ідеології 

на службі західноєвропейської філософії насильства. Керуючись цими 

стратегіями, критика історіографії включається до рефлексії над клю-

човими проблемами сучасної гуманітаристики, які стосуються суб’єкта 

ючу критику пише, зокрема, Людвік Фрайд: Ludwik Fryde, Drogi współczesnej 
krytyki literackiej [1938], w: “Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki 
literackiej XX wieku, red. i wstęp Marta Wyka. Kraków: Universitas, 2004.

110 Див.: Northrop Frye, “The Responsibility of the Critic”. Modern Language 
Notes, vol. 91, no. 5, October 1976, p. 810.
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та суб’єктності111, а також етичного повороту, який переніс центр тео-

ретичних розважань про історію з епістемології на етику112.

Етика має для критики історіографії ключове значення. Причому 

етика не розуміється тут як набір абстрактних правил, але вона виникає 

з повсякденного досвіду дослідника. Так сталося тому, що критика іс-

торіографії поєднує глибоке прочитання тексту з етичними розважан-

нями, які до такого прочитання змушують читача й які виходять також 

поза текст. Етика тут – практика турботи.

Методи критики історіографії

Аналізуючи сучасне історіописання, критика історіографії віддає 

перевагу епістемологічному плюралізму. Її підставовим методом є, з 

одного боку, адаптація формалізму, структуралізму та психоаналізу 

«глибокого прочитання тексту» (close reading)113, а з другого – «інтер-

претаційної еклектики» (Ґоло Ман). Тут повною мірою проявляється 

той факт, що інтерпретація є міждисциплінарним явищем, яке у ви-

падку розважань про минуле полягає на постійному виході поза межі 

дисципліни та ламанні визначених традицією інтерпретаційних рамок. 

Еклектизм розуміється тут не як негативне явище, а як умова появи 

111 Критика історіографії ніби випливає з проблеми суб’єктності. Ключо-

вою роллю історії традиційно вважається роль гаранта й охоронця ідентичності. 

Тому можна сказати, що історія буде корисною так довго, як довго ми будемо 

вірити, що вона в якийсь спосіб формує, гарантує та легітимізує нашу, чи то 

расову, чи то етнічну, гендерну, класову, національну, державну, континенталь-

ну, чи навіть планетарну ідентичність. Віра в історію – це віра у когерентний 

суб’єкт та його стабільну ідентичність. Однією з причин сучасного занепаду 

віри в корисність історії є, зокрема, розпад такого стабільного, історичного 

суб’єкта, тобто суб’єкта, який свою ідентичність набував та формував саме 

через посилання на традицію та минуле, заховане в історії. 
112 Порівняй: Lawrence Buell, “In Pursuit of Ethics”. PMLA, vol. 114, no. 1, 

January 1999; Michael Eskin, “The Double ‘Turn’ to Ethics and Literature?” Poet-
ics Today, vol. 25, no. 4, Winter 2004; Mapping the Ethical Turn: A Reader in Ethics, 
Culture, and Literary Theory, ed. Todd F. Davis and Kenneth Womack. Charlottesville: 

University of Virginia Press, 2001; Robert Eaglestone, Ethical Criticism: Reading After 
Levinas. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997.

113 «Close reading» я перекладаю саме як «глибоке прочитання тексту», а 

не, як це часто трапляється у фаховій літературі, – «близьке прочитання» чи 

«уважне прочитання», щоб звернути увагу на багатошаровість тексту, в якому 

інтерпретація відкриває щоразу новий рівень. Див.: Roland Barthes, Le Plaisir 
du texte. Paris: Seuil, 1973.
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нових дослідницьких та інтерпретативних розв’язань; як можлива в 

майбутньому основа для інтеграції знання (Януш Славінський)114.

Критика історіографії виходить поза сцієнтистську, схематичну мо-

дель теоретичної рефлексії, й крім інспірацій, зачерпнутих з аналітич-

ної філософії та філософії науки, вона використовує категорії та теорії, 

вироблені різними напрямками, дисциплінами та підходами, такими 

як структуралізм і постструктуралізм, деконструкція, семіотика, фемі-

ністська епістемологія, постколоніальні студії, психоаналіз, марксизм 

і неомарксизм, нова соціологія, рефлексивна антропологія тощо. Цей 

еклектизм та плюралізм спирається на ідеї Фрая, який для вивільнен-

ня креативності дослідника радить «дозволити розумові вільно грати з 

темою (об’єктом досліджень)»115.

У цьому місці з’являється проблема меж, або рамок, інтерпретації, 

проблема етики аналізу. Треба також підкреслити, що прийняття тези 

про існування багатьох сенсів тексту не означає, що кожна інтерпре-

тація допустима. За рішеннями дослідника використати ту чи іншу 

теорію, інтерпретаційну категорію чи спосіб мислення стоять конкретні 

вибори, які пов’язані з його світоглядними настановами, екзистен-

ційною ситуацією, ідентифікацією з певною традицією мислення, що 

відповідає його візії світу та людини. Таким чином, у своїх найглибших 

основах цей вибір є екзистенційним та етичним. Пишучи про межі ін-

терпретації, я посилаюся на «етику відповідальності» в розумінні Макса 

Вебера116, хоч усвідомлюю, що проблема «етики аналізу» та меж пред-

ставлення становить апорію, оскільки торкається дилеми буття між 

свободою вибору та абстрактними ідеалами, прийнятими цінностями, 

які обмежують цю свободу.

114 Janusz Sławiński, Wzmianka o eklektyzmie. “Teksty”, nr 1, 1980, s. 8.
115 Northrop Frye, “Polemical Introduction”, in his, Anatomy of Criticism. Four 

Essays. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973, p. 3.
116 Вебер виокремлює дві основні максими, на які спираються всі етично 

орієнтовані дії: «етику переконань» та «етику відповідальності». Перша стосу-

ється тих переконань, що визнаються, і зосереджена на їхній підтримці (напри-

клад, за будь-яку ціну слід висловлюватися проти несправедливості соціального 

порядку), натомість друга звертається до почуття відповідальності за власні 

дії, усвідомлюючи крихкість людського становища та складність передбачення 

наслідків цих дій. Вебер, однак, підкреслює, що це «не означає, що етика пере-

конань є тотожною з відсутністю відповідальності, а етика відповідальності – з 

відсутністю переконань», оскільки їх неможливо узгодити. Max Weber, “The 

Profession and Vocation of Politics”, in his, Political Writings, ed. and trans. Peter 

Lassman and Roland Speirs. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
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Функції критики історіографії

Критика історіографії має три основні функції: описову та аналі-

тичну, «пророчу» та перформативну.

Описова та аналітична функція

Як я вже згадувала, основною функцією критики історіографії є 

аналіз («глибоке прочитання») історичних праць та опис стану сучас-

ної історіографії. Критик історіографії є «психоаналітиком тексту», 

який найцікавіші сенси шукає в тих його шарах, які Барт колись на-

звав «несвідомим дискурсу». Отже, він має знайти входи, які ведуть 

до внутрішності тексту, щілини, які допровадять його до прихованих 

сенсів. Словом, критик хоче відкрити таємниці твору. Цими щілинами, 

прихованими брамами тексту, можуть бути, наприклад, метафори, сама 

форма, стиль, тематика та її специфічне розуміння, локалізація істо-

рика в наративі. Дослідження цих рис може оприявнити припущення, 

дослідницькі переконання історика, які визначають, що він береться за 

ту, а не іншу, тему та аналізує і представляє його в такий, а не інший 

спосіб.

«Пророча» функція

Як я вже зазначала, критика історіографії пов’язана з культурою, 

яка змінюється зараз надзвичайно швидко, а також з кризою, спричи-

неною, зокрема, глобалізаційними процесами. У контексті цих змін 

завдання критики мало би полягати, як це запропонував Фрай, роз-

мірковуючи про літературну критику, в ідентифікації в сучасному іс-

торіописанні тих елементів, які можна було б визнати «пророчими». 

Критик історіографії аналізує візії минулого, що їх пропонує історик, 

усвідомлюючи, що дискусії на тему цих візій є дискусіями майбутньої 

концепції світу та людини. У цьому сенсі критика історіографії міс-

тить елементи авангардної критики, яка питає: «Що слідує з концепцій 

минулого, пропонованих істориками, та якими можуть бути їхні на-

слідки?».

Під цим кутом зору критиком історіографії можна назвати «про-

рочим критиком» або «передвісником», який не пророкує майбутнє 

на підставі якоїсь даної йому вищими силами знання чи надлюдських 

здібностей, але своїми словами випереджає (forthtells) майбутнє. Такий 

критик аналізує сучасність, а також пропоновані в аналізованих істо-
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ричних працях візії минулого і вказує на можливі наслідки здійснюва-

них зараз дій, будучи при цьому голосом страхів та надій суспільства, 

частиною якого він є117. «Пророчий критик», повторюючи, зазначаючи, 

цитуючи певні циркулюючі в даному суспільстві ідеї, символи, мотиви, 

метафори, є передавальним механізмом культурної пам’яті, який допо-

магає вийти поза межі поточного етапу розвитку та перемістити межі 

«горизонту очікувань»118 цього суспільства. Тому основним завданням 

критика історіографії є розпізнавання пророчих елементів, що існують 

в сучасному історіописанні, елементів, які можуть бути визнані за знаки 

майбутнього. З цієї перспективи критика історіографії була би, з одного 

боку, етичною критикою, а з другого – соціальною та політичною кри-

тикою, тобто зосереджувалася на сучасному стані людини, суспільства 

та культури; на сучасності як історії. Така критика є способом порозу-

міння і посередником у діалозі минулого та сучасності про майбутнє. 

А отже, критик питає: «Що такого сталося у минулому і було у певний 

спосіб представлено в історичній праці, що і надалі залишається важ-

ливим для сучасності та побудови майбутнього?».

Перформативна функція

Критику історіографії покриває тінь перформативності. У контек-

сті пропонованого тут розуміння інтерпретація трактується як перфор-

мативний акт, оскільки, як я вже згадувала, однією з її функцій є спі-

вучасть у зміні історичної свідомості, приготування підстави для появи 

якогось «постісторичного» підходу до минулого, який би більше відпо-

відав «горизонтові очікувань» громадськості, яка живе в світі нового 

тисячоліття та глобальної культури. Критика історіографії не стільки 

питає, що означає текст, але, приписуючи йому дієздатність, питає, що 

він робить? Причому вона спрямована насамперед до молодшого поко-

ління, яке після такого «критичного укусу» вже не могло б дивитися на 

історію традиційно. У перформативній функції критики історіографії я 

117 Окреслення «пророчий критик» (prophetic critic) і «пророчий крити-

цизм» вживає Дебора Гейнз у своїй книжці «Покликання митця» (1997). Ідея 

«пророчого критика» викликає асоціації з відомим висловлюванням Фридриха 

Шлегеля про те, що «історик є пророком, зверненим до минулого».
118 Reinhart Koselleck, “Space of Experience” and “Horizon of Expectation”, 

in his, Futures Past. On the Semantics of Historical Time, trans. Keith Tribe. Cam-

bridge Mass.: MIT Press, 1985. Див. український переклад цієї праці: Козеллек Р. 

Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Пер. з нім. В. Швед. К., 

2005. – Прим. ред.
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бачу її важливе дидактичне завдання, яке полягає в навчанні студентів 

критичному мисленню та вмінню вхоплювати приховані припущення, 

які стоять у підстав твору. Критика історіографії чітко демонструє, що 

різні інтерпретаційні стратегії пропонують різні візії минулого і що 

писання про історію без прийняття якоїсь світоглядної чи ідеологічної 

опції неможливе.

Тому інтерпретації, які постали в дусі критики історіографії, за-

вжди будуть різновидом «перформативних інтерпретацій», якщо вжити 

формулювання Жака Деррида119. Це інтерпретації, які радше перефор-

матовують оригінальний текст, ніж коментують текст, намагаючись пе-

редати його «оригінальний» сенс. Під цим кутом зору перформативний 

акт інтерпретації пов’язаний, як зазначає Деррида, з одинадцятою те-

зою «Тез про Фоєрбаха» Маркса. Критика історіографії перефразовує її, 

стверджуючи, що «історики до цього часу описували та інтерпретували 

світ, йдеться, однак, про те, щоб вони зрозуміли, як ці інтерпретації 

можуть його змінювати».

«Повернення Мартина Ґерра» Наталі Земон Девіс

(приклад застосування критики історіографії 

для аналізу мікроісторії)

Наталі Земон Девіс120 – фахівець з історії ранньомодерного пері-

оду, ікона досліджень над історією жінок, одна з найцікавіших і най-

119 Jacques Derrida, Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourn-
ing & the New International, trans. Peggy Kamuf. New York and London: Routledge, 

1994, p. 51.
120 Наталі Земон Девіс (1928) – професор-емерит Принстонського універ-

ситету, а зараз професор історії та антропології Середньовіччя в Торонтському 

університеті. Вона колишній президент Американської історичної асоціації, 

член Американської академії мистецтв та наук, а також член Британської ака-

демії, лауреат багатьох нагород і кількадесяти докторатів honoris causa, у 2010 

році отримала Міжнародну нагороду Людвіґа Голберґа (The Ludvig Holberg 

International Prize), яка вважається відповідником Нобелівської премії в гума-

нітаристиці та соціальних науках. Девіс авторка багатьох книжок-бестселерів, 

які були перекладені різними мовами та увійшли до історіографічного канону, 

зокрема: «Суспільство та культура в ранньомодерній Франції» (1975), «Опо-

відки в архівах» (1987), «Жінки на узбіччі» (1995), «Раби на екрані (Slaves on 
Screen)» (2000), «Дар у Франції шістнадцятого сторіччя» (2000), «Подорожі пе-

ревертня (Trickster Travels)» (2006). Разом з Арлєт Фарґ вона зредагувала третій 

том «Історії жінок на Заході», який дістав назву «Ренесансні та просвітницькі 

парадокси» (2000).
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більш знаних у світі науковців, які займаються соціально-культурною 

історією. Пітер Берк написав про неї, що вона є однією з найцікавіших 

та найбільш відомих сучасних соціальних істориків, а також найважли-

віша жінка-історик та історик жінок у США.

«Повернення Мартина Ґерра» 
в контексті мікроісторичних досліджень

Опублікована в 1983 році книга «Повернення Мартина Ґерра», по-

руч з «Монтайю» (1975) Ле Руа Ладюрі, «Сиром і хробаками» (1976) 

Карло Ґінзбурга, а також «Великою різаниною кішок» (1984) Роберта 

Дарнтона, вважається класичним прикладом мікроісторії. Сама дослід-

ниця про зарахування її до кола мікроісториків говорить таке:

«Я не заперечую бути визначеною як мікроісторик, хоча, ко-

ли я починала роботу над проектом [над книгою “Повернення 

Мартина Ґерра”. – ЕД], я думала про себе як про антрополога, 

який іде до села і цікавиться не тільки етнографією, а й діяль-

ністю людей. Однією з переваг праці антрополога є те, що він 

здатен не тільки спостерігати людей та безпосередньо з ними 

спілкуватися, але також спостерігати дії, які здатні показати, як 

речі дійсно відчуваються та проживаються; речі, які зазвичай не 

потрапляють до щоденників або документів»121.

Девіс від початку своєї наукової кар’єри розміщувала свої дослі-

дження в межах соціальної історії антропологічного спрямування. Для 

своїх розважань на тему історії Франції XVI сторіччя вона черпала ін-

спірації в працях Арнольда ван Ґеннепа, Едварда Еванса-Причарда, 

Віктора Тернера та Кліфорда Ґірца. Цей підхід був помітний вже у збір-

ці статей «Суспільство та культура в ранньомодерній Франції» (1975). 

Девіс говорить, що вирішила стати істориком після прочитання творів 

Блока та Февра, причому найбільше її зацікавили їхні проекти рефор-

мування дослідження, навчання та писання історії.

«Головним предметом історії були для них не політичні події, 

державні діячі чи інституції, але “l’homme”, людські істоти, які 

розглядаються крізь призму їхнього досвіду. Історик знаходить 

121 Maria Lúcia Pallares-Burke, “Natalie Zemon Davis”, in her, The New His-
tory. Confessions and Conversations. Cambridge: Polity Press, 2002, p. 67.



Частина І. Наративізм

80

їх в полях, лісах, майстернях, дзвіницях, конторах, а також і в 

бібліотеках, судах та палацах»122.

У 1968 році, будучи запрошеним професором в Університеті штату 

Каліфорнія в Берклі, Девіс натрапила на книгу судді Жана де Кора 

«Пам’ятний вирок» (Memmorable Decree), написану в XVI сторіччі. Як 

згадує Девіс, спонтанною реакцією на знайдену там історію про осо-

бу, яка більше трьох років видавала себе за чоловіка однієї жінки, була 

думка, що «це має бути фільм»123. Американська дослідниця вважає, що 

цей імпульс випливав з антропологічно спрямованої історії, яку вона 

практикувала. Раніше вона займалася ритуалами насильства, жалоби, 

прислів’ями, але, як вона пише:

«те, чого [цим дослідженням] бракувало, – це близькі етногра-

фічні спостереження під час польових досліджень, де антрополог 

може бачити контакти між людьми, описувати послідовність 

випадків та чути спосіб, в який учасники описують події, що 

відбуваються. Однак мої герої вже давно померли»124.

У 1980 році разом зі сценаристом Жаном-Клодом Кар’єром та ре-

жисером Даніелєм Вінєм Девіс працювала над сценарієм фільму «По-

вернення Мартина Ґерра»125. Девіс згадує, що, уявляючи собі сцени 

села, яке вітає повернення Ґерра, повсякденні заняття його мешканців, 

розмови та сварки, і зрештою сам судовий процес, вона формувала 

власну етнографічну свідомість. Участь у зйомці фільму стала для неї 

замінником польових досліджень, але викликала також розчарування, 

оскільки екранізація відхилялася від історії, яку оповідали джерела.

122 Natalie Zemon Davis, “A Modern Hero”. New York Review of Books, vol. 37, 

no. 7, April 1990, p. 27. Див. також: Roger Adalson, “Interview with Natalie Zemon 

Davis”. Historian. A Journal of History, vol. 53, no. 3, Spring 1991, p. 419.
123 Natalie Zemon Davis, “Preface”, in her, The Return of Martin Guerre. New 

York: Penguin Books, 1985, p. vii.
124 Natalie Zemon Davis, A Life of Learning. ACLS Occasional Paper, no. 39. 

American Council of Learned Societes, 1997, p. 17.
125 У 1982 році з’явилася книжка «Повернення Мартина Ґерра», авторами 

якої були Девіс, Кар’єр та Вінь, яка містила текст сценарію фільму. Про роботу 

над сценарієм Девіс розповідає в: Helen Pringle, Elizabeth W. Prior, “Inventing 

Martin Guerre: An Interview with Natalie Zemon Davis”. Southern Review, vol. 19, 

no. 3, November 1986. 
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«Парадоксально, але чим більше я віддавалася створенню фільму, 

тим більше мій апетит збуджувався чимось, що було поза ним. 

Я була змушена глибше зануритися до справи, усвідомити її 

історичний сенс. Писання радше для акторів, ніж для читачів, 

поставило нові питання про мотивацію людей шістнадцятого 

сторіччя – наприклад, чи вони дбали більше про істину, чи про 

майно. Спостереження за тим, як Жерар Депардьє входить у свою 

роль фальшивого Мартина Ґерра, змусило мене ще раз замис-

литися про освіту справжнього самозванця – Арно дю Тіля. Я 

відчувала, що маю власну історичну лабораторію, яка виробляє 

не докази, а історичні можливості (historical possibilities)»126.

Це схилило Девіс до подальших архівних досліджень, з яких і на-

родилася ця книга127. Як говорить американська дослідниця:

«Я прийшла до мікроісторії (або до того, що я називаю етногра-

фією) через фільм. У моїй книжці історика я спробувала зробити 

“неймовірну історію” Мартина Ґерра зрозумілою, в термінах 

всього, що я змогла знайти про сільське життя. Я намагалася 

показати, як неординарний самозванець був типом формуван-

ня ідентичності, “творення себе”, як це назвав Монтень, як в 

середовищі селян, так і суддів та інших заможних та чиновних 

людей, які читали книгу Жана де Кора, що видавалася тисяч-

ними накладами»128.

В історичних працях Девіс проявляються її блискуче знання дже-

рел, методологічна самосвідомість, досконала стилістика та уява. Мі-

кроісторія Девіс є не лише свідченням антропологічного повороту, але 

також і, як це охарактеризував Лоуренс Стоун, свідченням «відроджен-

126 Davis, “Preface”, p. viii.
127 Natalie Zemon Davis, The Return of Martin Guerre. Cambridge Mass., 

London: Harvard University Press, 1983. Див. рецензії на цю книгу: Peter Burke, 

“The Imposter”. London Review of Books, vol. 6, no. 7, 14 April-2 May 1984; Emmanuel 

Le Roy Ladurie, “Double Truble”, transl. by David Bellos. New York Review of Books, 

vol. 30, no. 20, 22 December 1983; A. Lloyd Moote, American Historical Review, 

vol. 90, October 1985; Donald L. Kelley, Renaissance Quarterly, vol. 37, 1984; а та-

кож дискусію: “American Historical Review Forum: The Return of Martin Guerre”. 

American Historical Review, vol. 93, no. 3, June 1988. Порівняй також: Stephen J. 

Greenblatt, “Psychoanalysis and Renaissance Culture”, in his, Learning to Curse. 
Essays in Early Modern Culture. New York and London: Routledge, 1990.

128 Davis, A Life of Learning”, p. 19.



Частина І. Наративізм

82

ня наративу»129. Пропонований підхід до минулого є результатом вико-

ристання як згаданих вище інспірацій, зачерпнутих з антропології, так 

і досліджень над історичним наративом, здійснюваних літературознав-

цями та теоретиками історії (Поль Рікер, Гейден Вайт). У «Поверненні 

Мартина Ґерра» проявляється типова для мікроісторії етнографічна 

стратегія дослідження малих громад та звичайних людей, а також звер-

нення уваги на проблему родинних зв’язків, ритуалів, прислів’їв, магії, 

сусідських та родинних стосунків, з використанням для їхнього опису 

ґірцевської концепції «насиченого опису» (thick description) і тернерів-

ської ідеї соціальної драми (social drama).

Тоді як італійські історики були досить скептичними щодо значу-

щості «лінгвістичного повороту», Девіс часто вказує на його корисність 

для історичних досліджень. Американська дослідниця усвідомлює тек-

стуальний вимір джерел, на які вона спирається; часто вживає поняття 

«фікція», в сенсі творення, обробки та використання матеріалу, але є 

далекою від згоди з поглядами Гейдена Вайта, для якого історія є різ-

новидом літератури, а історичний текст – літературним артефактом. 

Девіс висловлюється за збереження межі між літературою та історією. 

Подібно до Ґінзбурга, вона прив’язана до ідеї доказу та свідчення, які 

мають обґрунтовувати кожне твердження історика. На думку Девіс, 

праця історика полягає в постійній перевірці встановлених на основі 

джерел фактів та їхній інтерпретації. На противагу письменнику істо-

рик не може собі дозволити будувати наратив згідно з лінією сюжету. 

Водночас у вступі до «Повернення Мартина Ґерра» авторка визнає, що 

«те, що я пропоную тут, є почасти моїм винаходом, який, втім, міцно 

контролюється голосами минулого»130.

З Ґінзбургом Девіс поєднує використання «доказової парадигми».

«Я працюю як слідчий, оцінюючи свої джерела та принципи 

їхнього творення, збираючи разом ключі з багатьох місць, фор-

129 Однак в її дослідженнях ми не знайдемо використання жодного спе-

ціального методу аналізу, пропонованого теорією та методологією літературоз-

навства. Допомога літературознавства та вплив наративізму особливо проявля-

ються в її такій книжці: Davis, Fiction in the Archives. Pardon Tales and Their Tellers 
in Sixteenth-Century France. Stanford: Stanford University Press, 1987. Порівняй 

також: Natalie Zemon Davis, “Stories and the Hunger to Know”. The Yale Journal 
of Criticism, vol. 5, no. 2, 1992.

130 Davis, “Introduction”, in her, The Return of Martin Guerre, p. 5.
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мулюючи попередній доказ, який дає найкраще розуміння, най-

імовірніше розуміння, джерела шістнадцятого сторіччя»131.

Однак провідна ідея «Повернення Мартина Ґерра», що випливає 

з зацікавлень Девіс наративом, – побудова паралельних оповідань, які 

подають різні точки зору (multiple storyline). Тому книга представляє 

бачення подій як головного Мартина та його дружини Бертранди де 

Ролз, так і мешканців села, а також судді, який вів процес про вкрадену 

ідентичність. «Я вирішила використати літературну конструкцію… яка 

б дозволила читати цю книгу, якщо бажаєте, як детектив. Я хотіла, щоб 

книга була доступною широкій аудиторії», – говорить американська 

дослідниця132.

Трагедія Арно дю Тіля

«Повернення Мартина Ґерра» оповідає таку історію: 1538 року у 

французькому селі Артига, після попереднього підписання угоди між 

батьками наречених, відбувся шлюб між десятирічною Бертрандою де 

Ролз і чотирнадцятирічним Мартином Ґерром. Виявилося, що Мартин 

страждає на імпотенцію, причиною якої були наведені на нього чари. 

Після восьми років він був від них звільнений, а Бертранда завагітніла 

та народила сина. Мартин подорослішав та відчув себе головою родини. 

Однак оскільки молоді мешкали разом з батьками та братами і сестрами 

Мартина, між ними почалися сварки, у результаті яких Мартин зали-

шив дружину та сина і втік. З того часу про нього не було нічого відомо. 

Бертранда мала тоді 22 роки. Літом 1566 року до села прийшов чоловік, 

який представився як Мартин Ґерр. Насправді це був відомий гуляка 

Арно дю Тіль. Бертранда, родина та мешканці села впізнали в ньому 

Мартина. Бертранда щасливо прожила з «нео-Мартином» три роки та 

народила йому дві доньки. Втім, незабаром Арно посварився з родиною 

Ґерр. Його звинуватили в ошуканстві та подали до нього до суду. Під 

час процесу в Ріо 45 осіб розпізнали в ньому Арно дю Тіля, близько 35 

присягнули, що він є Мартином Ґерром, якого вони знають від колис-

ки, а 60 осіб відмовилися давати свідчення. Як наслідок, самозванець 

був засуджений на смерть через відрубування голови та четвертування. 

131 Natalie Zemon Davis, “On the Lame”. American Historical Review, vol. 93, 

no. 3, June 1988, p. 575. Девіс посилається у примітці на статтю Ґінзбурга: 

Ginzburg, “Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues as Scientific Method”. History 
Workshop, vol. 9, Spring 1980.

132 Ibidem.
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Однак звинувачений подав апеляцію, і 30 квітня 1560 року відбулося су-

дове засідання в Тулузі. У судовій залі з’явився тоді справжній Мартин 

Ґерр. Бертранда благала його про пробачення, пояснюючи, що вона 

була введена в оману і змушена до життя з узурпатором. Арно був за-

суджений на смерть через повішення. Вирок був виконаний. Бертранда 

повернулася до чоловіка та мала від нього дітей. Незабаром ця історія 

стала легендою, яка оповідається до сьогодні.

У цьому розділі, використовуючи книгу Девіс, я хочу спробувати 

відійти від наукового (сцієнтистського) мислення про історію. Тому в 

цій спробі я буду використовувати мотиви трагедії, трагізму та трагіч-

ного знання. Дослідники цієї проблематики стверджують, що історія та 

трагедія з’явилися приблизно одночасно. На їхню думку, трагічність не 

існує в якійсь абсолютний спосіб, а тільки в явищах в часі. Передтра-

гічне знання – це передісторичне, або аісторичне, знання. Разом з тра-

гедією людина усвідомлює буття в межових ситуаціях, ситуаціях вибору 

та конфлікту. Трагедія вказує зміну людини, що наступає в результаті 

цих ситуацій. До того ж вона визначає межі між світом мистецтва та 

територією історії, взаємопроникнення трагедії та історії відбувається 

в ключових моментах реалізації часу (kairos). Тлом моїх розважань за-

лишається також передбачуване Ніцше «воскресіння трагедії», «про-

будження трагічного світогляду» та «діонісійського духу»133.

«Найбільша дистанція розділяє культури, для яких є чужим тра-

гічне знання», – написав Карл Ясперс. Тому припустимо, що культура 

Франції XVI сторіччя є для нас настільки близькою, наскільки поділяє 

трагічне знання та містить в своїх кодах ідею трагічності. Мені, од-

нак, не йдеться про абсолютизацію трагічності, про трактування її як 

невід’ємного елемента людської екзистенції. Я радше думаю, з одного 

боку, про порівняння історії, представленої в книжці Девіс, з трагеді-

єю, що розуміється як різновид драми, в якому міститься нездоланний 

конфлікт цінностей, який ставить героя перед вибором, що неуникнен-

но веде до катастрофи. Тому я звертаюся до «Поетики» Аристотеля, в 

якій була представлена теорія трагедії та основні складові трагічного 

сюжету (mythos): поворот дії (peripéteia), розпізнання (anagnorisis), по-

милка, омана (zbłądzenie), трагічна провина (hamartia), страждання або 

пристрасть (pathos), очищення (katharsis) тощо134.

133 Friedrich Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przekł. i 

posłowie Bogdan Baran. Kraków: Inter Esse, 1994, s. 125-149.
134 Arystoteles, Poetyka, przekł. i oprac. Henryk Podbielski. Wrocław: Ossoli-

neum, 1989.
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З другого боку, мене цікавить постава самого історика. Девіс, по-

дібно до поета – автора трагедії, унаочнила для мене трагічне знання. 

Це знання, як пише Ясперс, є відкритим, а не знаючим. «Є пізнанням, 

в ході якого я стаю собою, у спосіб, в який я, як мені видається, щось 

пізнаю, спостерігаю та відчуваю»135. Здобуття такого знання, результа-

том якого є моя (читача) метаморфоза, я відношу до категорії katharsis, 

пов’язаної також з почуттям (трагічної) піднесеності. Воно очищує 

душу та готує її до випробування, якому вона буде піддана. Це випро-

бування є ніби новим актом трагедії, яка, закінчуючись у книжці або 

на сцені, знаходить в мені своє продовження. Це я виконую умови її 

сюжету та стаю її персонажем. У своєму монолозі я питаю: який герой 

є мені найближчим? Як я його оцінюю? З якими виборами я себе іден-

тифікую? На підтримку яких цінностей я висловлююся? Ким я є?

Приймаючи запропоновану вище перспективу, я знову на тому ж 

рівні розважань ставлю постаті з минулого, а також їхні фігури (їхні 

репрезентації в наративі), самого історика та читача, передбачаючи, 

що це трагічне знання є спільним для них усіх.

Тема «Повернення Мартина Ґерра» викликає асоціації з драмою 

Плавта «Амфітріон». Цей факт відсилає нас до джерела, яке викорис-

товувала Девіс, тобто до «Пам’ятного арешту» (1561) Жана де Кора – 

юриста та гуманіста, який брав участь у процесі Арно в Тулузі й описав 

усю історію. У примітці до видання 1566 року Кора написав:

«Це була справжня трагедія для цього чудового селянина [для 

Арно], насамперед тому, що наслідки для нього були сумними і 

навіть фатальними. Або принаймні це робить складним визна-

чення відмінності між трагедією і комедією»136.

У виданні 1572 року в тексті було вжито окреслення «трагікомедія». 

Можливо, тому, що цей тип мистецтва ставав все більш популярним у 

літературній практиці Франції XVI сторіччя. До того ж на початку цього 

сторіччя з’явилися французькі та латинські видання «Амфітріона», де 

Плавт уперше вжив поняття «трагікомедія».

Твір Плавта є комедією двійників. Вона оповідає про вождя фіван-

ців Амфітріона, який, вирушаючи на війну, залишає вдома дружину 

135 Karl Jaspers, O tragiczności, przekł. Anna Wołkowicz, w: tegoż, Filozofia 
egzystencji. Wybór pism, Warszawa: PIW, 1990, s. 355.

136 Jean de Coras, Arrest Memorable, видання 1565 року, цит. за: Davis, The 
Return of Martin Guerre, р. 111.
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Алкмену. В цей час у постать Амфітріона втілюється Юпітер, який 

вводить в оману Алкмену, яка немає сумніву, що вона спілкується зі 

своїм чоловіком. Незабаром повертається Амфітріон та виникає низка 

непорозумінь, що засновуються на мотиві двійника. Зрештою Юпітер 

зізнається у «жарті», а Алкмена народжує двох близнюків, з яких один – 

Геракл, є сином Юпітера, а другий – Амфітріона. Фіванець пробачає 

дружині, а сам почувається вшанованим, оскільки його дружина була 

обрана потужним богом137.

Хоча Кора назвав історію Мартина, Бертранди та Арно трагікоме-

дією, вона не має – як у Плавта і як належить трагікомедії – щасливого 

кінця. У випадку «Повернення Мартина Ґерра» ми маємо радше справу 

з трагедією, в якій беруть участь люди «низького стану». Селяни, які 

трактуються зазвичай як джерело комізму, у даному разі виявляються 

вплутаними до характерної для трагедії акції, що закінчується ката-

строфою.

Втім, між цими двома сюжетами все ж існує багато подібностей. 

Назва обох праць відсилає нас до особи «зрадженого чоловіка» – Ам-

фітріона та Мартина Ґерра. Це вони стають комічними персонажами, 

ошуканими узурпаторами-рогоносцями. Трагічною постаттю натомість 

є Арно. Хоча він гине, він все ж, по суті, перемагає, оскільки до кінця 

обстоює власні цінності (лояльність та любов до Бертранди) і не лама-

ється морально. Поразка Арно маніфестує його свободу вибору. Герой 

свідомо приймає виклик, наважується піти на ризик, а потім бере на 

себе всю провину. Усвідомлюючи цю свободу, він ніби її дійсно отримує 

і, помираючи в її ім’я, стає гідним трагічної величі.

Смерть Арно також є маніфестацією іронічного безсмертя. Герой 

помирає, бо його час вже виповнився, а ніхто – як писав Вальтер Бе-

ньямін – не може жити у виповненому часі138. Це виповнення часу 

відбувається тоді, коли має місце перетворення Арно. Його не було, 

коли Арно видавав себе за Мартина, але воно настало, коли на про-

цесі з’явився справжній Мартин, а Арно визнав, ким він є насправді 

(anagnorisis). Тоді він стає собою, проявляється його справжній харак-

тер; у межовій ситуації перевіряються його чесноти139. Таким чином, 

137 Див.: Plaut, Komedie, t. I. Żołnierz samochwał. Amfitrion, przekł. wstęp i 

przypisy Ewa Skwara, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2002.
138 Див.: Walter Benjamin, Trauerspiel and Tragedy, in his, Selected Writings, 

vol. I: 1913–1926, ed. by Marcus Bullock and Michael W. Jannings. Cambridge, Mass., 

London: The Belknat Press of Harvard Universty Press, 1996, p. 56. 
139 Арно протягом усього часу вірить в лояльність Бертранди. Під час 
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«Повернення Мартина Ґерра» не є історією про Мартина Ґерра, але 

про Арно дю Тіля. Назва не пов’язана з поверненням до дому шукача 

пригод селянина з Артига (Мартина), але з поверненням Арно до себе 

самого (мотив віднайдення себе). Маска відкриває справжню сутність 

людини. Має рацію Наталі Земон Девіс, коли стверджує, що «трагедія 

полягає більше в його [Арно] відкритті себе (unmasking), ніж в ошукан-

стві» (с. 113).

Пам’ятаємо, що Арно був відомим гулякою та сільським донжуа-

ном. Як пише Девіс, гра ролі Мартина були для нього типом перетво-

рення, яке мало затерти сліди старого Арно – «людини з минулого» і 

з поганою репутацією. Зрештою, Арно проявився як дуже позитивний 

герой, страждання якого викликають pathos. Також тому в версії Кора, 

Арно і далі володіє чудесними рисами і порівнюється ним із Юпітером 

з комедії Плавта. Арно стає героєм, який пробуджує симпатії, більш 

реальним, ніж сам Мартин – «людина з холодним серцем та дерев’яною 

ногою».

У Кора, подібно до Плавта, цікавими є відносини між двома чоло-

віками: Арно і Мартином, Амфітріоном і Юпітером, натомість постаті 

жінок – Бертранди та Алкмени, залишаються в тіні. Кора представляє 

Бертранду як жертву ошуканства. Натомість у книжці Девіс вона зрос-

тає до першопланової постаті. Таке зміщення орієнтирів стало пред-

метом критики. Американській дослідниці закидали, що в її зобра-

женні Бертранда постає кимось на кшталт протофеміністки народної 

культури, і тому є більше плодом її уяви, ніж результатом історичної 

реконструкції140. Це правда. Заангажована в жіночу історію Девіс ви-

опуклює постать Бертранди і відходить від схеми Плавта. Вона під-

креслила внутрішній конфлікт селянки з Артига, яка розривається між 

взаємовиключними інтересами, прагненнями та обов’язками. Уважний 

процесу в Ріо Арно сказав судді, що «якщо вона присягне, що він не її чоловік 

Мартин Ґерр, він погодиться на будь-яку смерть, яку обере суд. І Бертранда 

мовчала» (с. 69). Навіть під час виконання вироку Арно залишився вірним 

Бертранді. Стоячи на драбині, що вела до шибениці, він прохав чоловіка, який 

займе його місце біля Бертранди, щоб він не був із нею жорстоким. «Вона була 

жінкою честі, чесноти та вірності, як він свідчив про неї. Тільки-но вона почала 

щось підозрювати, вона відвернулася від нього. Це вимагало великої відваги та 

загартованості духу зробити те, що вона зробила. Бертранду він просив тільки, 

щоб вона його пробачила» (с. 93).
140 Див.: Robert Finlay, The Refreshing of Martin Guerre. “The American His-

torican Review”, vol. 93, no. 3, June 1988, p. 570. Порівняй також відповідь на 

критику Девіс: Natalie Zemon Davis, On the Lame, ibidem.
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читач помітить, що на кожному кроці Девіс намагається пояснювати 

«нечисту» поведінку Бертранди. Спочатку американська дослідниця 

пояснює, чому вона вирішила впізнати в Арно свого чоловіка141, а по-

тім – чому відвернулася від нього, коли на сцені з’явився справжній 

Мартин142. Тому представлення постаті Бертранди американською до-

слідницею має більше спільного з героїнею романтичного роману Дже-

нет Льюїс «Дружина Мартина Ґерра» (1941), де вона зображується як 

гідна поваги жінка, яку розривають суперечності, ніж з образом, що 

виникає на основі реконструкції джерел. Однак аналіз сюжету показує 

характери у відповідному світлі.

Головним мотивом книги Девіс є проблема можливості побудови 

власної ідентичності, моделювання життя та свободи вибору. Це сюже-

ти, які ніби префігурують її спосіб представлення кожної з трьох по-

статей: Мартина, Бертранди та Арно. Тому ми довідуємося, що Мартин 

141 Девіс пише: «Попри ранню жіночу зрілість з лише коротким періодом 

сексуальності, попри шлюб, в якому чоловік її мало розумів і якого вона, ймо-

вірно, боялася, й який її, зрештою, залишив, Бертранда мріяла про чоловіка 

та коханця, який би повернувся та був іншим. І тоді, літом 1556 року, перед 

нею постала людина, яка назвала себе довго відсутнім Мартином Ґерром». І 

далі: «Або за відкритою, або за мовчазною згодою вона [Бертранда] допомогла 

йому [Арно] стати її чоловіком. З новим Мартином вона отримала реалізацію 

власних мрій, вона мала чоловіка, з яким вона могла жити в мирі та дружбі… і 

пристрасті. Це не був штучний шлюб, як її власний вісімнадцятирічної давни-

ни, або її матері з П’єром Ґерром, які були результатом попередніх традиційних 

домовленостей» (с. 44).
142 «Для Бертранди, яка знала правду, були ще інші наслідки цієї брехні. 

Вона намагалася будувати своє життя так добре, як вміла, використовуючи уяву 

та всі можливості, які вона мала як жінка. Але також вона пишалася своєю 

честю та чеснотами, була богобоязливою, як скаже потім перед судом. Вона 

хотіла жити як мати та родина в центрі сільської громади. Хотіла, щоб її син 

успадкував маєток. Чи Бог міг би покарати їх за брехню? Якщо їхній шлюб 

був чистою вигадкою, то чи не була вона тоді в очах матері та інших жінок, які 

мешкали в селі, соромницькою зрадницею?.. Вона кохала нового Мартина, 

але оскільки він ошукав її раз, то міг би зробити це і вдруге. А що було б, якби 

повернувся справжній Мартин?» (с. 60-61). І далі: «Після погляду на прибульця 

[Мартина] Бертранда почала трястися та плакати. Побігла, щоб його обійняти, 

та благала про пробачення за те, що піддалася на підступи та спокуси Арно дю 

Тіля. Сказала йому всі приготовлені виправдання: твої сестри повірили йому, 

твій дядько його прийняв; я так хотіла, щоб чоловік повернувся, що повірила 

йому, особливо тому, що він знав про мене стільки всього; коли зрозуміла, що 

він є ошуканцем, хотіла померти, хотіла вбити себе, але боялася Бога; тоді, коли 

я зрозуміла, що він мене зганьбив, я подала до нього до суду» (с. 86).
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томився в атмосфері сільського життя та «мріяв про життя поза межами 

полів з просом». Залишив Бертранду в пошуках пригод, цікавого життя 

і знайшов їх. З джерел відомо, що він був слугою в маєтності кардинала 

Бургоса Франциска де Мендози143. Бертранда також боролася за кра-

ще життя. Її становище після уходу Мартина не було добрим. Закон 

стверджував, що вона не може знову вийти заміж доти, доки не надасть 

доказів, що її чоловік помер. Тому, коли з’явилася можливість зміни 

(peripéteia), вона взяла життя в свої руки та свідомо прийняла обман 

Арно. Однак усупереч намірам Девіс Бертранда постає в негативному 

світлі. Її прагматична та амбівалентна постава, а також холодна раціо-

нальність викликають щодо неї емоційну дистанцію. Якщо ми подиви-

мося на всю історію не стільки під кутом зору постатей, скільки подій, 

то кожен з персонажів виявиться знову приписаним визначеному йому 

місцю в схемі сюжету. А отже, це не завдяки Бертранді читач відчуває 

katharsis і це не її стосується pathos трагедії. Попри зусилля Девіс, про 

«втілення» Бертранди дізнаються інші, а вона сама повертається на ви-

значене місце – стає постаттю з усіх трьох найменш істотною.

Це питання можливості побудови власного життя стосується також 

Арно, що маніфестує його «переміна» на Мартина. Над ним, однак, 

тяжіє трагічна провина (hamartia), яка веде до катастрофи (процес та 

покарання). Його омана пов’язана зі становищем людини, яке мані-

фестується в парадоксальній ситуації можливості свободи вибору та 

неуникненної втрати свободи. Арно помиляється. Втім, його провина 

не засновується на підлості характеру, але походить зі свідомо зроб-

леного вибору. Однак це не вина, що пронизує трагедію. Оскільки в 

трагедії герой її не усвідомлює (Едип). В історії, яку ми розглядаємо, 

як Бертранда, так і Мартин усвідомлювали свою провину, але лише 

один з них заплатив за неї. (Бертранда знала, що Арно не її чоловік, 

на противагу Алкмені, яка не усвідомлювала, що Юпітер втілився в 

Амфітріона.) До того ж вибір Арно більше пов’язаний з гуманістичною 

візією вільної людини, ніж з класичною моделлю вибору, пронизаного 

необхідністю, звідси також певний романтизм його постаті. (Ця історія 

не говорить про дію долі, призначення, втручання вищих сил тощо.) 

Водночас у самому сюжеті книги можна побачити класичну схему, в 

якій провина веде до розв’язки (катастрофи). Герой (Арно) усвідомлює 

свою помилку. Але тут не йдеться про усвідомлення того, що власне 

143 «Мартин був тепер внизу світу важливих людей… Він пересувався по 

переповненому місту з мечем та в лівреї одного з найвеличніших домів Іспа-

нії», – пише Девіс (с. 25-26).
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сталося, скільки про усвідомлення того, який напрямок та форму він 

сам надав своєму життю, роблячи той, а не інший вибір. Тому трагедія 

закінчується внаслідок дії Арно, але не в самій дії; катастрофа відно-

ситься до її результатів.

У кульмінаційний момент повертається «Мартин з дерев’яною 

ногою», який символізує повернення порядку. Арно страчують, спіль-

нота відновлюється і все повертається на свої місця144. (Отже, маємо 

тут справу з «найпрекраснішою», з точки зору Аристотеля, формою: 

поєднанням розв’язки і повороту дії.) Ця ситуація викликає у читача 

відчуття «тривожного співчуття». До пропонованої тут інтерпретації 

найбільше пасує розуміння katharsis як морального очищення, а також 

його розуміння в сенсі purificatio (покращення, позитивної видозміни). 

У цьому випадку katharsis відноситься до здобуття трагічного знання, 

про яке я писала вище. Тому на історію, описану Девіс, а також на 

ефект її прочитання можна подивитися крізь призму перетворень – 

це перетворення Арно на Мартина, перетворення самого історика на 

письменника, який унаочнює трагічне знання (посередник між персо-

нажами та читачами), а також катартичного перетворення читача, який 

стає собою завдяки усвідомленню, як це відбувається, що, читаючи цю 

історію, він щось переживає та пізнає. Тому все засновується на пошу-

ках себе, «оманах» – відходах та поверненнях до свого «я».

Наведені вище розважання демонструють, що для досліджень Девіс 

найбільш характерною є проблема творення ідентичності, яка є особли-

во очевидною саме у «Поверненні Мартина Ґерра». Для її підходу також 

характерна повага до особистості, яка є зануреною в соціальні відноси-

ни та відносини влади. Роберт Фінлей, наприклад, закидає Девіс, що 

вона як активістка та дослідниця жіночої історії зацікавлена у посилен-

ні позиції жінок, сфабрикувала ідентичність Бертранди. Він стверджує, 

що в книжці американської дослідниці «вона, вже більше не простачка 

та жертва, стає типом протофеміністки сільської культури»145. Девіс 

дійсно хоче зробити свою героїню незалежною, але це стосується не 

лише Бертранди. «Ми все ще мало знаємо… про шляхи», – пише автор-

144 Суд постановляє, що донька Бертранди та Арно є «легальною» ди-

тиною, оскільки мати вважала, що живе зі своїм чоловіком. Що дивно, не 

конфіскували майно Арно, але після його ревізії передали його їхній донці 

Бернарді. Також було вирішено, що Арно не буде піддаватися тортурам перед 

стратою (с. 89).
145 Robert Finlay, “The Refashioning of Martin Guerre”. American Historical 

Review, vol. 93, no. 3, June 1988, p. 570. 
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ка. «Ми часто думаємо про селян, як про тих, хто здебільшого не мали 

шляхів вибору, але чи це є так? Чи окремі селяни взагалі намагалися 

будувати своє життя у незвичайний та несподіваний спосіб?»146. У цих 

питаннях проявляється проблема, присутня в багатьох мікроісторичних 

дослідженнях: зосередження на конкретній особистості в її стосунку 

до соціального контексту, лавірування історика між шкалами «мікро» 

і «макро», що дозволяє показати складні залежності між особистістю 

та системою. Справді, мікроісторія знаменує не тільки поворот історії 

до людини, але також, як говорять французькі історики, – le retour de 
l’acteur [повернення актора]. Це пов’язано з тим, що особистість по-

казується не як безсильна, але як співтворець системи і зазвичай як 

хтось, хто в певний спосіб виступає проти системи.

«Історична антропологія є дисципліною, найбільше пов’язаною з 

моральним змістом гуманітаристики, – писав Арон Ґуревич. – …Вона 

характеризується не лише моральним пафосом, є не лише історією 

про людину та становище людини, але також історією, що пишеться 

для людини»147. Вона вказує простір людських виборів, і тому – поруч, 

зокрема, з літературою свідчення та спогадами – виробляє у читача 

«етичний інстинкт». Мікроісторія наділяє людину більшою цінністю, 

але не робить її більш егоцентричною. Людина завжди представляється 

в зв’язках з іншою людиною, в мережі залежностей, в яких вона хотіла 

чи взагалі не хотіла опинитися. Спостерігаючи завдяки мікроісторії її 

дії та рішення, ми часто схильні приписати їй знання сучасної максими, 

що бути свобідним означає бути здатним сказати «ні».

146 Davis, “Introduction”, in her, The Return of Martin Guerre, p. 1.
147 Aron Guriewicz, “Historia i antropologia historyczna”, przeł. Bogusław 

Żyłko. Konteksty: Polska Sztuka Ludowa, rok LI, nr 1-2, 1997, s. 16 i 18.
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Академічна та неконвенційна історії

У рефлексії над сучасною історіографією напрямки, які відходять 

від позитивістської моделі дослідження історії, окреслюються по-

різному. У Польщі Анджей Ф. Ґрабський писав про нестандартні моделі 

дослідження, Єжи Топольський – про нову чи новітню історіографію 

й нестандартні засади дослідження, Войцех Вжосек – про некласичну 

історіографію, а я в «Мікроісторіях» історичний авангард окреслила як 

альтернативну історію. У грудні 2002 року з’явилось тематичне число 

провідного у сфері англо-американської теорії історії журналу «Нistory 

and Theory», назване «Неконвенційна історія», редактори якого саме 

так окреслили тип історії, що відходить від стандартних способів до-

слідження і представлення минулого. У цьому числі опубліковані шість 

статей, які можна поділити на ті, що є спробами писання неконвенцій-

ної історії, а також ті, що досліджують приклади таких праць. Аналіз 

цих текстів дозволяє стверджувати, що ані окреслення «некласична 

історіографія», ані «альтернативна історіографія» у цьому випадку не 

є задовільними. Це пов’язано з тим, що належність певних напрямків 

до академічної історії (переважно класичної) чи неконвенційної (не-

класичної) є історично змінною і може, як зауважив Є. Топольський, 

мати суб’єктивний характер148. Такі авангардні у 80-х роках ХХ століття 

тенденції, як-от історична антропологія, мікроісторія чи романна іс-

торія (historia powieściowa; novel history)149, так і не стали домінувати в 

історіописанні, але з часом були сконвенціоналізовані та поглинені 

академічною історією і стали класикою жанру. Такі напрямки завжди 

становили і будуть становити «нішові тенденції», однак це власне вони 

задають тон і перебувають у центрі зацікавлень теоретиків та критиків 

історіографії, тоді як дискусії істориків точаться довкола контраверсій 

щодо усталення фактів та їхньої інтерпретації.

148 Jerzy Topolski, Teoria wiedzy historycznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 

1983, s. 22-23.
149 Про романну історію детальніше див.: Ewa Domańska, Martwe pewniki 

Simoma Schamy, w tejże, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań, 2005, 

s. 222-243. – Прим. ред.
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Далі у цьому розділі я спробую дати визначення академічної та 

неконвенційної історій, окреслити їхні характерні риси та сучасний 

стан, визначити місце неконвенційної історії у сучасній історіографії, 

вказати на приклади неконвенційного історіописання, а наприкінці – 

запропоную власне бачення проблеми кризи академічної історії. У цьо-

му контексті я хотіла б звернути увагу на розуміння механізму змін в 

історіографії, відмінне від пропонованого «культурним детермінізмом», 

який пояснює її розвиток у культурознавчій площині та зосереджується 

на зовнішніх імпульсах до змін. Я натомість хотіла б звернути увагу 

насамперед на внутрішні механізми цих змін. Стверджую, що історія 

як наукова дисципліна, як і багато інших систем чи структур, потребує 

«інших» (неконвенційних) історій для самоокреслення і використовує 

їх для зміцнення та відновлення.

Академічна і неконвенційна історії: 

характерні риси і спроби визначення

Академічна історія, як і неконвенційна, утримує (чи осягає) статус 

правомочної течії в межах зрозумілого у широкому сенсі історіописання 

завдяки, зокрема, пошануванню та дотриманню певних «методологіч-

них правил». Ці правила, за Карлом Поппером, можна також назвати 

конвенціями150. Вони є результатом домовленості чи згоди, досягнутої 

даним колом дослідників. Вказуючи на ці правила чи конвенції, ми 

можемо окреслити характерні риси академічної та неконвенційної іс-

торій.

Якщо йдеться про академічну (конвенційну) історію, то такими 

методологічними правилами є, зокрема, культ факту, вимоги об’єктив-

ності, принцип причинності, а також прагнення істини. Можна також 

додати, що домінантною формою представлення минулого є писаний 

текст, а стилем – реалістична проза роману ХІХ сторіччя. Для автора 

150 Завдяки згаданому вище числу «History and Theory» можемо також 

звернутися до загальнішої дискусії щодо поняття конвенції. Ця дискусія відси-

лає нас до широко дискутованої у філософії доктрини конвенціоналізму. Наразі 

зазначу лише, що, можливо, варто було б іще раз розглянути питання конвен-

ціоналізму як епістемологічної доктрини і проаналізувати, чому саме можуть 

навчитися теоретики історії у філософів, які пишуть на тему конвенціоналізму 

(наприклад, Рудольфа Карнапа, Дональда Девідсона чи Гіларі Патнема). Див. 

дискусію щодо конвенції у тематичному числі «New Literary History» (т. 13, 

№ 1, осінь 1981 р.), де, зокрема, вміщено статті Гейдена Вайта «Конвенційні 

конфлікти» і Гіларі Патнема «Конвенція: тема в філософії».
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вступу до тематичного числа «History and Theory» Брайана Фея історія, 

що керується цими правилами, є попросту академічною історією, яку 

він окреслює як «типовий тип дискурсивної історії, що створюється 

професійними академічними істориками»151.

У «History and Theory» ми не знайдемо дефініції неконвенційної 

історії, але розглядається вона завжди в опозиції до історії конвенційної 

і до того, що є конвенційним, тобто заснованим на усталених у цьому 

середовищі принципах і домовленостях. Тому достатньо буде заперечи-

ти конвенції академічної історії, щоб отримати характеристику історії 

неконвенційної. А отже, це є історія, що шанує суб’єктивізм, у наративі 

ламає причинно-наслідковий порядок, із підозрою ставиться до понят-

тя істини, експериментує зі способами представлення та використовує 

різні засоби передавання інформації, серед яких писані тексти є лише 

одним із можливих варіантів. Ця історія позитивно ставиться до емоцій, 

емпатії та щирості, що використовуються не тільки як методологічні 

засоби, але також сигналізують локалізацію автора в наративі, який 

часто розглядає історіописання як форму боротьби з різними форма-

ми утиску. Характерним також є те, що її творці мають схильність до 

теоретизування і часто поєднують досконалий дослідницький вишкіл 

з дуже доброю ознайомленістю з теорією та методологією. До того ж 

якщо у випадку академічної історії конвенції пов’язані з посиланням 

на вимоги науковості в її традиційному розумінні, то у неконвенційній 

історії змінюється тип визнаних конвенцій, а самі вони часто окреслю-

ються як цінності.

151 Brian Fay, “Unconventional History”. History and Theory, vol. 41, December 

2002, p. 1. Крім вступу Брайана Фея, число складається з шести статей, кожна 

з яких є прикладом «неконвенційної історії» (Томас В. Коген «Рефлексії над 

переповіданням ренесансного вбивці»; Стивен Кон «Наративна травма й іс-

торичний живопис Громадянської війни, або Чому ці картини такі жахливі?»; 

Мадгумалаті Адгікарі «Історія та оповідання: неконвенційна історія в “Ан-

глійському пацієнті” Майкла Ондаат’є та в “Оповіданнях Північного океану” 

Джеймса А. Міченера»; Марджорі Бекер «Сперечаючись з Фридою: домівки 

емоційних мestizaje»; Девід Дж. Стелі «Історія майбутнього»; Гавріель Розен-

фельд «Чому ми запитуємо “що було б, якби?”. Міркування про функції аль-

тернативної історії»), a також три рецензії (Алана Меґґіла на книжку Джонатана 

Ґловера «Людство: моральна історія ХХ століття», а також на книжку Еми Періз 

«Довгі тіні: істина, брехня та історія»; рецензію Стивена Банна на книгу Філіпа 

Розена «Муміфіковані зміни: кінематограф, історичність, теорія» і рецензію 

Роберта Розенстоуна на книжку Наталі Земон Девіс «Раби на екрані: фільм та 

історичне бачення».
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Розглядаючи відносини між академічною та неконвенційною іс-

торією в категоріях опозиції, складно не бачити неконвенційну історію 

як певну – як би сказав Томас Кун – аномалію щодо конвенційних 

форм писання про минуле. У цій книжці я, однак, трактую некон-

венційну історію як авангардну течію і спосіб ставлення до минулого, 

що існує в лоні нової гуманітаристики, причому я б не обмежувала 

її лише історіографією, оскільки вона практикується представника-

ми різних сфер гуманітаристики (не тільки істориками, але також – а 

можливо, і передусім – антропологами, археологами, культурологами, 

істориками мистецтва, письменниками), які працюють у межах між-

дисциплінарних студій, зокрема, постколоніальних досліджень, різного 

роду етнічних студій (ethnic studies), гендерних досліджень, досліджень 

сексуальних меншин (queer studies) та неповносправних (disabled studies), 

досліджень тварин і речей тощо. Ця історія є повстанською та насту-

пальною, вона є різновидом критики культури, а водночас несе в собі 

проект культури. Неконвенційна історія легітимізує та підтримує де-

колонізаційні рухи різних меншин, стаючи підставою їхньої боротьби 

за справедливість152.

152 Тут варто зазначити, що в місті Кардиф-біля-моря (Cardiff-by-the-Sea) 

(Каліфорнія) видавався нішовий часопис «Journal of Unconventional History». 

Часопис заснували і редагували дві дослідниці, історики за освітою: Елін Го-

медей (яка окреслює себе як «незалежну дослідницю») та Ен Елвуд (працює 

на історичному факультеті Каліфорнійського державного університету в Сан 

Маркосі). Спочатку журнал виходив тричі на рік, а від 1995 року – 4 рази на 

рік. У 2000 році часопис припинив своє існування через фінансові проблеми, 

пов’язані з тим, що основним джерелом фінансування були особисті кошти 

редакторок. Гомедей та Елвуд у тексті, що відкривав перше число часопису, 

декларували, що пропоновані увазі читачів статті «містять солідні наукові до-

слідження без академічної суворості. Вони поривають з конвенціями, презенту-

ючи оригінальний матеріал або комбінуючи вже наявне знання у нових конфі-

гураціях, що стимулюють думку або пропонують нові інтерпретації історичних 

даних, або експериментують з новими способами історіописання… Наша місія 

полягає у публікації оригінальних, неконвенційних праць науковців, які пре-

зентують нові відкриття або нові плідні синтези старих ідей та пропонують 

розв’язання, які не відповідають традиційному розумінню історичних фактів». 

Цей часопис хоча і був неконвенційним у контексті історії як дисципліни, втім, 

його все ж не можна пов’язувати зі специфічною рефлексією над минулим, 

що походить з нової гуманітаристики, про яку я буду далі говорити. Вміщені в 

часописі статті стосувалися насамперед анекдотичних ситуацій чи нетипових 

історичних явищ. Попри амбітні плани редакції ці статті, втім, не були ані 

поглиблені теоретичною рефлексією міждисциплінарного характеру, ані екс-
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«Історія… є невіддільною від конфліктів, що роздирають суспіль-

ства, в яких живуть історики», – пише Кшиштоф Пом’ян153. Історики 

також неминуче занурені у конфлікти між історією та проти-історією 

(przeciw-historiа), які віддзеркалюють зіткнення двох ідеологій, що не-

суть у собі різні візії колективного життя, що не надаються до узго-

дження. Пом’ян зазначає, що у результаті конфлікту, що роздирає 

суспільство, твориться пам’ять переможців і переможених. Перша з 

них, з огляду на привілейовану позицію влади, яку вона репрезентує, 

поширюється через систему освіти, засоби масової інформації, музеї, 

ювілейні урочистості. Натомість друга діє таємно і поширюється завдя-

ки усним переказам, секретним святкуванням і підпільним друкарням. 

Тому маємо тут справу з війною двох неспівмірних пам’ятей. З часом, 

однак, пам’ять переможців привласнює собі ім’я та престиж історії 

та перетворюється на урядову історію, що визнається і поширюється 

через інститути держави. «Коли пам’ять переможців стає урядовою іс-

торією, – пише Пом’ян, – пам’ять переможених конституюється як 

ревізіоністська історія»154. Отже, маємо тут справу з перенесенням 

суспільного конфлікту до сфери дискурсу за збереження всіх супутніх 

негативних емоцій. Пом’ян пропонує припинити трактувати поняття 

«ревізіоністська історія» як ціннісно забарвлене (пейоративні асоціації 

з запереченням Голокосту чи применшенням його масштабів) і почати 

використовувати його як описове. Означає воно передусім ревізію істо-

рії, її поновне переписування, пропозиції нових інтерпретацій фактів. 

Для Пом’яна ревізіоністська історія – це історія переможених, проти-

периментальними щодо форм представлення минулого. Тому їх можна трак-

тувати як неконвенційні тільки у вузькому сенсі, на відміну від пропонованого 

у цій книжці трактування широкого. Так, наприклад, Джойс Корбет у тексті 

«Одомашнена мода: фартух» (1992, т. 4, № 1) пише про те, що фартухи, які 

носили американські жінки після Першої світової війни, були, з одного боку, 

їхнім автопортретом, а з другого – віддзеркалювали бажаний образ домашньої 

господині, що зображувався у рекламі. Стаття Ендрю Морріса «Боротьба за 

добрива!: екскременти, охорона здоров’я і мобілізація у новому Китаї» (1995, 

т. 6, № 3) стосується політики комуністичної партії Китаю наприкінці 50-х 

років та її директив, пов’язаних, зокрема, зі збиранням людських екскрементів 

і використанням їх як натуральних добрив. Стаття описує постать Ши Шу-

анкцианга, працівника санітарних служб, який займався збиранням людських 

екскрементів і в 1959 році був названий передовиком виробництва.
153 Krzysztof Pomian, Historia urzędowa, historia rewizjonistyczna, historia kry-

tyczna, w tegoż, Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin: UMCS, 2006, s. 198.
154 Tamże, s. 194.
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історія Фуко, яка є дзеркальним відбиттям урядової історії (тобто історії 

переможців), якій вона постійно протиставляється. Причому обидві 

мають авторитарний характер. Пом’ян, зокрема, пише:

«Подібно як терміни переможці та переможені є тут тільки ней-

тральними позначеннями місць, котрі перші та другі посідають 

у певний період, так і поняття урядова історія та ревізіоністська 
історія не означають тут доброї та поганої або поганої та до-

брої історії. В обох випадках вони означають пам’ять, увічнену 

на письмі, що володіє ознаками історичності. Або, якщо хтось 

бажає, історію, яка не є критичною і яка тому сама має бути 

піддана критиці, щоб відкрити підставу ідентичності, якою вона 

перенасичена»155.

Автор звертає увагу на відмінність критичної історії, яка проти-

ставляється як урядовій, так і ревізіоністській історіям. Вона є лібе-

ральною історією, оскільки може практикуватися лише за ліберального 

ладу. В ідеалі критичний історик не може ототожнювати себе з жодною 

зі сторін конфлікту чи з жодним з-поміж протагоністів, про яких він 

пише, що, втім, не означає, що його історія є об’єктивною. Вона також, 

підкреслює Пом’ян, «містить у собі неявну політичну опцію». Про-

блема, однак, полягає у тому, що університетська історія переконана 

в тому, що є критичною історією, але насправді вона також переймає 

позицію захисту певної ідентичності (тобто ототожнює себе з однією 

зі сторін конфлікту). Чи можна тоді сказати, перефразовуючи Луї Аль-

тюссера, що «історія репрезентує війни пам’яті, що ведуться у площині 

теорії»?

Оскільки, як я зазначила вище, неконвенційна історія є історією 

повстанською, для якої – якщо процитувати класика – «немає револю-

ції без теорії», теорія стає для неї знаряддям критики (критики різних 

типів домінантної влади). У цьому контексті, отже, не відкривання 

нових фактів є загрозою для системи, проти якої ці «повстанські істо-

рії» виступають, але виразно заідеологізована теорія, котра підтримує 

будування свідомості меншин і допомагає легітимізувати їхню бороть-

бу. Не варто тому дивуватися, що вже кілька років з різних позицій і 

приводів ведуться атаки на теорію, але особливо часто саме тому, що 

традиційні дослідники минулого, консерватизм яких проявляється не 

лише у пошануванні позитивістської моделі досліджень, але також у 

155 Tamże, s. 195.
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правих політичних поглядах, пов’язують теорію із західноєвропейським 

марксистським лівацтвом і 1968-м роком. З огляду на лівацькі тенденції 

представників таких популярних течій, як-от постструктуралізм або 

деконструкція, їх критикують зі світоглядних та ідеологічних позицій 

без посилання на наукові аргументи156. З цієї точки зору всіх теоретиків 

можна було б визнати потенційними революціонерами, що загрожують 

владі. Але що це означає для традиційної історії? Масове виробництво 

«справжніх» істориків не загрожує владі, але формування здатних до 

абстрактного мислення і знайомих з основами теоретичного мислення 

дослідників – так. Це ж можна сказати і про неконвенційні історії, які 

постають у межах інституційно узасаднених наукових осередків і між-

дисциплінарних дослідницьких програм, які формують дослідників за-

ради певних принципів, серед яких найбільш типовими є дослідження, 

що ведуться в категоріях «раси, класу, гендера», політики відмінностей, 

політкоректності тощо. Варто нагадати, що, як зазначає Анджей Жи-

бертович, нормативні моделі науки (як ті, що керуються конвенціями 

традиційних підходів, так і ті, що спираються на нестандартні) не об-

межують свого впливу до сфери науки, але мають ширші культурні 

контексти. Тому конвенції стають інструментами цензури та самоцен-

зури, а члени наукових рад із захисту дисертацій, особи, що оцінюють 

curricula vitae для прийому на роботу, редактори журналів та рецензенти 

в ухваленні рішень керуються, власне, цими критеріями157.

Місце неконвенційної історії 

у сучасній рефлексії щодо минулого

Називаючи причини, що схилили редакторів «History and Theory» 

до аналізу феномена неконвенційної історії, Фей пише, що «отримання 

інформації про неконвенційну історію є одночасно вивченням історії 

конвенційної, її сильних боків та обмежень»158. Це пов’язано з тим, 

що неконвенційна історія розглядається як Інший академічної історії. 

Маємо, отже, тут справу з типовим випадком побудови ідентичності 

156 Прикладом такої критики є текст Елізабет Фокс-Ґіновез: Elizabeth Fox-

Genovese, “Introduction: Of the Writing of History”. The Journal of the Historical 
Society, vol. 4, no. 2, Spring 2004.

157 Andrzej Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii 
wiedzy. Toruń: UMK, 1995, s. 145.

158 Brian Fay, “Unconventional History”, p. 1.
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за допомогою опосередкованого усвідомлення Я, де Я визначається в 

опозиції до Іншого. Тому існування неконвенційної історії є для ака-

демічної історії чимось засадничим та необхідним, оскільки виступає 

пунктом співвіднесення у побудові її ідентичності, що зазвичай відбу-

вається за допомогою негації – тут є історія-наука, а там – література 

та мистецтво. Ідучи за тропом Лакана, можна сказати, що неконвен-

ційна історія приховує те, що було виштовхнуто з історії академічної, 

оскільки визнано ненауковим і таким, що не відповідає усталеним в 

академії стандартам проведення досліджень та презентації їхніх резуль-

татів. Втім, з іншого боку, цей Інший зберігає первинні риси Я, і в 

результаті є неусвідомленним «об’єктом бажань», уособлює прагнення 

повернення до рефлексії над минулим у тому вигляді, в якому вона 

існувала до перетворення на науку в ХІХ сторіччі. Оприявнює, отже, 

прагнення академічної історії стати чимось іншим, ніж вона наразі є, 

тобто інтер- чи трансдисциплінарним знанням про людину. Щоби ста-

ти іншою, академічна історія стає все толерантнішою щодо нових форм 

представлення минулого, нестандартних об’єктів досліджень і понять, 

однак гарячково тримається за джерело як критерій, що уможливлює 

розрізнення між історією науковою й ненауковою, тобто такою, що 

не спирається на традиційно зрозумілі джерела та конвенційні методи 

їхнього дослідження.

Розв’язання дослідницької проблеми, пов’язаної з місцем некон-

венційної історії в сучасній історіографії, криється, отже, у самому фор-

мулюванні проблеми: місце неконвенційної історії знаходиться в лоні 

сучасної історіографії, не на її маргінесах, а власне в ній. Ця ситуація 

засвідчує надзвичайну силу та адаптаційні можливості історії як спе-

цифічного підходу до минулого, які полягають на поглинанні, а отже, й 

нейтралізації елементів, що потенційно загрожують її існуванню. Цей 

факт змушує нас стверджувати, що розрізнення між конвенційною та 

неконвенційною історією є в певному сенсі штучним. Неконвенційна 

історія – повстанський напрямок у лоні конвенційної історії.

Емоції, емпатія та щирість 

як підстави творення неконвенційної історії

У наведених мною відмінностях між конвенційною та неконвен-

ційною історіями з’являються явища, які, на мою думку, заслуговують 

на особливу увагу. Від певного часу в історичній науці зростає зацікав-

лення щодо емоційного виміру людської екзистенції. Додам, що це від-
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бувається і в інших дисциплінах, зокрема, в антропології та археології, 

а ці зацікавлення пов’язані не тільки з емоційної стороною людської 

екзистенції, але також і з екзистенцією тварин159. Емоції стають не ли-

ше цікавою темою досліджень (зрештою, для істориків не новою), але 

передусім міждисциплінарною категорією аналізу, яка пов’язує при-

родничі та гуманітарні дисципліни, виходить поза межі бінарних опо-

зицій природа/культура, людина/тварина, розум/тіло, раціональність/

ірраціональність. Дослідження відчуттів та емоцій стають викликом 

для історичних досліджень – додам, викликом, що йде в парі з тим, 

що несуть із собою дослідження історичного досвіду чи емпатичного 

розуміння.

У наступній частині тексту я постараюсь показати, що особливо 

важливий для майбутнього історичних досліджень виклик, перед яким 

ставить нашу дисципліну дослідження емоцій та відчуттів, пов’язаний 

із тим, що історики все частіше розуміють: ідеться не лише про збіль-

шення цікавих та екзотичних щодо провідного напрямку історичних 

досліджень тем, але про створення нової епістемології, нових методів 

дослідження, а також альтернативних способів представлення їх резуль-

татів. Стосується це, отже, не стільки історії емоцій, скільки побудови 

емоційної історії160.

159 Див.: Catherine Lutz and Geoffrey M. White, “The Anthropology of Emo-

tions”. Annual Review of Anthropology, vol. 15, 1986; Sarah Tarlow, “Emotion in Ar-

chaeology”. Current Anthropology, vol. 41, no. 5, December 2000; Michael E. Harkin, 

“Feeling and Thinking in Memory and Forgetting: Toward an Ethnohistory of the 

Emotions”. Ethnohistory, vol. 50, no. 2, 2003. Порівняй також: Barbara H. Rosen-

wein, “Worrying about Emotions in History”. The American Historical Review, vol. 107, 

no. 3, 2005. Щодо сучасних досліджень над емоціями тварин, див.: “Emotions In-

side Out: 130 Years after Darwin’s The Expression of the Emotions in Man and Animals”. 

Спеціальний номер Annales of the New York Academy of Sciences, vol. 1000, Decem-

ber 2003. Варто нагадати, що класична праця Чарльза Дарвіна називається «Про 

вирази відчуттів у людини і тварин»: O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, przeł. 

Zofia Majlert i Krystyna Zaćwilichowska. Warszawa: PWN, 1988.
160 Емоції як тема історичних досліджень мають свою досить тривалу іс-

торію. У ХХ сторіччі ця тема з’являлася неодноразово в різних некласичних 

напрямках історіографії, що не боялися піднімати ці «ірраціональні» теми та 

виступали проти подієвої історії, великих політичних синтез, які гублять з поля 

зору звичайну людину. Достатньо буде тут згадати про рух «Аннали», а особли-

во про відому статтю Люсьєна Февра «Чуттєвість та історія» (Annales d’histoire 
sociale, vol. 3, no. 1-2, Janvier-Juin 1941), в якій французький історик звертав 

увагу на те, що емоції не може ігнорувати вже жоден дослідник, який займа-

ється соціальним життям, оскільки ті виконують важливу функцію інтеграції 
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Подібно до пам’яті емоції стають міждисциплінарною дослідниць-

кою категорією, яка особливо активно використовується належною 

до нової гуманітаристики неконвенційною історією. Оскільки, як я 

зазначала вище, ця історія може розглядатися як наукове знаряддя, що 

підтримує ідеологію фемінізму, постколоніалізму чи рухів різних мен-

шин, аналізуючи роль пам’яті та емоцій у нестандартній рефлексії над 

минулим, варто враховувати ідеологічний аспект цієї проблеми. До-

слідження емоцій та емоційний підхід до досліджень, що пропагуються 

неконвенційною історією, ідуть пліч-о-пліч із пошуком справедливості 

для тих, кого «велика історія» позбавила голосу, тих, чия візія минулого 

та світу не збігається з моделлю традиційного дослідження та пред-

ставлення минулого. Як і присутня в текстах авторів неконвенційних 

історій щирість має свої політичні імплікації. Її представники апелюють 

до ідеалу суспільної щирості, запропонованого у творах Руссо, який був 

пов’язаний зі свободою особистості, подоланням особистої любові та 

становив підґрунтя для суспільної інтеграції. Тому нас не має дивувати 

те, що щирість пропагується у працях авторів, пов’язаних із творенням 

проти-історії. Оскільки щирість Руссо пропагує рівність між громадя-

нами, відкритими щодо власних «зізнань» і спів-чуття. Щирість – як 

шлях до спів-чуття – бере, таким чином, участь у проекті «рівності в 

стражданні» (equality in suffering), і в цьому сенсі є одним з носіїв про-

довження «революції рабів» (revolution of slaves).

спільноти. Як певну реалізацію проекту Февра можна розглядати публікацію у 

1985 році на сторінках «American Historical Review» маніфесту Пітера і Кароль 

Стернз, в якому вони проголосили створення нового напрямку історичних 

досліджень, який назвали «емоціонологія». Вона мала на меті передусім розро-

бити теоретичні підстави для нової галузі досліджень. Ішлося про початок між-

дисциплінарних досліджень, вихід поза домінантні в дослідженні емоцій під-

ходи соціальної історії чи психоісторії. Емоції надалі мали бути не екзотичною 

дослідницькою темою, досліджуваною традиційними методами, а сучасною 

дослідницькою дисципліною. Незабаром Пітер і Кароль Стернз видали книж-

ку під назвою «Гнів: боротьба за емоційний контроль в американській історії» 

(1986), яка започаткувала цілу серію подібних праць на тему злості, заздрості 

чи страху. Див.: Peter N. Stearns; Carol Z. Stearns, “Emotionology: Clarifying the 

History of Emotions and Emotional Standards”. The American Historical Review, 

vol. 90, no. 4, October 1985; Peter N. Stearns, Jealousy: The Evolution of an Emotion 
in American History. New York: New York University Press, 1989; Peter N. Stearns and 

Timothy Haggerty, “The Role of Fear: Transitions in American Emotional Standards 

for Children, 1850–1950”. American Historical Review, vol. 96, February 1991; An 

Emotional History of the United States, ed. by Peter N. Stearns and Jan Lewis. New 

York: New York University Press, 1998.
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Можна стверджувати: тим, чим для конвенційної історії є принцип 

істини, для неконвенційної – принцип щирості. Неконвенційні до-

слідники минулого відходять від конвенційних способів розмови про 

минуле, від конвенційних тем та дослідницьких методів для того, щоб 

сказати щось, що, на їхню думку, треба сказати, чого не може зробити 

звичайна, «істинна», точна оповідь про минуле (з огляду на пошану-

вання науковості у позитивістичному розумінні цього слова). І власне 

перехід від наукової, об’єктивної категорії істини до суб’єктивної цін-

ності, якою є щирість, може, як видається, дозволити подивитися на 

суб’єктів, а також автора, який їх описує, в іншому світлі.

У новій гуманітаристиці, в лоні якої з’являється багато праць, на-

писаних у дусі неконвенційної історії, щирість розуміється як цінність, 

філософська категорія чи методологічний принцип (хоча і не завжди 

висловлений безпосередньо й аналізований з філософських позицій), 

та іде в парі з відродженням зацікавлень відчуттями та емоціями, ем-

патією, суб’єктивністю, досвідом і пам’яттю. Ближче і детальніше до-

слідження категорії щирості, яке я тут пропоную, засновується на ідеї 

Гіларі Патнема та Ричарда Рорті, які пишуть про необхідність «реін-

фантилізації філософії» (re-infantilization of philosophy). Така реінфан-

тилізація, або розгляд тем, що вважаються банальними чи наївними, є 

подекуди необхідним кроком для того, аби освіжити дискусію та спря-

мувати її в іншому напрямку161.

У теорії історії поняття щирості до цього часу не було предметом 

зацікавлень162. Це можна пояснювати поверховим поєднанням щирості 

з наївністю, дитячою спонтанністю і непопулярною в панівному кон-

161 Див.: Hilary Putnam, “Dewey Lectures: Sense, Nonsense, and the Senses: 

an Inquiry into the Powers of the Human Mind”. Journal of Philosophy, vol. XCI, 

no. 9, 1994; Richard Rorty, Philosophy and Social Hope. New York: Penguin Books, 

1999, p. 34 i 221. Ці міркування підтримує також Анкерсміт, пишучи про ідею 

безпосереднього досвіду минулого, яка в межах традиційної епістемології не 

розглядається. Я докладніше пишу про це в другому розділі цієї книжки «Місце 

Франка Анкерсміта в наративістській філософії історії».
162 Щирість як філософська категорія стала нещодавно об’єктом зацікав-

лень Бернарда Вільямза, який зараз вважається найвидатнішим британським 

філософом. Скористаємося, отже, його дефініцією щирості: «Щирість полягає 

у впевненості, що твердження даної людини відображають те, у що ця людина 

дійсно вірить». Bernard Williams, Truth and Truthfulness. An Essay in Genealogy. 

Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002, p. 96. У філософії щирість 

є також об’єктом зацікавлень філософії мови. Писали на цю тему, зокрема, 

Джон Серл і Джон Остін.
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структивізмі ідеєю автентичності, а у підсумку – ненауковістю цього 

поняття163. Варто, однак, пам’ятати, що щирість розумілась у специ-

фічний спосіб в різні часи і в різних культурах164. Розуміння щирості 

у прив’язці до наївності є типово модерним і пов’язується з модерним 

розумінням індивіда. Лайонел Триллінґ, автор класичної книги «Щи-

рість й автентичність», показує, що є два пов’язані між собою поняття, 

що відносяться до особистої правдивості: щирість та автентичність. У 

домодерний період домінантним поняттям була щирість (буття правди-

вим у відносинах з іншими), але з настанням модерності щира людина 

почала трактуватися як проста та наївна. Все більшу роль почало віді-

гравати поняття автентичності (буття правдивим щодо самого себе). 

Разом з розвитком ідеї автономного індивіда в XVI сторіччі щирість 

стала пов’язуватися з демонстрацією власної унікальної та автентич-

ної індивідуальності, а також з модерної ідеєю виконання соціальних 

ролей. Якщо говорити про літературу, то, згідно з Триллінґом, ми мо-

жемо говорити про англійську та французьку щирість. У французькій 

літературі щирість пов’язана з самопізнанням (буття щирим щодо себе, 

оповідання правди про себе), а в англійській – з буттям собою у влас-

них діях165.

Своєю чергою, щирість як корисний критерій критики має бага-

то вимірів: з одного боку, він стосується відваги автора щодо оприяв-

лення власної постави, емоцій та переконань, з другого – може бути 

пов’язаним з відвагою щодо описуваних подій. У цьому місці щирість 

стикається з критерієм правдивості, і можна сказати, що щирість є 

163 Важливо нагадати, що слово «щирість» походить від латинського sin-
cerus, що означає чистий (вільний від домішок), правдивий, одноманітний, 

ретельний, чесний, природній, справжній, відкритий. З точки зору етимології 

походження цього слова пов’язується з виразом sin cera, що буквально перекла-

дається «без воску». У Стародавньому Римі скульптура була дуже популярною, 

а ринок був переповнений статуями кращої чи гіршої якості. Часом скульптори 

заповнювали недоліки своїх творінь бджолиним воском. З огляду на цих нечес-

них ремісників, більш здібні розміщували перед своїми статуями напис sin cera 
і виставляли їх під сонячні промені, щоб довести, що в них немає воску, який, 

якби він був, мав би потекти. Статуї, які є правдивими, ретельно виконаними, 

є «щирими» (sin cera). Та сама історія розповідається про кераміку, посуд, який 

нечесні ремісники склеювали воском. 
164 Див.: Yanming An, “Western ‘Sincerity’ and Confucian ‘Cheng’”. Asian 

Philosophy, vol. 14, no. 2, July 2004.
165 Lionel Trilling, Sincerity and Authenticity. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-

versity Press, 1972.
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умовою істини й допомагає її досягнути, але істина не обов’язково 

тотожна щирості. Усе залежить від того, як ми визначимо поняття, що 

буде опозицією щодо істини. Може ним бути фальш, а може, і брехня. 

Критерій щирості може виконувати підставову роль у проведенні такого 

розрізнення: історик на підставі інформації, отриманої з джерел, може 

щиро вірити, що його твердження щодо певної події істинне (навіть 

якщо його відомості виявляться помилковими, то не можна буде його 

звинуватити у брехні); однак, коли у твердженнях історика немає щи-

рості, а наведені ним факти фальшиві, то тоді його твердження можна 

окреслити як брехню. Категорія щирості, отже, може нам допомогти 

відрізнити помилку від брехні (щирість як умова правдивості твер-

дження).

Chicano Studies

Яко приклади, що ілюструють описані вище проблеми емоцій, 

емпатії та щирості, я обрала тексти, що постали в межах популярних 

у США (і натомість мало знаних в Польщі) Chicano Studies. Chicano 
Studies – це міждисциплінарні дослідження, що концентруються на 

історичному досвіді різних груп людей мексиканського та мексикано-

індіанського походження, що проживають у США, особливо у прикор-

донних південно-західних районах. Вони є частиною ширших етнічних 

студій, що пропагують міждисциплінарний підхід до досліджень про-

блем раси й етнічності в американському суспільстві. Вони досліджують 

чинники, які зараз і в минулому впливали на життя цих суспільств, і 

використовують міждисциплінарні перспективи та методології з метою 

виявлення та пояснення унікальних та комплексних досвідів етнічних 

груп, намагаючись інтегрувати їх до сфери домінантних американських 

досвідів166.

166 Chicano/a – це особа, яка народилася в США, але предки якої були 

мексиканцями. Багато хто визнає, що це окреслення є політично забарвленим, 

а жіноча форма chicana часто має феміністські імплікації. Для самих сhicanos 
це поняття означає, що вони ані американці, ані мексиканці, але уособ люють 

поєднання культур обох держав. Тому буття сhicanos означає боротьбу за вклю-

чення до американського світу за одночасного збереження набутої в дитинстві 

мексиканської ідентичності. Використання окреслення mestizo/a (фр. métis) 

означає особу «змішаної крові» (лат. mixtus). У США так окреслюється гіб-

ридна ідентичність людей змішаного походження європейського (насамперед 

іспанського) і мексиканського або індіанського. Часом окреслення chicano/a та 

mestizo/a вживаються як синоніми, хоча сhicano/a означає політичну ідентич-
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Надрукована у згаданому тематичному числі «History and Theory» 

про неконвенційну історію стаття Марджорі Бекер «Сперечаючись із 

Фридою: домівки емоційних Mestizaje», є, як декларує авторка, історич-

ною медитацією над трьома жінками, яких «велика історія» позбавила 

голосу: Фридою Кало, мексиканкою Марією Енрикес, а також самою 

авторкою167. Метою тексту є надання голосу тим, хто до цього часу за-

лишався «історично примушеним до німоти» (historically silenced), а спо-

собом такого надання є специфічна форма статті, яка являє собою екс-

перимент новаторського історіописання (innovative historical writing), що 

поєднує історію, усну історію, літературу та фікційну автобіографію168. 

Тому, як зізнається авторка, «я пишу… у неконвенційний спосіб»169. 

Бекер використовує техніку, окреслену як «історична емпатія» (historical 
empathy), що полягає у тому, щоб «вивчати контекст так глибоко, щоб 

уможливити вхід, дозволити сторонній людині проникнути в уми, сер-

ця і навіть почуття інших»170. Авторка повністю відкриває себе в тексті, 

оскільки вірить, що цього вимагає щирість щодо читачів. Вона описує 

власні відчуття, які, на її думку, впливають на вибір дослідницьких 

тем, спосіб дослідження та представлення його результатів. Тому ця 

оприявлена в тексті приватність дослідника не має на меті пробуджен-

ня якогось «інтелектуального вуайєризму», а здійснюється лише для 

«справи історії». Бекер пише, що вона є такою особисто та історично 

емпатичною, оскільки пізнала багато людської доброзичливості, що 

зробило її вразливою на прояви людських відчуттів і навчило спів-

відчувати171. Їй ідеться про те, щоб «заохотити читачів пере-відчути (to 

re-experience) емпатію, яку я відчуваю щодо моїх персонажів, а також 

ність, а mestizo/a – культурну. Тому сhicano/a завжди є mestizo/a, але mestizo/a 
не обов’язково має бути сhicano/a.

167 Marjorie Becker, “Talking Back to Frida: Houses of Emotional Mestizaje”. 

History and Theory. Theme issue: “Unconventional History”, vol. 41, December 2002. 

Пор. написаний у подібному стилі інший текст цієї ж авторки: Becker M., When 

I was a child, I danced as a child, but now that I am old, I think about salvation. 

Concepción Gonzáles and a past that would not stay put, in: Experiments in Rethink-
ing History, ed. by Alun Munslow and Robert A. Rosenstone. New York and London: 

Routledge, 2004.
168 Marjorie Becker, “Talking Back to Frida: Houses of Emotional Mestizaje”. 

History and Theory. Theme issue: “Unconventional History”, vol. 41, December 2002, 

p. 57.
169 Ibidem.
170 Ibidem, p. 69.
171 Ibidem, p. 59.
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власне досвід самих персонажів»172. Оскільки інтенцією Бекер є «дати 

можливість читачам і слухачам [тексту Бекер] відчути, що відчувала йо-

го авторка, і, можливо, його герої»173. Зазначені принципи стосуються 

форми представлення та стилю, однак техніка проведення дослідження 

залишається стандартною. Авторка проводить звичайні архівні дослі-

дження, відкриваючи при нагоді ще не вивчені джерела, а також бере 

інтерв’ю. У наступній частині статті ми вже маємо справу з прикладом 

«новаторського історіописання», де авторка у формі вигаданих діалогів 

між трьома жінками або у формі внутрішнього діалогу створює світ 

їхнього досвіду, який складно стисло переказати.

У межах Chicano Studies постав проект «емотивного знання» (emotive 
scholarship), автором якого є Альберто Лопез Пулідо, виходець із мекси-

канської родини, що проживає в південній Каліфорнії. У цьому про-

екті йдеться про підтвердження та обґрунтування досвідів та тверджень 

маргінальних спільнот, а також про визнання цих досвідів реальними, 

правдивими і такими, що заслуговують на оповідання. Його метою є 

творення «наративної історії» (narrative history) спільнот, які до цього 

часу були німими й ігнорувалися домінантним дискурсом; історії, що 

описує досвіди, відчуття, уяву, надії, мрії, страхи, трагедії та перемоги, 

з яких складається минуле цих спільнот, і про включення цих наративів 

до головного метанаративу. В «емоційному знанні» вихідним пунктом 

є емоційний суб’єкт – представник спільноти, який переймається са-

мопізнанням і пропонує розважання на тему власного життя, оповіда-

ння та колективної пам’яті своєї спільноти. Емоції у цій моделі знання 

стають не несерйозними рисами романтичного, жіночого сприйняття 

світу (як це часто окреслюють «поважні дослідники»), а повноправни-

ми засобами пізнання. В «емоційному знанні» йдеться про «відкриття 

нас самих і через нашу [наукову] працю», про віднайдення власної 

ідентичності, так само як ідентичності спільноти, з якою автор себе 

ідентифікує174. Причому зазвичай тут ідеться про гібридну, заснова-

ну на травмах минулого ідентичність, характерну для колонізованих 

або діаспорних суспільств. Проект Пулідо народився зі спротиву без-

емоційному, раціональному, об’єктивному знанню, яке він набував у 

американських школах та університетах і яке не могло слугувати для 

172 Ibidem, p. 58.
173 Ibidem.
174 Alberto López Pulido, “Engraving Emotions. Memory and Identity in the 

Quest for Emotive Scholarship”. CrossCurrents, Summer 2004, p. 48, 50.
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виразу його суб’єктності та не допомогло йому «знайти голос та історію 

для моєї спільноти». «Моя інтелектуальна мандрівка була пов’язана з 

пошуком нового знання, яке дозволило б мені відчувати та висловлю-

вати мої емоції як дорослому чоловікові сhicano, без почуття провини 

або покарання»175.

У тексті Бекер щирість та емпатія, подібно до емоцій у проекті 

«емоційного знання» Пулідо, стають методологічними знаряддями, 

які відіграють ключову роль у локалізації автора і віднайдені його/її 

«справжньої» ідентичності. І, можливо, саме цей аспект варто визна-

ти найцікавішим, оскільки ці тексти, поза цікавими намірами, не є 

прикладами добрих історичних праць, а теоретичні декларації не за-

стосовуються на практиці. У випадку статті Бекер можна, наприклад, 

запитати, чи авторка фактично досягла своєї мети, тобто чи читачі на 

певному рівні можуть відчути те, що відчували авторка та героїні її 

тексту, і чи не є часом так, що «історична емпатія» радше «обмежує» 

описуваних жінок, ніж їх визволяє та надає їм можливість говорити? Чи 

під етикеткою емпатії не ховається типова «імперська узурпація» разом 

із тенденцією до експлуатації описуваних суб’єктів? Чи історична ем-

патія не перетворюється на рафіновану стратегію колонізації суб’єкта 

та способом заганяння його до європейського дискурсу? У результаті 

Бекер надає слово передусім собі, знаючи, що читачі хочуть чути слова 

описуваних персонажів так, нібито це їхні власні голоси, які, однак, 

говорять більш інтригуючи та переконливо. Тому в проблемі історичної 

емпатії в розумінні Бекер закорінена етична дилема176.

Значно цікавішою дослідницькою пропозицією є класична для фе-

міністського напрямку в Chicano Studies книга «Borderlands/La frontera. 
The New Mestiza» (1987), авторкою якої є Ґлорія Анзалдуа (1942–2004) – 

теоретик, критик культури, поетка й відома активістка феміністського 

руху. Для Анзалдуа писання було опозиційною діяльністю, актом опору 

кольорової жінки проти домінантної білої американської культури, а та-

кож нетрадиційної сексуальності проти «природної» гетеросексуальної 

орієнтації, а її метою було створення нового типу знання, що виникає 

на межі різних дискурсів та підходів, знання, яке б відповідало гібрид-

175 Ibidem, p. 47.
176 Див.: Kathleen Lundeen, “Who Has the Right to Feel? The Ethics of Liter-

ary Empathy”, in: Mapping the Ethical Turn: A Reader in Ethics, Culture, and Liter-
ary Theory, ed. Todd F. Davis and Kenneth Womack. Charlottesville: University of 

Virginia Press, 2001. 
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ній ідентичності mestiza. Теорія опозиційної культури, співтворцем і 

промотором якої була Анзалдуа, стверджує, що утискувані домінант-

ною культурою групи будуть звертатися до джерел та традицій власної 

культури, щоб генерувати культуру опору. Анзалдуа пише: «Перед нами 

є перехрестя і вибір: почуватися жертвою, коли хтось інший конт ролює 

ситуацію й є відповідальним, та звинувачувати (буду жертвою і покла-

датиму провину на культуру, матір, батька, колишнього коханця, друга, 

які звільняють мене від відповідальності), або почуватися сильною і 

в основному контролювати ситуацію»177. Ідеться, отже, про те, щоб 

«утискувані меншини» припинили трактувати себе як жертв, які лише 

реагують на явища, що перебувають поза їхнім контролем, а стали ак-

тивними акторами, виконавцями дій, які дозволять їм вижити178.

У «Borderlands» Анзалдуа оповідає історію власного життя, вмон-

товуючи її в історію інших людей «прикордоння», переписуючи історію 

Техасу та створюючи нове знання про прикордоння США та Мексики, 

яке є chicano-центричним. Особистий наратив, який переплітається з 

наративом історичним, стає критикою офіційної історії, що продуку-

ється домінантною владою. Варто підкреслити, що Анзалдуа не по-

силається на жодні історичні джерела, а спирається на власний досвід, 

досвід родини та історії інших емігрантів, які мали подібні ж проблеми 

з несправедливим ставленням до них на американсько-мексиканському 

прикордонні. Незважаючи на специфічний локальний контекст роботи 

Анзалдуа, її боротьба все ж має не локальний, а глобальний характер. 

Вона звертається до неконвенційних підходів до минулого, критикуючи 

колоніальні практики конвенційної історії, яка окреслює мексикан-

ських емігрантів як «незаконних чужинців» чи «недолюдей», тим самим 

виступаючи проти расизму, класових поділів і сексизму.

Подібно до Бекер і Пулідо, Анзалдуа балансує на межі історії, 

літератури та поезії, включаючи до свого наративу поезію (написані 

нею самою вірші), а також посилання на міфічне минуле Мексики. 

Твори сhicano/a загалом часто апелюють до магічного реалізму. Окре-

мі фрагменти книги Анзалдуа написані іспанською і не мають пере-

кладу. Ця «міжмовність» (interlinguality) вказує на перехідний характер 

177 Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera. The New Mestiza. San Francisco: 

Aunt Lute Books, 1999, p. 43.
178 Bonnie L. Mitchell and Joe Feagin, America’s Racial-Ethnic Cultures: Op-

position within a Mythical Melting Pot, in: Toward the Multicultural University, ed. by 

Benjamin. Browser, Terry Jones and Gale Auletta Young. Westport, CT: Greenwood 

Press, 1995.
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суб’єктності, котра перебуває у процесі творення; в «поміж». Включен-

ня до тексту SpanEnglish покликано також зробити читача, який часто 

не розуміє цієї мови, вразливим на відчуження, на яке приречений 

емігрант, який не володіє обов’язковою в цій країні мовою, хоча, з 

другого боку, іспанські фрагменти не стають на перешкоді загального 

розуміння тексту і мають заохочувати до ознайомлення з цією мовою. 

Використовуючи різні техніки наративу (від фактографічного звіту до 

віршів) й експериментуючи зі стилем, авторка шукає мови, яка б від-

повідала її проекту. Якщо говорити про декларації, пов’язані з мето-

дологією історії, то, подібно до Бекер, у вступі до «Borderlands» Соня 

Салдівар-Гул зазначала, що праця Анзалдуа пропонує новий спосіб 

писання історії, а також що ця книжка «відкриває шлях для радикальної 

реконструкції способу, за допомогою якого ми досліджуємо минуле. 

Використовуючи новий жанр, який вона називає автоісторією, Ан-

залдуа презентує історію у вигляді радше спіралеподібного циклу, ніж 

лінеарного наративу»179.

Ключовим для Анзалдуа, як і для Chicano/a Studies загалом, є по-

няття прикордоння й опис досвіду життя на прикордонні. Це поняття 

вона пов’язує з сімейною історією утисків і бачить як поле боротьби з 

расизмом, сексизмом і класовою структурою. «Щоб пережити погра-

ниччя/Мусиш жити без кордонів/Стати перехрестям шляхів», – писала 

вона у вірші «Жити на прикордонні є твоїм призначенням» (To live in 
the Borderlands means you)180. Її «повстанський фемінізм» (insurrectional 
feminism) спирається на переконання, що автор наративу та поезії може 

стати рушієм змін і спричинитися до соціальних трансформацій. Ан-

залдуа вірила, що її тексти мають владу перетворення реальної історії181. 

По суті, її книга – маніфест постійної боротьби за незалежність, що 

ведеться сhicanas. «Я буду стояти на своєму і вимагати мого просто-

ру, творячи нову культуру – культуру mestiza»182, – писала вона. «Я не 

буду більше соромитися власного існування. Я буду мати свій голос: 

індіанський, іспанський, білий. Я буду мати власну в’юнку мову – мій 

179 Sonia Saldívar-Hull, Introduction to the Second Edition, in: Anzaldúa, Bor-
derlands/La Frontera, p. 2.

180 Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera, p. 217.
181 Порівняй: Theresa A. Martinez, “Making Oppositional Culture, Making 

Standpoint: A Journey into Gloria Anzaldua’s Borderlands”. Sociological Spectrum, 

vol. 25, 2005, p. 563. Порівняй також: Debra A. Castillo, “Anzaldúa and Transna-

tional American Studies”. PMLA, vol. 121, no. 1, January 2006.
182 Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera, p. 44.
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жіночий голос, мій сексуальний голос, мій поетичний голос. Я подолаю 

традицію мовчання»183.

Найважливішою, втім, метою Анзалдуа було побудувати свідомість 

нової mestiza, і що є її незаперечним внеском у створення феміністич-

ного пункту бачення сhicanas. У феміністській епістемології це явище 

пов’язується з проголошуваною, зокрема, Сандрою Гардинґ «теорією 

локалізації» (standpoint theory), яка є цікавою дослідницькою пропо-

зицією, що використовується в різного роду дослідженнях меншин, 

які здійснюються в межах «нової гуманітаристики». В основі цієї тео-

рії лежить звернення уваги на локалізацію як автора/рки тексту, так і 

описуваних ним/нею суб’єктів. «Локалізація – це об’єктивна позиція в 

соціальних відносинах, яка артикулюється за допомогою тієї чи іншої 

теорії дискурсу», – пише Гардинґ184. Тому важливим є те, ким є автор 

та досліджуваний суб’єкт (якої національності, раси, статі, соціально-

го походження тощо). Для Анзалдуа свідомість нової mestiza є загалом 

ідентичною свідомості жінки як і свідомості жінки прикордоння. Вар-

то, однак, підкреслити, що у розумінні Анзалдуа боротьба mestiza – це 

боротьба, що ведеться в межах фемінізму гомосексуальної версії. Тому 

сама mestiza стає на чолі тотального повстання і є символом бажаного 

майбутнього, яке пропагує конкретну політичну позицію – наділену 

феміністичною свідомістю сhicana. Вона також уособлює типову гі-

бридну суб’єктність, яка постійно перебуває у процесі переходу, що має 

їй полегшити руйнування бінарного способу бачення світу185. Анзалдуа 

так окреслює завдання нової mestiza:

«Праця свідомості mestiza полягає у руйнуванні дуалізму суб’єкт–

об’єкт, який її обмежує, й демонстрації того, як цей дуалізм 

долається за допомогою тіла та образів. Розв’язання проблеми 

між білою расою та кольоровою, між чоловіками та жінками є 

можливим через лікування розламу, джерело якого міститься у 

підставах нашого життя, культури, мов і думок. Цілковите вико-

рінення дуалістичного мислення з колективної та індивідуальної 

свідомості слугує початком тривалої боротьби; боротьби, яка, 

183 Ibidem, p. 81.
184 Sandra Harding, Is Science Multicultural? Postcolonialism, Feminism, and Epis-

temologies. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1998, p. 150.
185 Порівняй: Erika Aigner-Varoz, “Metaphors of a Mestiza Consciousness: 

Anzaldúa’s Borderlands/La Frontera”. Melus, vol. 25, no. 2, Summer, 2000.
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як можна сподіватися, покладе край зґвалтуванням, насильству 

та війні»186.

Анзалдуа пише, що mestiza має документувати цю боротьбу, фіксу-

вати її у відмінному від домінуючої історії стилі. До її завдань належать 

також реінтерпретація історії та формування нових міфів з використан-

ням нових символів. Ідеться про творення нових образів суб’єктності, 

які дозволяють Анзалдуа переозначити ідентичність завдяки відсилан-

ню до проблематики гендера та сексуальності. Посилання на минуле 

потрібні їй, отже, радше для множення бажаних і деконструкції не-

придатних ідентичностей, ніж для створення відповідних візій цього 

минулого.

Польським читачам пропозиція Анзалдуа може видатися знайо-

мою. У читача «Borderlands/La Frontera» і подібних праць в межах но-

вої гуманітаристики, метою яких є переписування історії, виникають 

асоціації з «революційним дискурсом», який знаємо, зокрема, завдяки 

польській історіографії після 1945 року187. Втім, немає тут нічого див-

ного з огляду на те, що засадами нової гуманітаристики є, з одного 

боку, постструктуралізм, а з другого – різні напрямки марксизму. До 

того ж марксизм являє собою класичну модель «теорії локалізації», що 

пропонує погляд на історію з точки зору пролетаріату. Робітники (так 

само як і сhicanos) не мають свідомості, вони належать до утискува-

ного класу, і цією свідомістю їх ще треба наділити, щоб зреалізувати 

революційні ідеали. Тому як у марксизмі, так і у феміністській тео-

рії локалізації, що проявляється також і у книжці Анзалдуа, вихідним 

пунктом є переконання, що «утискувані знають краще», тобто що по-

зиція маргіналізованих і пригноблених соціальних груп – це позиція 

привілейована у творенні знання188. Тому саме до їхнього досвіду та 

продукованого на його підставі знання слід звернутися у пошуках нових 

186 Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera, p. 102.
187 На цю тему писали: Andrzej F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej. 

Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2000; Rafał Stobiecki, “Z dziejów tak zwanego 

przełomu metodologicznego w historiografii polskiej po II wojnie światowej”, w: 

“Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii”, pod red. Jana Pomor-

skiego. Res Historica, z. 19, 2005 i tegoż, Historia pod nadzorem. Łódź: UŁ, 1993.
188 Корисний огляд дискусії щодо «теорії локалізації» можна знайти 

в статті Елісон Вайлі: Alison Wylie, “Why Standpoint Matters”, in: Science and 
Other Cultures. Issues in Philosophy of Science and Technology, ed. by Robert Figueroa 

and Sandra Harding. New York and London: Routledge, 2003. Див. також: Sandra 

Harding, “Introduction: Standpoint Theory as a Site of Political, Philosophical and 
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дослідницьких парадигм. Творення такого знання має ідеологічні цілі, 

оскільки йдеться про посилення позицій утискуваних меншин. Тому 

Гардинґ стверджує, що «теорія локалізації» не звичайна точка зору чи 

дослідницька перспектива, оскільки вимагає як наукового вишколу, 

так і залучення до політичної боротьби. Можна, отже, сказати, що при-

сутні в «Borderlands/La Frontera» програмові ідеї Анзалдуа були описані 

й замінені на теоретичні проекти в працях Гардинґ189. І одній, і другій 

ідеться про те, щоб розпочати дослідження, спрямовані на поширення 

знання про життя на різних прикордоннях, власне від цієї локалізації 

людей на різних «роздоріжжях», на перетині різних етносів, класів чи 

сексуальних орієнтацій. Причому це знання завжди виводиться з ана-

лізу конкретних досвідів і будується «знизу», так, щоб підтримувати і 

легітимізувати боротьбу сhicanas за їхні права.

З теоретичної точки зору пропозиція Анзалдуа не дуже витончена, 

однак разом зі згаданими вище текстами Бекер і Пулідо вона вказує на 

певну течію в новій гуманітаристиці, в якій емоції, емпатія та щирість 

стають інструментами відкривання та аналізу ідентичності автора та 

досліджуваних суб’єктів. Такий підхід типовий для проектів, що по-

стали у межах постколоніальних та етнічних студій, у яких ідеться про 

надання голосу спільнотам, яких ґранднаратив позбавив голосу, історія 

яких була написана переможцями і з точки зору переможців. Натомість 

тепер, завдяки використанню інших джерел, будуванню нової методо-

логії, яка заперечує європо-, антропо-, фало- і логоцентричну модель 

пізнання, представники цих спільнот пишуть історію заново, із власної 

перспективи. Емоції, емпатія та щирість стають важливими категоріями 

аналізу та засадничими елементами нової епістемології, іншими еле-

ментами якої є міждисциплінарність, дослідження, що здійснюються в 

категоріях «раси, класу, гендера», запровадження нових дослідницьких 

категорій, таких як діаспора, гібридність, прикордоння, мімікрія; стра-

тегічний есенціалізм, важлива роль «усної історії» та історії популярної 

культури, пошук альтернативних способів представлення результатів 

дослідження (відхід від безособового об’єктивного наративу, а також 

стилю реалістичного роману ХІХ сторіччя); вказівка на ключову роль 

суб’єкта-автора, який стає голосом, який говорить від імені спільноти, 

Scientific Debate”, in: The Feminist Standpoint Theory Reader, ed. by Sandra Harding. 

New York and London: Routledge 2003. 
189 Sandra Harding, “Borderlands Epistemologies”, in her, Is Science Multicul-

tural? Назва цього розділу книги Гардинґ з’явилася під впливом інспірацій, 

запозичених з праці Анзалдуа. Див.: посилання 8 на с. 219.
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членом якої він сам є; писання про минуле, метою якого є його пошук 

та відновлення. Визнаючи значення цих досліджень, треба також зважа-

ти і на небезпеки, з ними пов’язані, про які говорять і самі марксистські 

історики, зокрема, Ерик Гобсбаум, який пише:

«Найважливіша політична небезпека, яка загрожує сучасній істо-

ріографії, – це “антиуніверсалізм”, або “моя правда є такою ж 

доброю, як і твоя, незалежно від фактів”. Цей антиуніверсалізм 

особливо привабливий для різних груп зі спільною ідентичніс-

тю, для яких центральне питання історії полягає не в тому, що 

сталося, а як це стосується членів цієї групи. Для цього типу 

історії важливе не раціональне пояснення, а “значення”, не те, 

що сталося, а те, що члени певної групи, які ідентифікують себе в 

опозиції до інших (в релігійному, етнічному, національному, ген-

дерному чи якомусь іншому сенсі), почувають щодо цього»190.

Цей опис добре відображає специфіку неконвенційних історій. 

Фактом є те, що у своїх експериментах у формулюванні різних підходів 

до минулого дослідники часто звертають більше уваги на опис власних 

відчуттів і висловлення суб’єктивних поглядів, ніж на дослідницький 

інструментарій. Тому для історика, який цікавиться нестандартними 

способами дослідження історії, ці пропозиції цікаві передусім як інспі-

рація, а не як якісь готові взірці. Не йдеться тут про інструментальне 

використання, а про спроби застосування певних ідей до дослідниць-

кого матеріалу, що передбачає модифікацію та пристосування цих ідей 

до наявного матеріалу.

190 Eric Hobsbawm, “Asking the Big Why Questions: History: A New Age of 

Reason”. Le Monde diplomatique (English edition). December 2004.
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Академічна та неконвенційна історії – порівняння

Конвенційна (академічна) 

історія
Неконвенційна історія

історія

Ранке

епістемологія

конвенції

опис

об’єктивізм

причинно-наслідковий 

зв’язок

істина

лінеарний час

«фетишизм факту та ґенези»

писаний текст

реалістичний стиль наративу

історія переможців

історія – вчителька життя 

(Цицерон)

цілі: легітимація, зміцнення 

та підтримання чинної влади

синтези, біографії великих 

людей, політична історія

традиція/консерватизм/пра-

виця

проти-історія

Фуко

етика, естетика

цінності

представлення/репрезентація

суб’єктивізм

руйнування причинно-наслідкового 

зв’язку; метафоричне мислення

щирість

розриви, прогалини, фрагменти

критика

писаний текст, комікс, фотографія, 

фільм (документальний, сюжетний, 

анімаційний), пам’ятник, веб-сторінки

експерименти з різними стилями

історія переможених (реабілітуюча, 

пов станська історія)

історія – різанина (Геґель)

віддання справедливості минулому; 

надання голосу тим, хто його ще мав 

(жінки, діти, звичайні люди, каліки, 

тварини, «інші»)

усна історія (література свідчення), ем-

патична історія, альтернативна історія, 

історія майбутнього

революція/повстання/лівацтво
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Проблема кризи академічної історії

Дискусії на тему кризи історії є пом’якшеною формою апокаліптич-

них візій кінця або смерті історії. Протягом кількох останніх років, 

черговий раз в історії дисципліни, з’явилися твердження про те, що 

історія перебуває в стані кризи191. Причому говориться або про кризу 

історії взагалі, або виокремлюється якийсь один з аспектів цієї кри-

зи, який окреслюється як епістемологічна чи пізнавальна криза, криза 

представлення, криза віднесення (odniesienia), інституційна або технічна 

криза. Це мало би вказувати на те, що криза історії має зовнішній харак-

тер, тобто виникає із загальних потрясінь, які торкнулися науки, чи ще 

ширше – культури, і які пов’язані зі входженням до постмодерної доби. 

Часто за нагоди дискусії на цю тему прив’язуються до різних поворотів 

(лінгвістичний, наративний, дискурсивний, риторичний, культурний, 

етичний, естетичний повороти тощо), які є супутніми цій кризі і які 

мають бути свідченням блукання, особливо «нової гуманітаристики», 

яка шукає способів подолання модерної моделі науки, що вже не від-

повідає сучасному стану людини та культури. Фактично, як зауважив 

Томас Кун, у добу кризи науковець «нагадує людину, яка шукає навпо-

мацки, і пробує створювати кожного разу нові теорії, які або здобувають 

визнання і прокладають шлях новій парадигмі, або стають приреченими 

на забуття»192.

Різні спроби розуміння кризи виводяться з одного джерела, а са-

191 Дискусії на тему кризи історії описує Гарві Дж. Кає: Harvey J. Kaye, 

The Powers of the Past: Reflections on the Crisis and Promise of History. Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 1991. Про попередній етап кризи, що мав місце 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя і полягав у переоцінці попередньої 

моделі історичних досліджень (антипозитивістський злам), пише Анджей Ф. 

Ґрабський: Andrzej F. Grabski, Historiograficzne reorientacje na przełomie wieków, 

w tegoż, Dzieje historiografii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006, s. 558 i далі. 

Він полемізує з розумінням антипозитивістського зламу Єжи Топольського: 

Jerzy Topolski, O cechach charakterystycznych przełomu anytypozytywistycznego w 

naukach historycznych. Studia Metodologiczne, nr 19, 1980.
192 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. Second Edition. 

Chicago and London: Univiversity of Chicago Press, 1970, p. 87. 
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ме – з медицини. Грецьке слово «κρίσις», яке використовував, зокрема, 

Гіппократ у своїх медичних студіях, означає поворотний момент хво-

роби, «критичний день» (Аристотель), різку зміну, від якої залежить 

подальший стан пацієнта. Значення грецьких слів «κρίσιμος», «κρίσις», 

«κρίτεος», «κρίτικός» пов’язано з висловленням думки, оцінкою, про-

голошенням вироку, вирішенням. Таким чином, використовуючи слово 

«криза» щодо людських конструкцій, як-от до культури, науки, релігії, 

ідеології, держави, нації, ми погоджуємося зі зрівнянням їх із людським 

тілом193. З цієї точки зору культура, а у нашому випадку – історія, яка 

є її частиною, трактується як тіло, про яке можна сказати, що воно 

хворе або здорове, нормальне або патологічне, народжується, розви-

вається, помирає. У цьому контексті криза буде розумітися як певний 

відхід від норми, як стан хвороби. Епістемологічне розуміння кризи 

також виводиться з підставового – медичного194. Прикладом тут може 

бути розуміння кризи, запропоноване Куном у «Структурі наукових 

революцій»195, де автор вживає такі поняття, як нормальна наука (тоб-

то здорова), ненормальна наука (хвора), аномалії (патології, відхід від 

норми).

Про кризу історії (а загалом про кінець, смерть, закінчення) го-

ворять або ті, хто зацікавлені у збереженні традиційного способу іс-

торичних досліджень та представлення їхніх результатів, стратегічно 

пробуючи нейтралізувати та інкорпорувати аномалії, що з’являються, 

або ті, хто зацікавлені розвитком авангардних підходів. Перші до іс-

нування кризи ставляться скептично, а другі трактують дискусію про 

кризу як перформанс, де декларації про кризу творять дійсність кризи. 

Причому варто тут зацитувати самого Куна, який стверджував, що:

«…вибір… між конкуруючими парадигмами є вибором між двома 

незіставними способами суспільного життя. Тому що цей ви-

бір не може бути оцінений за допомогою оціночних процедур, 

характерних для нормальної науки, оскільки вони принаймні 

193 Ніцше описує людські конструкції як антропоморфізми. Томас Нагель 

стверджує, що людина не здатна подивитися з не-людської перспективи на себе 

та на світ; як і не здатна дізнатися, як це відчувається «для летючої миші бути 

летючою мишею»: Thomas Nagel, “What Is It Like To Be a Bat?”, in his, Mortal 
Questions. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 169.

194 Корисний огляд різних розумінь кризи можна знайти у збірці статей: 

O kryzysie, pod red. Krzysztofa Michalskiego. Warszawa: Res Publica, 1990.
195 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, p. 66-91 (розділи 7 

та 8).
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почасти залежать від окресленої парадигми, яка, власне, і ста-

виться під сумнів»196.

Читаючи історичні праці, я не бачу кризи історії, яка б вела до 

швидкої катастрофи, тобто до занепаду чи знищення історії як дисци-

пліни – як стверджують деякі дослідники, панічні застереження яких 

віддзеркалюють навіть назви їхніх праць, як у випадку книги Кейта 

Віндшатла «Вбивання історії. Як літературні критики та соціальні теорії 

вбивають наше минуле» (1997)197. Натомість я бачу кризу в сенсі пози-

тивному, тобто такому, що зміцнює дисципліну й успішно умиротворяє 

та нейтралізує «аномалії», які з’являються довкола. Зауважую також, що 

за різними способами бачення та дослідження минулого стоять ідеоло-

гії й виразні світоглядні опції, які самі історики не завжди помічають.

Якщо «прикладемо» теорію розвитку науки Куна до змін, що від-

буваються в історії історіографії, ми побачимо, що дослідницький мате-

ріал не вдається «підтягнути» до її засновків, втім, вона може слугувати 

інспірацією та вихідним пунктом для подібних розважань. Аналіз істо-

ричних праць та напрямків і тенденцій, наявних в історичній рефлексії, 

тестують теорію Куна, виявляючи її недоліки та застерігаючи перед 

автоматичним використанням цієї моделі.

Отже, в історії історіографії ми маємо справу з розмиванням та 

гнучкістю способу дослідження та представлення минулого, який до-

мінує в певну добу. Це веде до пом’якшення правил нормальної на-

уки – доказом цього стали, зокрема, представники школи «Анналів», 

які боролися з позитивізмом і відкинули традиційний спосіб історич-

них досліджень, але стару парадигму так і не зруйнували. Це загалом 

стосується також таких напрямків сучасної історіографії, як історична 

антропологія, історична соціологія, психоісторія чи гендерна історія. 

Криза, яка виникає, пов’язана з розпачем, спричиненим незадовіль-

ними розв’язаннями проблем нормальною наукою.

Якщо говорити про сучасний стан історичної науки, то атаки при-

йшли з кількох сторін: з одного боку, критику сформулювала, власне, 

нова гуманітаристика, котра вказала на обмеження історії як дисциплі-

ни, яка і надалі значною мірою спирається на модерну концепцію на-

уковості, що проявилося у так званій епістемологічній кризі в історії. З 

другого боку, криза була викликана початком досліджень, характерних 

196 Ibidem, p. 94.
197 Keith Windshuttle, The Killing of History. How Literary Critics and Social 

Theories are Murdering our Past. New York: Free Press, 1997.
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для ХХ сторіччя межових досвідів, зокрема, популярністю досліджень 

теми Голокосту, але також – більш загально, прийняття перспективи 

писання про минуле з позиції жертви, що спричинило кризу представ-

лення, яка продемонструвала, що характерний для історіописання реа-

лістичний стиль не може передати специфіку травматичного досвіду.

З іншого боку, була піддана критиці історія як дисципліна, що 

створює обов’язковий образ минулого і виконує суспільно-політичну 

функцію, інтегруючи спільноту чи народ довкола певної традиції, а 

також легітимізуючи та підтримуючи владу. Це виявилося у так зва-

ній кризі дисциплінарної, академічної історії, прояви якої можна ба-

чити, зокрема, в дискусіях про зв’язок між пам’яттю та історією, де 

пам’ять розуміється як альтернатива для історії, в дискусіях на тему 

суб’єктивності історичного знання, його ідеологічної ангажованості, а 

також у дискусіях щодо комерціалізації, вульгаризації та популяризації 

історичного знання.

Теорія історії, яка багато років зосереджувалася на кризі нарати-

ву та кризі представлення, і з цих перспектив діагностувала історіо-

писання, значно звузила цю проблему. Це пов’язано, зокрема, з тим, 

що криза представлення спричинилася до появи більш гнучкої моделі 

презентації минулого, набуваючи таких форм представлення, як діалог 

(«Монтайю» Ле Руа Ладюрі), часткова белетризація або фікціоналізація 

(«Мертві певності» Саймона Шами), фільм («JFK» Олівера Стоуна198), 

писання фрагментами та використання нелінеарного наративу («1926» 

Ганса Ульриха Ґумбрехта), комікс («Маус» Арта Шпіґельмана199), не ка-

жучи вже про редаговані професійними істориками інтернет-сторінки 

й публікації на CD-дисках, які дають широкі медіальні можливості 

представлення минулого через поєднання тексту, образу та голосу200.

Статті, надруковані в аналізованому у попередньому розділі те-

198 Авангардний погляд на проблему представлення історії в фабулярному 

фільмі пропонує Роберт Розенстоун: Robert Rosenstone, Visions of the Past: The 
Challenge of Film to Our Idea of History. Cambridge: Harvard University Press, 1995; 

his, History on Film, Film on History. History: Concepts, Theories and Practice. Long-

man, 2006. Див. також точку зору історика: Natalie Zemon Davis, Slaves on Screen: 
Film and Historical Vision. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000.

199 Одне з чисел часопису «Rethinking History» (т. 6, № 3, 2002) присвячене 

«графічному роману» (graphic novel), тобто представленню минулого у формі 

коміксу.
200 Див. інтернет-сторінку: http://www.digitalhistory.uh.edu/ Див. також: 

Daniel J. Cohen, Roy Rosenzweig, Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, 
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матичному числі «History and Theory» про неконвенційну історію, 

вказують, що це відкривання академічної історії на нові перспективи 

стосується не тільки способів представлення, але також тенденцій та 

дослідницьких методів, які сцієнтистська історіографія визнавала не-

науковими. Це стосується, зокрема, «літературної історії», яка розмиває 

межі між науковою історією та літературою; інспірованої фемініст-

ськими інтерпретаціями «емпатичної історії», що спирається на ана-

ліз досвіду досліджуваного суб’єкта, а також автора/ки, який про неї/

нього пише; «історії майбутнього», яка говорить про можливі сценарії 

майбутнього; «альтернативної історії», присвяченої тому, як могло би 

виглядати минуле, якби події закінчилися інакше, ніж це фактично 

сталося.

Тому можна стверджувати, що криза академічної історії свідчить 

радше про живучість історії, ніж про її вмирання, оскільки вказує на 

великі можливості пристосування дисципліни до нового культурного 

контексту та нових потреб. Важливим є також те, що можлива інтерпре-

тація кризи історії, яка трактує її як вказівку на необхідність побудови 

відмінного підходу до минулого й пошуку нових форм його представ-

лення, фіксується не стільки в книгах істориків, скільки передусім в ін-

ших формах висловлення знання про минуле, до яких належать згадані 

вище музеї, фільми, інтернет-сайти, сучасне мистецтво тощо. Саме там 

втілюються в життя теоретичні ідеї, наприклад, Фуко чи Деррида. Як 

втілення ідей Деррида можна розглядати будинок (не колекцію!) Єв-

рейського музею в Берліні, створеного за проектом Деніеля Лібескінда. 

Аналіз цього будинку, який я провела в іншій праці, показує, що, попри 

деконструктивістську форму, проект Лібескінда все ж включається до 

певного метанаративу. Цей будинок оповідає історію, причому історію 

з великої І, з конкретним початком, серединою та кінцем; історію, що 

має мету і розвивається згідно із закладеною у самій дійсності інтригою 

(біблійною історією євреїв). Це є – як я стараюсь довести – «монумен-

тальна проти-Історія» (monumental counter-History); історія, яку Фуко 

назвав «проти-історією», але яка має виразні риси метанаративу201.

And Presenting the Past on the Web. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 

2005.
201 Ewa Domańska, “‘Let the Dead Bury the Living’. Daniel Libeskind’s Monu-

mental Counter-History”, transl. by Magdalena Zapedowska. History of Historiography 
Reconsidered, ed. by Edward Wang and Franz L. Fillafer. New York: Berghahn Books, 

2007.
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Вказуючи на парадокс, що міститься у представленні минулого 

з перспективи жертв, неконвенційні історії яких несуть у собі зарод-

ки монументальної історії, у наступній частині розділу я зосереджуся 

на проблемі кризи історичного наративу у контексті проголошеного 

Жаном-Франсуа Ліотаром занепаду «гранднаративів».

Криза історії 

та ліотарівський занепад ґранднаративів

На найбільш загальному рівні видаються можливими два засадничі 

підходи до проблеми кризи історичного наративу: той, що посилається 

на ліотарівську тезу про кризу метанаративів, і той, що пов’язаний 

з кризою представлення, яка – повторимо – продемонструвала, що 

характерний для історіографії стиль реалістичної прози ХІХ сторіччя 

не здатний передати травматичного людського досвіду (зокрема, гено-

цидів ХХ сторіччя).

У контексті теорії Ліотара криза історії, аспектом та одним з про-

явів якої є криза історичного наративу, пов’язана із загальною кризою 

модерності, яка тут розуміється як певний проект, що спирається на 

ідеї гуманізму та Просвітництва. Згідно з Ліотаром, ми живемо в добу 

постмодерну, характерною рисою якої є криза та занепад «ґранднара-

тивів», або «великих оповідань», що пов’язуються із занепадом віри в 

Істину, з кризою метафізики, а також із кризою університету. У «Стані 

постмодерну» французький дослідник багато уваги приділяє проблемі 

комерціалізації знання, підкреслюючи, що у постмодерну добу чинни-

ком легітимізації знання є передусім його ефективність та корисність, 

отже, йдеться вже не про те, що слід пізнати істину, але – збільшити 

владу202. «Немає грошей, немає доказів – а це означає, що немає також 

перевірки тверджень та істини», – пише Ліотар. Тому не можна від-

окремити пізнавальну функцію науки від її суспільно-політичної ролі. 

У зв’язку з цим змінюється також роль університету, який відтепер має 

не створювати ідеали, а продукувати компетентних працівників. Отже, 

все вирішують ті, хто мають у своїх руках джерела фінансування203.

Подібно до цього багато істориків уважають, що декларована кри-

за не має епістемологічної природи, а є передусім інституційною або 

202 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: a Report on Knowledge, 

transl. by Geoff Bennington and Brian Massumi. Minneapolis: University of Min-

nesota Press, 1984, p. 46.
203 Ibidem, p. 45, 47-53.
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технічною кризою, і подають запропоновані Ліотаром аргументи: змі-

на фінансування вищої школи, слабкість автономії університетів, які 

контролює влада, зацікавлена у реалізації окреслених досліджень, на 

які передусім і виділяються гроші (наприклад, політичні передумови 

захоплення «справою Голокосту»); питання комерціалізації історич-

ної науки (індустрія спадщини; минуле, що стає предметом торгівлі, 

яке можна купити та продати); обмеження годин на вивчення історії 

в середній школі (сумніви у корисності гуманітарного знання; спеці-

алізація освіти); скорочення фінансування освіти; масовізація вищої 

освіти (продукування працівників з дипломом; вища освіта – як спо-

сіб боротьби з безробіттям молоді); зниження якості освіти; зниження 

суспільного статусу історика, який з оточеного повагою інтелігента пе-

ретворюється на експерта, якого запрошують на телевізійні конкурси і 

ток-шоу; скорочення кількості молоді, яка отримує працю на історич-

них факультетах, геронтократія тощо. Аналізуючи кризу з цієї перспек-

тиви, можна дійти висновку, що епістемологічна криза є похідною від 

інституційної, а тому їх слід розглядати разом204.

Варто підкреслити, що Ліотар виокремлює два типи легітимацій-

ного наративу: політичний та філософський. Перший, який посилаєть-

ся на французьку революційну традицію, є «наративом емансипації» і 

своїм метасуб’єктом вважає народ, який прямує до свободи (у цьому 

випадку університет має бути осередком, який уможливлює тріумф сво-

боди; тут спрацьовує гуманістичний принцип, що знання робить людей 

свідомими власних прав і вільними); другий виводиться з традиції ні-

мецького ідеалізму й є «спекулятивним наративом», метасуб’єкт якого 

є спрямований до самопізнання Дух. Роль університету, який є філо-

софським та спекулятивним, у цьому випадку зводиться до вказівки на 

те, що народ та держава з її інституціями слугують формами втілення 

духу і що саме його цілеспрямованість визначає їхнє існування.

Зосереджуючись передусім на цьому, першому, політичному нара-

тиві, свої розважання я поміщу в контексті англо-американської теорії 

204 Порівняй: James Vernon, “Thoughts on the Present ‘Crisis of History’ in 

Britain”. History in Focus, no. 2, 2001, інтернет-журнал: http://www.history.ac.uk/

ihr/Focus/Whatishistory/vernon.html. Див. також: Christopher Prochasseon, “Is 

There a ‘Crisis’ of History in France?” Perspectives (American Historical Associa-

tion), vol. 39, no. 5, May 1998. Подібні проблеми розглядає також у своїй книжці 

Жерар Норель: Gérard Noiriel, Sur la “crise” de l’histoire, Paris: Belin 1996. Див. 

також: J.I. Dibua, “The Idol, Its Worshippers, and the Crisis of Relevance of Histori-

cal Scholarship in Nigeria”. History in Africa, vol. 24, 1997.
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та історії історіографії, аналізуючи одну з дисциплін, яку можна зара-

хувати до нової гуманітаристики, а саме – постколоніалізм.

Subaltern Studies 

(дослідження над підлеглими класами)

Крім різних етнічних студій (зокрема, згаданих вище Chicano stu-
dies), а також гендерних досліджень, студій над сексуальними менши-

нами (queer studies), постколоніалізм є викликом для традиційної моделі 

творення історії205. Якщо ми зрозуміємо постколоніалізм як аномалію 

в лоні обов’язкового способу дослідження минулого, то варто спитати: 

чи вона свідчить про кризу чи про кінець метанаративу у розумінні 

Ліотара? Я вважаю, що у випадку «оповідання, що визволяє» (opowieści 
wolnościowej) ми маємо справу з кризою, а не з кінцем. Як видається, це 

оповідання змінило свій суб’єкт, але не засновки. А отже, нова гума-

нітаристика не говорить про універсальну категорію народу, оскільки 

за визначенням є антиуніверсалістською та антиесенціалістською, але, 

будучи опозиційною критикою, вона є також дискурсом революційним 

та повстанським, проти-історією Фуко, наративом, написаним з пер-

спективи жертви, що оповідає не про переможців та великих героїв, 

але про поразки та приниження тих «нижчих рангом» (subaltern). Тому 

вона є прикладом емансипаційного дискурсу, який є типовим для мо-

дерністського проекту. Більше того, тут з’являється парадокс, оскільки 

прагнення свободи та справедливості – це гуманістичні ідеали, а по-

стколоніалізм і загалом нова гуманітаристика виступають проти таких 

універсальних ідей. А отже, постколоніалізм є вдячним матеріалом для 

аналізу, оскільки виразно занурений у парадокс, балансуючи між мо-

дерним метанаративом – тобто різними напрямками марксизму, який є 

підґрунтям для постколоніальної політики, і постмодерним дискурсом 

фрагмента з огляду на теоретичні інспірації, які він черпає з постструк-

туралізму та деконструкції. Постколоніалізм – ідеальний приклад того, 

як дискурс, що у своїх засновках підважує та критикує метанаратив, сам 

є його різновидом. Достатньо зазначити, що коли традиційні метанара-

205 Роберт Янг стверджує, що постколоніалізм (як дискурс) слід розуміти в 

категоріях критики історії, що була знаряддям імперіалістської політики Заходу, 

легітимізатором влади колонізаторів: Robert Young, White Mythologies: Writing 
History and the West. London: Routledge, 1990. Порівняй також: Gyan Prakash, After 
Colonialism. Imperial Histories and Postcolonial Discplacements. Princeton: Princeton 

University Press, 1995.
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тиви фетишизували такі поняття, як гомогенність, тотальність, історія, 

нація, держава, то постколоніалізм, що їх критикує, замінює їх іншими: 

відмінність, фрагмент, пам’ять, спільнота тощо. Можна також поста-

вити собі питання, чи постколоніалізм не є специфічним втіленням, 

постмодерною мутацією агонізуючої універсальної історії, інтрига якої 

обертається довкола питання колоніалізму. Звернімо при цьому увагу, 

що вже через саме вживання префіксу «пост», ми потрапляємо у типово 

модерну лінеарну хронологічність і маємо справу з класичною формою 

наративу з початком, серединою та кінцем. Причому кінець відсилає 

нас не тільки до віри у прогрес, а й до утопічної надії, що новий світ, 

світ «пост» буде кращим – так, ніби забуваємо, що зараз ми не маємо 

справу з агресивним територіальним колоніалізмом, але з іншими його 

формами, наприклад, економічним колоніалізмом.

Таким чином, попри критику «канонічного знання» колоніалізм 

сам стає його жертвою. Уся ця ситуація виглядає як тупцювання на 

місці, або зачароване коло. Подібно до того як це відбувається у ви-

падку адаптації та поглинання нестандартних форм історичного на-

ративу головним напрямком історіописання, це свідчить більше про 

зміцнення системи, про її здатності до пристосування, наслідком чого 

є все більша стійкість щодо «вірусів», ніж про її занепад. Зрозуміла та-

ким чином криза була б явищем перехідним і позитивним, необхідною 

умовою «поступу».

Можна також припустити зворотне: що аномалії, які творять анти-

систему, використовують домінуючу модель для критики контексту, що 

її створив. Однак і в цьому випадку ми б не мали справи з творенням 

нової парадигми, але з писанням «проти-історії», де змінюється нара-

тор і герой оповідання і де йдеться про заперечення домінуючої моделі, 

переробку, переписування історії, звернення уваги на маргінеси. У цій 

перспективі криза наративу була би кризою центру і була би аргументом 

на користь тези Дельоза та Ґваттарі про «детериторіалізацію» «підле-

глих типів знання», змаргіналізованих домінуючим знанням з огляду 

на їхню позірну ненауковість та пізнавальну наївність, і переміщення 

їх до центру.

Як приклад зреконструюємо погляди представника «Subaltern Stu-

dies Group»206 Діпеша Чакрабарті.

206 «Subaltern Studies Group», до якої належать Ґаятрі Чакраворті Співак, 

Ґайян Пракаш, Ранаджит Ґуха, Парта Чатерджі, Шахід Амін, Девід Арнолд, 

Девід Гардимен, Ґіанендра Пандеї і Діпеш Чакрабарті, була утворена на початку 

80-х років ХХ сторіччя з метою переписування історії Індії. Це «переписуван-
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«Провінціалізування Європи», 

за Діпешем Чакрабарті

Чакрабарті пише так: критика гранднаративів показала, що нація 

не може мати одного стандартного наративу, натомість такий наратив 

є результатом багатьох конкуруючих одне з одним оповідань. Він за-

проваджує поняття «історій меншин» (minority histories), яке відносить-

ся до минулого тих забутих чи змаргіналізованих соціальних груп, що 

їх історик, який керується засадами демократії, прагне включити до 

національного наративу. Тоді як на початку ці історії меншин пере-

бували в опозиції до історії більшості, після їхнього включення вони 

перетворюються на її додаток. У такий спосіб створюються так звані 

«добрі історії», причому Чакрабарті відразу ставить питання Фуко: хто 

ня» здійснюється в дусі критики традиційних історичних інтерпретацій, які 

зображували національно-визвольний рух в Індії як рух згори, що спирався 

передусім на індійські еліти, які привласнили собі право висловлюватися від 

імені цілої нації, а підлеглим групам відмовляли в національній свідомості і 

суб’єктності для участі в цій боротьбі. Поняття «subaltern» («нижчі рангом») 

запозичене з праць Антоніо Ґрамші, який запропонував проект дослідження іс-

торії «нижчих рангом» в своїй праці «Escritos Políticos». Дослідники, пов’язані з 

«Subaltern Studies Group», вживають це поняття щодо всіх груп, які визнаються 

пригнобленими домінуючою владою (робітники, селяни, жінки, тубільні меш-

канці колоній). У 1982 році вийшов перший номер часопису «Subaltern Studies», 

редактором якого є Ранаджит Ґуха. На його сторінках «сабалтерністи» в своїх 

дослідженнях вказують, зокрема, на буржуазний характер індійського націо-

налізму. Вони вважають, що національно-визвольний рух, присутній в рухах 

нижчих суспільних верств, був привласнений елітарним націоналізмом і під-

порядкований його інтересам. Їхньою метою є також реконструкція свідомості 

селян, з метою довести окремішність і незалежність їхніх виступів та повстань 

проти колонізаторів, від акцій, ініційованих елітою. Тому, коли ці дослідники 

критикують метанаратив, то мають на увазі метанаратив антиколоніального 

націоналізму. Протягом останніх років їхні зацікавлення перемістилися з кате-

горії «subaltern» на категорію спільнота (community), яка трактується як джерело 

опору домінуючій владі, хоча сама також є джерелом класового, кастового та 

гендерного утиску. Критикується також модерністський проект гегемонічної 

нації, що спирається на ідеї прогресу, просвітницького раціоналізму та секу-

ляризму, а натомість обстоюється ідея фрагментованого суспільства, що спи-

рається на локальні традиції та підтримувані ними візії світу (Partha Chatterjee 

The Nation and its Fragments). Ranajit Guha, Subaltern Studies, 7 vols. Delhi: Oxford 

University Press, 1982. Про презентовану «сабалтерністами» повстанську істо-

ріографію я пишу в: Ewa Domańska, “Historia insurekcyjna”. Literatura na świecie, 

nr 1-2, 2008.
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визначає, чим є ці «добрі історії»? Це включення історії меншин до 

домінуючої історії збагачує цю останню, історії меншин можуть на-

віть стати її центром. Кожна історія меншини може бути включеною 

до домінуючої, якщо можна розказати історію підпорядкованих груп і 

якщо перспектива, згідно з якою б така історія оповідалася, могла би 

бути захищена категорією раціональності. Специфічне розуміння раці-

ональності та дійсності, яким керується домінуюча історія, виключає ті 

історії, що не відповідають цьому розумінню. Звідси Чакрабарті робить 

висновок, що критерій виключення має епістемологічний характер. 

Далі йде важливе для наших розважань твердження:

«Розглянемо коротко наслідки включення до дискурсу історії 

минулого головних груп, таких як робітничий клас чи жінки. 

Історія вже не є тією ж після того, як Томпсон і Гобсбаум взя-

лися за перо, щоб зробити робітничі класи головними акторами 

в суспільстві. Феміністська інтервенція останніх двох десятиріч 

також мала незаперечний вплив на сучасну історичну уяву. Чи 

включення цих радикальних рухів до мейнстриму дисципліни 

змінило характер історичного дискурсу? Звісно, так. Але відповідь 

на питання, чи це включення спричинилося до дисциплінарної 

кризи, є більш складним. У розв’язанні проблем оповідання іс-

торій раніше ігнорованих груп історична дисципліна відновлює 

й утверджує себе»207.

Чакрабарті ставить питання: хто висловлюється про минуле Індії 

від імені її тубільних мешканців?208 Відповідаючи на нього, він вказує, 

що в домінуючому академічному історичному дискурсі «Європа» зали-

шається головною точкою співвіднесення. Причому він не має на увазі 

Європу в географічному сенсі, але уявлену фігуру, що є колискою таких 

підставових історичних категорій, як держава, нація, капітал, грома-

дянство, права людини, ідея суб’єкта, демократія, соціальна справед-

ливість тощо, і в цьому сенсі є лише певним символічним позначенням. 

(Саме тому слово «Європа» в тексті Чакрабарті вживається в лапках.) 

207 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Histori-
cal Difference. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000, p. 98.

208 «Хто говорить від імені “індійського” минулого?» – це назва статті Ча-

крабарті, яка в книжці була вміщена вже без цього заголовка. Порівняй також: 

Gayatri Spivak, “Can the Subaltern Speak?”, in: Marxism and the Interpretation of 
Culture, ed. by Cary Nelson and Lawrence Grossberg. London: Macmilian, 1988.
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Тому всі інші історії (китайська, африканська тощо) неуникненно ста-

ють варіаціями метанаративу, що називається «історія Європи». Тип 

наративу, характерний для розгортання оповідання про «історію Єв-

ропи», є історією вищою рангом, а, наприклад, історія Індії щодо неї 

нижча (subaltern). А отже, позиція суб’єкта нижчого рангом може бути 

висловлена тільки через історію вищу, домінуючу, оскільки «Європа» 

є мовчазною точкою співвіднесення історичного знання. Про її до-

мінування свідчить, зокрема, той факт, що історики Третього світу 

постійно покликаються на західних дослідників, але не навпаки. Праці 

цитованих Чакрабарті провідних західних істориків: Едварда Палмера 

Томпсона, Еманюеля Ле Руа Ладюрі, Жоржа Дюбі, Роберта Дарнтона, 

Наталі Земон Девіс – характеризуються ігноруванням незахідних іс-

торій. Це є наслідком певних теоретичних засновків: якщо йдеться 

про поняття, що структурують історичне мислення, то лише «Європа» 

є пізнавальною, тоді як інші історії можуть стати лише об’єктом емпі-

ричного знання, що заповнює тілом скелет, яким є «Європа»209. Але, по 

суті, як пише Чакрабарті, ця «Європа» «є не чим іншим, як вигадкою, 

яку розповідають колонізованим колонізатори у процесі творення ко-

лоніального домінування»210. А далі він ставить питання, яке могло би 

видатися абсурдним звичайному європейцю:

«Чому історія є сьогодні обов’язковою складовою освіти сучас-

ної особистості в усіх країнах, включаючи ті, що почувалися 

дуже добре без неї до самого кінця XVIII сторіччя? Чому діти в 

усьому світі мають знайомитися з предметом, який називається 

“історія”, коли ми знаємо, що цей обов’язок ані природний, 

ані давній?»211

Відповідь проста: так діється тому, що національна держава стала 

найбільш бажаною формою політичного устрою, а її універсалізація є 

заслугою та успіхом європейського імперіалізму та націоналізмів Тре-

тього світу.

Чакрабарті не зупиняється тільки на діагнозах та критиці європо-

центричної історії, але пропонує проект, який під кутом зору аналізо-

ваної теми кризи академічної історії видається дуже цікавим. Проект, 

209 Chakrabarty, Provincializing Europe, p. 27-29.
210 Ibidem, p. 34.
211 Ibidem, p. 41.
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який він окреслює як «провінціалізування “Європи”», стосується – як 

пише – «історії, якої наразі не існує»212. Йому не йдеться про відки-

дання модерності, науки, розуму, метанаративів, універсалій; він також 

відмежовується і від культурного релятивізму. Натомість йому йдеться 

про аналіз підстав, що підтримують та легітимізують довіру до цих кате-

горій, зокрема, його цікавить, як розум став точкою співвіднесення для 

розважань, що виводяться з поза контексту його походження. Головна 

ідея цього проекту полягає у «вписуванні в історію модерності нео-

днозначностей, протиріч, використання сили, трагедій та іронії, що її 

супроводжували»213. «Я закликаю до історії, – пише Чакрабарті, – яка 

всередині самих структур наративних форм свідомо робить видимими 

власні репресивні стратегії та практики, роль, що її вона грає у змові з 

наративами громадянства в асиміляції в проект модерної держави усіх 

інших [інших за національну державу – ЕД]» можливостей людської 

солідарності»214. Така історія буде втіленням «політики розпачу» (politics 
of dispair) і буде звертатися до власної смерті через простеження того, 

що протистоїть найбільшим зусиллям людини, спрямованим на між-

культурний переклад. Чакрабарті, втім, визнає, що така історія немож-

лива в лоні академічної історії, яку неможливо відокремити від проекту 

модерності, який її створив, і Європи, що є його центром.

Проект Чакрабарті підтверджує те, що я зазначила вище: тобто він 

тестує еластичність меж академічної історії, збагачує її, але засадничо не 

змінює її фундаментальних засновків. Зрештою, він і не ставить перед 

собою такої мети, оскільки йому йдеться насамперед про заперечення 

домінуючого історичного дискурсу за допомогою його власної зброї. 

Тому можна передбачити, що завдяки постколоніалізму (чи загалом 

напрямкам неконвенційної історії, що постали в лоні нової гуманіта-

ристики), історія буде зазнавати мутацій, ставатиме більш еластичною, 

урізноманітнить знаряддя аналізу, відкриватиметься на нові проблеми, 

що введе її у стан кризи, але все вказує на те, що ця криза не призведе 

її до катастрофи, а лише зміцнить.

212 Ibidem, p. 42.
213 Ibidem, p. 43.
214 Ibidem, p. 45.
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Неконвенційна історія 

як «відразливе» (abject) історії традиційної

Багато представників традиційної історії (часто правих переко-

нань, зокрема, Елізабет Фокс-Ґіновез, Ґертруда Гімільфарб або Кейт 

Віндшатл) ставляться до досліджень, що ведуться в межах неконвен-

ційної історії з агресією та відразою. Використовуючи поняття «відраз-

ливе» (abject), запропоноване Юлією Кристевою, можна сказати, що 

ці нестандартні історії становлять «відразливе» академічної історії. Так 

є тому, що вони складаються з тих тем та підходів, що були відкинуті 

тими напрямками академічної історії, які претендують на статус science, 

оскільки нагадують про її зв’язки з міфом, літературою чи ідеологією. 

Крім того, вони мають міждисциплінарний характер, що викликає під-

озру в академічної історії, а багато з них (наприклад, романна історія 

(historia powieściowa), графічна історія) – це видові гібриди, заборонені, 

«нечисті» та загрозливі для системи.

З огляду на значний інтерпретаційний потенціал поняття «відраз-

ливе», я пропоную придивитися до нього поближче. Як я постараюся 

показати, його використання для аналізу статусу неконвенційної історії 

оприявнить додаткові аспекти у відносинах між нею та академічною 

історією та підтримає висновки щодо цієї теми, отримані в ході аналізу 

текстів.

Теорія «відразливого» Юлії Кристевої

Словники визначають abject як відразливий, огидний, нікчемний, 

гідний презирства, підлий, принижений, а також як: кинутий чи за-

кинутий; а abjection як приниження чи відкидання. Дієслівна форма, 

отже, означає: відкинутий та принижений. Слово abject зробило між-

дисциплінарну кар’єру завдяки Юлії Кристевій, яка проаналізувала йо-

го в філософсько-психоаналітичній перспективі, представляючи свою 

теорію «відразливого» в книжці «Сили жаху: есей про відразу»215. В її 

розумінні слово abject повертається до свого первинного значення, що 

має джерело в латинському abiectus – відкинутий, відразливий – пасив-

215 Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection. Paris: Seuil, 1980. 

Інспірацією для Кристевої були тексти Жоржа Батая (Abjection et les formes mi-
sérables). Про це пише Розалінда Краус: Rosalind E. Kraus “The Destiny of the 

Informe”, in: Yve-Alain Bois, Rosalind E. Krauss, Formless. A User’s Guide. New York: 

Zone Books, 1997, p. 236-237.
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ний дієприкметник від abicere (ab + iacto, -ere), що означає відкинути, 

викинути. У цьому сенсі abjection означає бути відкинутим. Звернімо 

увагу, що англійські слова (як і у випадку їхнього перекладу на фран-

цузьку): abject, eject, inject, object, project, reject, subject мають спільний 

індоєвропейський корінь – yē – кидати).

Кристева відносить «відразливе» до стану перед формуванням і 

відокремленням суб’єкта та об’єкта («відразливе» не є ані суб’єктом, 

ані об’єктом), вказуючи, що перше відчуття «відрази» («відкидання з 

огидою») ми переживаємо при відокремленні від тіла матері216. «Від-

разливе», отже, відсилає нас до перед-едипового стану дитини, коли Я 

ще не є визначеним, коли суб’єкт ще не набув автономії. «Відразливе» 

будується на відкиданні, але не негації щодо тіла Матері – (M)other. 

Оскільки, доки людина не збудує власної суб’єктності завдяки опо-

середкованій свідомості Я, наслідуючи Іншого, доти Я не існує. На-

прикінці, однак, настає первинний досуб’єктний процес відкидання, 

видалення, відокремлення, і в цьому стані «поміж», ми маємо справу з 

«відразливим». Тому також певний його аспект існує як в суб’єкті, так 

і в об’єкті (Іншому). «Відразливе» – це те в суб’єкті, чому він проти-

ставляється, що існує в ньому як опозиція щодо Я, це та частина Іншо-

го, яку суб’єкт відкинув, щоб сформуватися. Цитуючи Йоанну Батор, 

можна сказати, що в світлі цієї концепції суб’єктності «без блювотини 

немає суб’єкта»217.

З огляду на власну амбівалентність і невизначеність, «відразливе» 

запроваджує до суб’єкта або системи нестабільність і становить для 

нього загрозу. Тому також воно замовчується та витісняється до сфери 

табу. Воно приховує те, що було пов’язано з відносинами, що існували 

до його формування. Те, що пов’язано з забутим насильством, коли тіло 

мусило відокремитися від тіла, щоб почати існувати самостійно. Суб’єкт 

відчуває «відразу», коли усвідомлює, що Інший його випереджає, воло-

діє ним і що саме це володіння викликає до життя його суб’єктність. У 

термінології Лакана цей процес описується як проходження через фазу 

дзеркала, коли приблизно шестимісячна дитина бачить своє обличчя 

216 Слово «abject» іноді перекладається як «екскременти». Див.: Tomek 

Kitliński, Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej. Kraków: Aureus, 2001, s. 48. 

Кристева виокремлює різні типи «відразливого», зокрема, ті, що пов’язані з 

їжею (наприклад, гниючі рештки харчів, відходи), а також з тілесними слідами 

відкидання/відрази (рідини тіла: екскременти, менструальна кров, молоко, піт, 

блювотина, слина). 
217 Joanna Bator, kobieta. Warszawa: Twój Styl, 2002, s. 108.
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в дзеркалі і стає здатною відрізнити себе від Матері (M[other]). Тоді 

відбувається входження до Символічного порядку мови, що пов’язано 

з відокремленням від тіла матері, формуванням Я як суб’єкта, наслід-

ками чого є самовідчуження і перехід під владу Батька.

Таким чином, «відраза» є способом збереження архаїчного, перед-

едипового стану Я, стану, в якому Я існувало до того, як було включено 

до Символічного порядку. «Відразливе» також вказує на тваринні ас-

пекти людини.

«“Відразливе”, – пише Кристева, – пов’язує нас… з крихкими 

станами, коли людина перебуває на території тварин. Завдяки 

“відразі” примітивні суспільства точно позначали сферу культури, 

щоб відокремити її від загрозливого світу тварин і тваринно-

го, який, згідно з їхньою уявою, репрезентували вбивство та 

секс»218.

За Кристевою, процеси від-кидання (ab-jection), тобто відокрем-

лення від тіла матері в індивідуальному контексті, від світу тварин – у 

культурному і від монструальних Інших – у суспільному контексті є 

найважливішими для конструювання суб’єктності, а також для ор-

ганізації соціального, культурного та релігійного порядків. «Відраза» 

закодована в культурі, яка окреслює те, що «огидне» в категоріях не-

доторканного, нечистого, заплямованого, які підтримуються заборона-

ми (кровозмішення, смерть, канібалізм, вбивство, розклад, збочення, 

тіло). Культурні ритуали покликані очистити культуру від «відразливих 

елементів», що відбувається, зокрема, завдяки механізмам сублімації, 

які є інструментами соціальної гігієни. Процес ідентифікації, окрес-

лення, виштовхування чи очищення цих «нечистот» спрямований на 

включення їх у контрольований культурою Символічний порядок. Так 

є тому, що все, що визначається як «відразливе», є загрозою як для 

стабільності суб’єкта, так і для культури, оскільки вказує на слабкість 

системи. З іншого боку, ці елементи необхідні для існування цих сис-

тем (що Символічний порядок не хоче визнати, постійно вистежуючи і 

нейтралізуючи прояви «відразливого»), оскільки вони становлять їхню 

інтегральну частину219.

218 Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, p. 20.
219 З огляду на цю рису Гал Фостер критикує теорію Кристевої, вказуючи, 

що відкидання (abjection) стає регулятивною дією системи, тестує межі субліма-

ції, що, по суті, призводить до того, що метою стає сублімація «відразливого», 

його очищення та поглинання, тоді як першопочатково його завданням було 
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Мистецтво відрази (аbject аrt)

У мистецтві 90-х років ХХ сторіччя існує тенденція, окреслювана 

як «мистецтво відрази», яку критики так назвали й аналізують, покли-

каючись на теорію Кристевої. Ця тенденція пов’язана з працями таких 

митців, як Джейк і Дінос Чепмени, Кікі Сміт, Ґілберт і Джордж220, Ге-

лєн Чадвік, Дем’єн Герст, Сінді Шерман, а в Польщі: Ґжеґож Кламан, 

Йоанна Райковська чи Алісія Жебровська221.

Хоча ці покликання загалом досить поверхові та інструментальні, 

все ж таки варто звернути на них увагу з огляду на можливість отри-

мання з них інспірацій для подальших розважань над неконвенційною 

історіографією.

У вступі до каталогу з виставки «мистецтва відрази» читаємо:

«Концепція відкидання (abjection), що включає дослідження дис-

курсивних надмірностей та деградованих елементів, якщо вони 

пов’язані з тілом або суспільством, проявилася як центральний 

теоретичний імпульс мистецтва 90-х років ХХ сторіччя. [Термін 

“мистецтво відрази”] означає не стільки мистецький рух, скільки 

описує комплекс творів, що включають або пропонують “від-

разливі” матеріали, такі як сміття, волосся, екскременти, мертві 

тварини, менструальна кров, гнила їжа – з метою аналізу табу-

йованих проблем гендера та сексуальності. Зміст пропонованих 

творів також включає “відразливий” зміст, який часто трактується 

консервативною домінуючою культурою як неприйнятний»222.

руйнування Символічного порядку: Hal Foster, “Obscene, Abject, Traumatic”. 

October 78, Fall 1996, p. 114-115.
220 Ґілберт і Джордж – йдеться про Ґілберта Проша (нар. 1942) і Джорджа 

Пассмора (нар. 1942) – американських художників-авангардистів, які працю-

ють у жанрі перформанса та фотографії. – Прим. перекл.
221 У Польщі на тему «мистецтва відрази» пише, зокрема, Моніка Бакке: 

Monika Bakke, “Polskie abject art”, w tejże, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje 
kulturowych wizji cielesności. Poznań: IF UAM, 2000; а також Павел Лешкович: 

Paweł Leszkowicz, Helen Chadwick: ikonografia podmiotowości. Kraków: Aureus, 2001 

(див. запропоноване там у примітках визначення «мистецтва відрази»: с. 234).
222 Jack Ben-Levi, Craig Houser, Leslie C. Jones, Simon Taylor, “Introduction”, 

in: Abject Art. Repulsion and Desire in American Art, exhibit catalog. New York: Whitney 

Museum of Modern Art, 1993, p. 7. Порівняй також: Thomas F. McDonough, Helen 

Molesworth, Kristin Ross, Howard Singerman, “The Politics of the Signifier II: A 

Conversation of the Informe and the Abject”. October 67, Winter 1994.
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Митці, які використовують формулу мистецтва «відрази», створю-

ють образи, що збуджують огиду, інсталяції та скульптури, які пред-

ставляють (чи використовують як матеріал) здеформовані тіла, або тіла, 

що розкладаються, використовують в своїх працях екскременти, кров, 

слизоту тощо. Багато з тих, кого зараховують до мистецтва цього типу, 

як, наприклад Кікі Сміт (Tale, 1992; Disgestive System, 1988; Train, 1993), 

чи Сінді Шерман (кольорові фотографії: Untitled #167, 1986; Untitled 
#175, 1987; Untitled #236, 1987–91; Untitled #250, 1992) прагнуть деграда-

ції «потягу до піднесення» в мистецтві (sublimatory drive). Їхні праці, от-

же, відіграють роль «десубліматорів відразливого»223. У цьому мистецтві 

йдеться, зокрема, про те, щоб протиставитися естетизації «відразливо-

го» процесові, що став характерною рисою наших часів. З’ясувалося, 

що це не так просто, оскільки обезболювання людини зайшло вже так 

далеко, що твір, визнаний «огидним», який, як видається, вказує на 

межі можливості піднесення, завдяки інтерпретаціям критиків швидко 

перетворюється на естетизований об’єкт, який поглинає культура224. 

Тому не вдаються спроби творення мистецтва, що розуміється, як ре-

презентація поза естетикою, мистецтва, що опирається маніпуляціям 

руху до піднесення. Не вдаються, проте, настільки, наскільки посила-

ємося на традиційні розуміння естетики та піднесеного. Однак, якщо 

ми визнаємо, що в основі сприйняття лежить піднесеність, то у випадку 

«мистецтва відрази» його джерелом слугує не сам твір, але усвідомлення 

самого реципієнта, що попри те, що він визнає його огидним, він все ж 

не відчуває жодного шоку. Отже, піднесеність полягала би на обеззбро-

юванні «відразливого», була би результатом відкриття наслідків «есте-

тизації відрази», тобто відкриття власної невразливості. Тому можна 

сказати, що це була б загроза відкриття власної потворності.

«Відразливе» як дослідницька категорія 

в історичній рефлексії

Посилаючись на теорію Кристевої, а також проводячи аналогії з 

«мистецтвом відрази», можна подивитися на історіографію як на тип 

223 На це звертає увагу Саймон Тайлор: Simon Tylor, “The Phobic Object. 

Abjection in Contemporary Art”, in: Abject Art, p. 59. У випадку творів Гелєн Чадвік 

відбувається зворотний процес – свідома естетизація та сублімація «відразли-

вого». Про це пише Павел Лешкович в: Helen Chadwick, s. 189 i наступні. 
224 Див.: Guido Comis, “L’estetica dell’abietto. L’imamagine del corpo negli anni 

Novanta”. Ricerche di Storia dell’arte, vol. 71, 2000 (“Corpi. Azioni e passioni”).
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«гадесового»225 письма і сферу «відрази»226; як на анклави первинності, 

що збереглися в лоні Символічного порядку. Класична історіографія 

не надасть нам матеріалу для подібного аналізу, оскільки перебуває під 

впливом культурної візії того, що чисте, і що нечисте, відповідне і не-

відповідне, й як наслідок того, чим історик може/повинен займатися, а 

чим – ні. Однак у працях, що постали в межах неконвенційної історії, 

тема «відразливого» стоїть на порядку денному. Наприклад, у сучасній 

історіографії відбувається процес одомашнення Іншого, який полягає 

на включенні до офіційного історичного дискурсу усіх тих, кого тра-

диційна історія або витісняла, або розглядала під власним кутом зору 

(тубільці, жінки, каліки, діти, тварини, речі).

Цей Інший/Чужий (для цивілізованого – дикий, для вищих 

верств – нижчий, для білого – кольоровий, для чоловіка – жінка, для 

людини – тварина, для живого – неживе, для органічного – неорга-

нічне тощо) захоплює нас: боїмося його, а одночасно він є для нас 

притягальним. Інший – це Я перед процесом акультурації (включення 

до репресивного Символічного порядку). Він зберігає архаїчні риси Я, 

рятує їх від канібалістських схильностей культури. Інший є «потворою»; 

він символізує те, що було виштовхнуто з Я. А тому, можна сказати, що 

символічне «повернення потвор», яке відбувається, зокрема, завдяки 

історіописанню, є подібним до фройдівського «повернення витіснених 

змістів», які оприявнюють наші страхи, надії та прагнення, загалом 

вказуючи на невротичний стан сучасної культури, яка знову ставить со-

бі питання про ідентичність, толерантність та відвертість у зв’язку з гос-

тями з «маргінесів культури». Тому потворність стає типом культурного 

дискурсу, в якому гібрид, з одного боку, відсилає нас до архетипічного 

минулого, а з іншого – майбутнього, передвісником якого він є227.

225 Гадес – від гр. ´δης – місце у невидимому світі, де до Страшного суду 

перебувають душі померлих грішників. – Прим. ред. 
226 Про поділ на орфейовий і гадесовий стилі писання пише, посилаючись 

на Бланшо, Барта та Кристеву, Томек Кітлінський. Він окреслює гадесовий 

стиль як такий, в якому «письменник, як Гадес, виходить на поверхню», й як 

приклад наративів, написаних у цьому стилі, наводить брутальні описи ГУ-

ЛАГу Шаламова. Кристева в «Силах жаху» шукає «відразливого», зокрема, в 

прозі Луї-Фердинанда Селіна. Кітлінський слідом за Кристевою інтерпретує 

сповнені відрази антисемітські памфлети Селіна: Kitliński, Obcy jest w nas, s. 49 

також 53 i наступні.
227 Жак Деррида писав, що майбутнє може бути обіцяним і стати при-

сутнім тільки у вигляді потворності. В одному з інтерв’ю він сказав, що потво-

ра (гібрид) є ніби фігурою майбутнього, новим ідеалом краси. Відкритість на 
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Отже, маємо тут справу з класичною формою нейтралізації «від-

разливого», яке у цьому випадку є пов’язаним з нечистою та огидною 

гібридністю [Біблія]228. У цих працях нейтралізація спрямовується су-

блімаційною схильністю до естетизації «відразливого». Історіографія 

естетизує те, що є культурно небезпечним (огидним); здійснює субліма-

цію «відразливого»: «дикий» перестає бути зрозумілою в романтичному 

сенсі первинною екзотикою, а стає «піднесеним об’єктом ідеології», як-

що використати окреслення Славоя Жижека, інструментом, що вико-

ристовується в дискурсі мультикультуралізму та плюралізму – ідеології 

глобального світу (причому сублімація відбувається через декларований 

процес десублімації). Така метаморфоза, що настає за допомогою ре-

сублімації, по суті, є певною формою регенерації почуття ідентичності 

певної культури чи спільноти. Вона часто описується у формі мікро-

наративів, які завдяки можливості експериментування можуть більше 

допомогти в оприявненні та реалізації Я певної культури, ніж обмежені 

правилами інтерпретації та репрезентації гранднаративи229.

майбутнє – це відкритість на прихід потвор, це гостинність щодо всього, що є 

іншим, дивним чи чужим, це спроба одомашнення цієї іншості, перетворення 

її на частину власного дому, прийняття їхніх звичаїв, котрі, перемішуючись з 

нашими, створять нові. Як стверджує Деррида, культура формується в ході про-

цесу, що включає три етапи: 1) поява потвори; 2) його схвалення і прийняття 

до родини; 3) діалектична новина, що виникає внаслідок перемішування сво-

го та чужого: Jacques Derrida/Elisabeth Weber, “Passages – from Traumatism to 

Promise”, in: Points-Interviews 1974–1994, ed. by Elisabeth Weber, trans. by Peggy 

Kamuf & Others. Stanford: Stanford University Press, 1995, p. 386-87. 
228 Див.: Mary Douglas, Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of Polution 

and Taboo. London and New York: Routledge, 1996, p. 42 i наступні.
229 «Відразливі» теми останнім часом з’являються часто в популярних за-

раз працях пов’язаних з тілом, його історією, а також з тортурами, в’язницями, 

шпиталями, а особливо у дослідженнях, присвячених концтаборам і гулагам. 

У багатьох випадках ми знаходимо там описи, які неможна пов’язувати з кла-

сичним розумінням піднесеного, а радше з тим, що виникає внаслідок впливу 

«мистецтва відрази». У цьому місці важко не згадати праці присвячені Голо-

косту, які, як написала Кетрин Кернз, займаючись проблематикою смерті, 

мають передусім некрофілічний характер, і значно менше пов’язані з темою 

пам’яті. Тут піднесеність викликається не тільки у зв’язку з огидою, що відчу-

вається під час читання чи відвідування музеїв, що оповідають про злочини чи 

катування, але передусім через вражаюче відчуття невразливості на ці описи. 

Естетизація є тут змінімалізованою, а травматичний реалізм, якому допомагає 

мова, що використовує специфічні метафори (назвімо їх «відразливими мета-

форами»), блокує механізм, що визволяє відчуття піднесеності у класичному 
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Одним з можливих об’єктів зацікавлень для теоретиків та істориків 

історіографії могли би бути дослідження широко зрозумілого історіопи-

сання, які б простежували різні типи «відразливого» і процеси «відки-

дання» (abjection), що приховуються у перевазі піднесеної та очищеної 

історіографії. «Відразливе» в історіографії може проявитися у тих мо-

тивах, темах та категоріях, які важко описати в категоріях піднесеного 

й які відповідно опираються процесам дисциплінізації. Тому можна 

сказати, що присутність «відразливого» слугує сигналом того, що ми 

маємо справу з неконвенційною історіографією. В історії як дисципліні 

її «відразливе» може проявлятися, наприклад, у різних неконвенційних 

формах представлення минулого. У цій ситуації було б важливо про-

стежити, яким чином домінуюча система дає собі раду з «відразливим», 

і як використовує його для власної регенерації.

У процесі окреслення себе як наукової дисципліни історія зосеред-

жувалася на тому, чим вона не хотіла би бути, тобто визначала себе в 

опозиції щодо міфу, легенди, байки, а пізніше – літератури230. Можна 

сказати, що цей аспект процесу відкидання (abjection) характеризує іс-

торичні дослідження в їх сцієнтистській фазі. Використовуючи поради 

Кристевої, яка вказує, що те, що видалене, становить зачатки нового 

суб’єкта, можна припускати, що аналіз відкинутих елементів («відраз-

ливого»), які постійно існують на маргінесах академічного історичного 

дискурсу, а часто є також основою для неконвенційної історії, може 

виявитися корисним не лише для редефініції історії як дисципліни, 

але також може прислужитися у створенні простору потенційності для 

появи відмінного від історії підходу до минулого. У пошуках «відраз-

ливого» в історії не йдеться, отже, про знищення суб’єкта/історії, але 

про створення потенціалу для його відродження. Окреслення та аналіз 

«відразливого» мали би тоді терапевтичний характер; вони б помогли 

опрацювати травми та фобії, що турбують історіописання, і вивести 

історію з дискурсу кінців, про який я писала вище.

розумінні цього поняття. Katherine Kearns, Psychoanalysis, Historiography, and 
Feminist Theory. The Search for Critical Method. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1997, p. 133. 
230 Як писав Алан Манслоу: «Історію модерністську, або конвенцій-

ну, можна окреслити за допомогою того, що вона витісняє»: Alun Munslow, 

“Intro duction: Theory and Practice”, in: Experiments in Rethinking History, ed. by 

Alun Munslow and Robert A. Rosenstone. New York and London: Routledge, 2004, 

p. 10.
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Р о з д і л  6

Про пізнавальне привілеювання жертви

«Теорія без практики порожня, а практика без теорії сліпа», – при-

гадаємо для початку цей кантівський принцип. Цю думку можна 

розвинути цитатою з іншого класика: «Немає соціальної революції без 

революційної теорії». Чи не є тоді так, що теоретиків можна вважати 

потенційними «революціонерами», а отже, і загрозою різним доміную-

чим системам влади? Чи, власне, тому так багато дослідників дистанці-

юються від теорії? З остраху перед «революцією»? Цей розділ буде про 

те, як те, що «пропущене, замовчане, приглушене та стерте» – зокрема, 

завдяки теорії та методології, віднайшло власний голос та суб’єктність. 

Втім, я хотіла би сказати, що хоча емоційно я стою на боці жертв, інте-

лектуально в методологічній директиві «пізнавально упривілейованого 

статусу пригноблених» (epistemic privilage of the oppressed) я бачу багато 

проблем, на які постараюсь звернути увагу у подальшій частині цього 

розділу. Отже, якщо в цих розважаннях є щілини, то вони, ймовірно, 

виникають з пізнавального дисонансу, який оприявнюється у часто 

апоричній ситуації вибору між етикою (почуття солідарності з жертва-

ми) та епістемологією (інструментальне трактування пригнобленими 

теорії та методології).

Аналіз праць, що постали в межах таких підходів, як постколо-

ніальні, етнічні, гендерні студії, а також дослідження над речами та 

тваринами, а отже – дослідження в межах американської нової гума-

нітаристики, що зосереджуються на проблемах ідентичності та виклю-

чення, оприявнюють як опис та аналіз досвідів поневолення разом 

зі специфічною мовою та стилем наративу, ключовими поняттями та 

формою оповідання формує та посилює різні форми опору домінуючій 

системі.

Книги таких дослідниць/діячок/письменниць, як Ґлорія Анзалдуа 

чи бел гукс231, є прикладом творчості цього типу. Причому вони зо-

231 бел гукс – псевдонім американської феміністки та науковця Ґлорії 

Джин Воткінз (нар. 1952), авторки близько тридцяти книжок, присвячених 

проблемам расової, класової та гендерної нерівності і дискримінації. Згідно з її 

бажанням, псевдонім пишеться з маленьких літер, щоб підкреслити важливість 
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середжуються не тільки на описах та аналізі різних досвідів утиску, але 

також будують суспільно ангажовані теорії. Теорія та методологія є для 

них знаряддям політичної боротьби і навіть більше – політичною прак-

тикою. Характерним прикладом тут є праця Шейли Сендовал «Мето-

дологія пригноблених»232 (2000). Цій праці передує епіграф зі словами 

легендарного лідера Сапатистської армії національного визволення 

команданте Маркоса: «Шукаємо світу, в якому буде місце для багатьох 

світів». У цьому місці варто звернути увагу, що Сендовал є професором 

Chicano/a Studies у Каліфорнійському університеті в Санта-Барбарі і що 

вона підтримує повстання індіанців у Чіапас, а передмову до її книги 

написала одна з найбільш відомих активісток «чорного фемінізму» в 

США, професор Каліфорнійського університету в Санта-Круз Анджела 

Девіс. Це одна з тих книжок, в яких теорія та методологія гуманітарних 

досліджень у маніфестаційний спосіб проголошується джерелом буду-

вання опозиційної свідомості груп опору, що борються з різними фор-

мами расового, класового, гендерного утиску. Відповідно тут апріорі 

не може йтися ані про зрозумілий в позитивістському дусі об’єктивізм 

гуманітарних досліджень233, ані про нейтральність дослідника, ані про 

істину як мету наукового пошуку. «Методологія пригноблених – це те, 

що уможливлює легітимізацію різних типів опозиційних соціальних 

змісту книги, а не особистості її автора. Ґлорія Джин Воткінз також зазначає, 

що використання псевдоніма пов’язано з тим, що вона не може претендувати 

на повноцінне власне ім’я доти, доки мільйони жінок залишаються безправ-

ними та пригнобленими. – Прим. ред.
232 Chela Sandoval, Methodology of the Oppressed. London, Minneapolis: Uni-

versity of Minnesota Press, 2000.
233 Тут слід підкреслити, що в цих підходах не йдеться про відкидання 

об’єкти візму як такого, а лише того його розуміння, що пов’язане з пізна-

вальною трансцендентністю і прийняттям так званої божественної точки зору. 

Наприклад, для Дони Геревей питання об’єктивності, що є тісно пов’язаним з 

пошуком місця для суб’єкта пізнання та будуванням так званого ситуаційного 

знання (situated knowledge), є головною проблемою феміністської епістемології, 

а Сандра Гардинґ запропонувала в її межах проект «сильної об’єктивності» 

(strong objectivity). Існує багато праць присвячених цій темі: Donna Haraway, 

“Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”. Feminist Studies, vol. 14, no. 3, 1988; Sandra Harding, “Rethinking 

Standpoint Epistemology: What is ‘Strong Objectivity”?”, in: Feminist Epistemologies, 

ed. by Linda Alcoff and Elizabeth Potter. New York and London: Routledge, 1993.
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рухів, які я описую на прикладі американського фемінізму Третього 

світу як інтервенціоністські практики», – декларує Сендовал234.

У цьому розділі мене буде цікавити проблема побудови теорії як 

знаряддя політичної боротьби. Аналізуючи цю проблему, я зосереджуся 

на популярній у новій гуманітаристиці дослідницькій директиві, що 

окреслюється як «пізнавально упривілейований статус пригноблених» 

(epistemic privilege of the oppressed) – як прикладі політично ангажованої 

теорії, метою якої є формування опозиційної свідомості утискуваних 

груп. Водночас зазначу, що я обмежуюся окремою групою утискува-

них, яких окреслює категорія жертви, яка розглядається у контексті 

боротьби за справедливість, що ведеться в США різними меншинами, 

і така її модель, що постала в межах різних нових суспільних рухів 

(рух визволення жінок, антирасистські рухи, рух визволення сексу-

альних меншин, екологічні рухи тощо). Я вкажу на модель «ідеальної 

жертви»/«доброго Іншого», а також на поняття маргінесу та досвіду, 

як такі, що визначають статус жертви. У цьому контексті важливою 

видається постановка питань про автора цих теорій та дослідницьких 

підходів (хто теоретизує?), а також про перформативний вимір теорій 

(як вони на нас впливають?).

Теза є такою: якщо ми погодимося, що наприкінці ХХ сторіччя 

ми мали справу зі зміною моделі влади з вертикальної, пірамідальної 

чи ієрархічної (верх–низ) на горизонтальну «модель мережі» (центр-

маргінеси), тоді одночасно з цією зміною відбувається зміна моделі 

жертви: з пасивної та позбавленої суб’єктності на активного та свідомо-

го власних прав дієвця (podmiot sprawczy). Аналіз текстів, що постали в 

межах нової гуманітаристики, веде до висновку, що у цій зміні важливу 

роль відіграють наукові дослідження, які легітимізують та підтримують 

деколонізаційні рухи різних меншин, стаючи підставою їхньої боротьби 

за справедливість.

Теорія як форма деколонізації та маніфест свободи

Як я вже зазначала вище, в американській новій гуманітаристи-

ці відмінність, різниця, інакшість, виключення стали підставовими 

поняттями досліджень, що проводяться в межах постколоніальних, 

етнічних гендерних та інших студій. Вони передбачають, що процес 

диференціації Іншого відбувався через його стигматизацію, зокрема, 

за допомогою стереотипних уявлень, завдяки чому будувались несиме-

234 Sandoval, Methodology of the Oppressed, p. 82.
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тричні відносини на кшталт: ми (імперія) проти вони/Інші (колонія), 

і подібно: білі проти кольорових, чоловіки проти жінок, багаті проти 

бідних тощо, з яких виводиться расова, етнічна, сексуальна (в сенсі со-

ціальних ролей) та економічна нерівність. Отже, процес диференціації 

був не лише способом побудови європейської ідентичності через нега-

цію, але передусім способом її глорифікації. Оскільки завжди уприві-

лейовану позицію мало позитивне Я (яке позначало, зазвичай, білого, 

чоловіка, європейця).

Під впливом різного роду деколонізаційних рухів (причому йдеться 

не лише про політичну, але також про ідеологічну, культурну, расову 

та етнічну деколонізації) різні меншини – Інші – почали домагатися 

свого місця у домінуючому дискурсі. Частою філософською точкою 

співвіднесення для наукових досліджень, що підтримують ці рухи, стала 

філософія Еманюеля Левінаса, для якого позиція Іншого є домінуючою 

щодо позиції Я. Левінас покладає на Я відповідальність за Іншого, ще 

до того, як між ними відбудеться зустріч. Він також вважає, що пер-

шою філософією є етика, яка створює підстави для онтологічних та 

епістемологічних розважань. Не «буття з...», а «буття для...» стало для 

нього підставою будь-яких етичних відносин. Однак найважливішим 

аспектом його філософії Іншого, яка найбільше вплинула на гумані-

таристику, є його трактування Іншого як істоти слабкої, яка потребує 

опіки, словом, для Левінаса Інший є потенційною жертвою. Застосу-

вання його підходу в різних гуманітарних дисциплінах спричинилося 

до важливих змін: тепер вже не Я має привілейовану позицію, а Інший, 

який за визначенням є слабким та утискуваним. Таке розуміння сут-

тєво вплинуло на популярні у 80-х роках ХХ сторіччя як в історії, так 

і в антропології, археології чи літературознавстві розуміння Іншого, 

який вже не зображувався як екзотичний екземпляр, що належить до 

іншого світу, чужий і загрозливий для порядку, а натомість став роз-

глядатися як повноправний учасник діалогу культур; повноправний, 

але не однаково активний та сильний. Метою гуманітаристики стало 

забезпечення присутності та надання голосу тим, кого домінуючий дис-

курс (історія переможців) позбавив голосу. Отже, вже не йшлося про 

створення власного образу (образу власної культури, раси, статі) через 

негацію, але про можливість розпізнавання себе в Іншому, усвідомлення 

його відмінності, що стала трактуватися як цінність однозначно пози-

тивна. Втіленням цих змін стала так звана політика відмінності (polityka 
różnicy), яка культивує культурні відмінності.

Теза згаданої вище книжки Сендовал полягає в тому, що «нові 
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типи критичної теорії та філософії, нові способи читання та аналізу, 

що з’явилися в США у період після Другої світової війни, є фундамен-

тально пов’язаними з голосами підкорених людей»235. Це означає, що 

в межах гуманітарних наук поява нових теорій спричинена явищами, 

що відбуваються у суспільно-політичній сфері. Ці явища провокують 

постановку дослідницьких проблем, які в окреслений період домінують 

у дискусіях. Відбувається, очевидно, і зворотний процес: теорії, що 

створюються як відповідь на суспільно-політичні імпульси, впливають 

на зміни, що відбуваються в цій сфері, і навіть більше – вони створю-

ються з інтенцією викликати бажані зміни.

Окреслення «бажані зміни» вказує, що ці теорії створюються до-

слідниками з виразними суспільно-політичними поглядами, часто по-

літичними діячами, наукові дослідження котрих повинні підтримува-

ти зміни, що відповідають візії майбутнього, що пропагується цією 

суспільно-політичною опцією. Власне, така ситуація є характерною 

для багатьох сфер досліджень, пов’язаних з новою гуманітаристикою, 

яка, за визначенням, не цікавиться деклараціями світоглядно нейтраль-

ного аналізу «світу та людини», але є зацікавленою у конкретних змі-

нах інтервенцією у суспільно-політичну сферу. Вона будує опозиційну 

свідомість, а теорії та тексти, що постають в її межах, є маніфестами 

свободи та закликами до справедливості. Ця мета досягається, зокрема, 

завдяки створенню та поширенню нових конфігурацій суб’єктності 

(гібрид, кочовик, кіборг, жінка Третього світу, mestiza), альтернативної 

епістемології та способів представлення, а також трансдисциплінарної 

мови, які є формами опору домінуючій системі знання. Метою тут є 

зрозуміла у широкому сенсі деколонізація різних рухів меншин (від 

меншин етнічних, релігійних та сексуальних до тварин та речей, які 

розуміються як Інші).

Пізнавально привілейований статус жертви

Однією з підставових дослідницьких директив в теорії нової гу-

манітаристики є положення про пізнавально привілейовану позицію 

репресованих. Проблема є цікавою тому, що є прикладом теорії, що 

пропонує дослідницькі директиви, які покликані не тільки аналізу-

вати та інтерпретувати досліджуваний матеріал, але також керувати 

самим дослідженням. Ця теорія виконувала також важливу політичну 

роль, оскільки її завдання полягає у посиленні пригноблених груп та 

235 Sandoval, Methodology of the Oppressed, p. 7-8.
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формуванні їхньої свідомості (свідомості опозиційної, чи радше – ре-

волюційної). А отже, ця теорія є передусім політичною практикою; 

вона посилює та санкціонує прагнення меншини висловлюватися від 

власного імені (а не за допомогою посередників), причому припущення 

є таким, що жертви різного роду репресій, які досвідчили насильство та 

кривду, мають пізнавально привілейовану позицію. Така позиція не є 

для жертви даною. Вона має бути вибореною, що веде до висновку, що 

з точки зору дискурсу жертвою не можна бути, а можна лише стати.

Отже, це є парадоксальним, але в межах нової гуманітаристики 

для того, щоб стати жертвою треба бути активним суб’єктом і брати 

участь в боротьбі. Іноді, однак, це є зрозумілим, оскільки, якби саме 

домінуючий дискурс визначав жертв, то це б упосліджувало їхню роль 

як індивідуумів, які будують «опозиційну культуру» щодо домінуючої 

влади. Жертва, отже, стає «справжньою жертвою», коли починає підда-

ватися репресіям з боку системи за те, що не хоче бути жертвою, тобто 

пасивним, слабким та потребуючим опіки об’єктом влади.

Теорія нової гуманітаристики закликає передусім для політич-

но ангажованих наукових досліджень і керується політичними ціля-

ми (справедливість для меншин, лібералізація системи). Тому її часто 

окреслюють як епістемологію без цноти (epistemology without innocence). 

Ця ситуація підтверджує переконання Фуко про те, що рух влади від-

бувається на основі спіралі, постійної передачі влади, її обміну між 

різними групами інтересів. У «Наглядати та карати» Фуко писав: «Владу 

радше здійснюють, ніж нею володіють; це не “привілей”, що набу-

вається чи зберігається домінуючим класом, але загальний наслідок 

його стратегічних позицій»236. Ідучи цим тропом, можна сказати так: 

критична теорія (наприклад, феміністська теорія локалізації (teoria 
umiejscowienia, standpoint theory)) народилася як критика домінуючої 

системи влади; вона використовує наукові дослідження з метою про-

будження свідомості меншин, згодом вплив цих груп на суспільно-

політичне життя будує нові соціальні відносини, а ці змінені соціальні 

відносини, своєю чергою, вимагають побудови нових теорій. І саме це 

є метою дослідників, що представляють теорію локалізації. Наприклад, 

Сандра Гардинґ вважає, що «добра наука» продукує «добру політику», а 

«добра політика» стане досконалою базою для побудови ще кращої на-

уки. Можна, очевидно, відразу запитати: «Кращої для кого?». Оскільки 

236 Michel Foucault, Discipline and Punish: the Birth of the Prison, trans. by Alan 

Sheridan. New York: Vintage Books, 1995, p. 26.
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ми переживаємо зараз процес вивільнення різних меншин і творення 

«доброго-для-них-знання» (dobrej-dla-nich-wiedzy), який буде тоді на-

ступний виток цієї спіралі знання–влади? Інакше кажучи, ким будуть 

нові жертви? Оскільки варто звернути увагу, що ми постійно маємо 

справу з новими формами утиску і появою нових фігурацій жертв.

Згадувана вище Сендовал вказує, що зараз ми маємо справу з «де-

мократизацією» утиску, що пов’язано зі змінами від кінця ХХ сторіччя 

концепції влади. Ми вже не маємо справу з вертикальною концепцією 

влади (пірамідальна модель), де влада поширюється згори вниз, від 

центру – володаря, який має абсолютну владу, до найнижчих верств. 

Тепер ми стикаємося з горизонтальною концепцією, де позиція суб’єкта 

влади може бути описана за допомогою метафори мережі влади, згідно з 

такими рисами, як раса, клас, стать чи вік237. Це, втім, не означає, що з 

огляду на цю «пласкість», горизонтальність суб’єкти мають більший до-

ступ до влади, оскільки у даному разі маємо справу з іншими формами 

утиску. Такі поняття, як «низ», «підпорядкований», «верх», «вищий», 

були замінені поняттями, що використовуються методологією опози-

ційних рухів: «від маргінесу до центру», «кордон», «діаспора», «локалі-

зація». Тому гуманітаристика стала спробою розмови про, від імені чи 

проти різних способів розміщення суб’єктів у межах цієї мережі238.

Маргінес та досвід як елементи, 

що визначають статус жертви

Підставою для надання статусу жертви стають досвіди насильства, 

утиску, кривди, репресії, а також розташування на маргінесі. Тому по-

няття досвіду та маргінесу є підставовими для директиви пізнавального 

привілеювання жертви. Згідно з Умою Нараян, можна прийняти, що 

«твердження про “пізнавальний привілей” є рівнозначним тверджен-

ню, що члени пригнобленої групи мають більш безпосереднє, гостре та 

критичне знання про природу їхнього пригноблення, ніж люди, які не 

237 У такий спосіб визначає мікрофізику влади Фуко, який пише: «Дослі-

дження цієї мікрофізики передбачає, що реалізація влади не буде розумітися 

як власність, але як стратегія; що ефекти домінування будуть приписуватися 

не “привласненню”, але диспозиціям, маневрам, тактикам, діям; що в ній по-

бачать радше постійно напружені, постійно активні стосунки, ніж наданий 

назавжди привілей; що її моделлю буде швидше нескінченна битва, ніж сутичка 

чи захоплення певного майна». Foucault, Discipline and Punish, p. 33.
238 Sandoval, Methodology of the Oppressed, p. 73-74.
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належать до цієї групи»239. (Зазначимо, що це є безпосереднє обернення 

пізнавально привілейованого статусу об’єктивного дослідника, який 

спостерігає за явищами ззовні, статусу, що виводиться з доби Просвіт-

ництва, а згодом успадкованого сучасною наукою). Це не значить, що 

жертви володіють, за визначенням, кращим і правдивішим знанням, 

ніж люди ззовні. Зрозуміло, що жертви також можуть помилятися та 

брехати. Це також не значить, що люди, які не належать до цих груп, 

не можуть зрозуміти досвід утиску чи отримати знання з цієї теми. 

Однак це значить, що насильство не може розглядатися лише як про-

блема репресованих груп, які мають старатися його наголосити, і що на 

аутсайдерах240 покладено обов’язок набуття знання про утиск. Дирек-

тива пізнавально привілейованого статусу жертв, крім того, передбачає, 

що жертви, які цей статус мають, розпізнають утиск, розуміють його 

та представляють власні інтереси краще, ніж люди ззовні241. З іншого 

боку, легко зауважити, що таке розуміння спирається на підставову, 

згідно з Деррида, бінарну опозицію: внутрішнє/зовнішнє, дарма що 

одночасно воно проблематизує насильство, оскільки вказує на його 

різноманітні форми, що часто накладаються одна на одну, тобто на 

згадану вище вертикальну структуру влади. А отже, індивід може бути 

інсайдером (членом пригнобленої групи) з огляду на колір шкіри, але 

аутсайдером з огляду сексуальної опції.

Різні марксистські теорії (теорії Карла Маркса та Дьйордя Лукача), 

для яких політична критика системи за вихідний пункт бере «локалі-

зацію пролетаріату», передбачають, що, власне, ця точка зору дає під-

239 Див.: Uma Narayan, “Working Together Across Difference: Some Conside-

ra tions on Emotions and Political Practice”. Hypatia, vol. 3, no. 2, Summer 1988, 

p. 35.
240 У цьому разі під «аутсайдерами» розуміються люди з-поза пригнобле-

них груп. – Прим. ред.
241 Ibidem, p. 38. Нараян наводить такий приклад: «Якщо професор від-

крито використовує расистські чи сексистські приклади або якщо він є від-

крито ворожим до меншості студенток-жінок, то білий студент-чоловік, що їм 

симпатизує, буде здатний зрозуміти це ставлення так само легко, як і жертви 

цього ставлення. Але якщо це ставлення є більш прихованим, наприклад, воно 

проявляється через ігнорування їхніх питань, не прийняття всерйоз їхнього 

внеску в дискусію, недооцінки їхніх праць, брак привітливості тощо, аутсайдер 

може не зрозуміти, що насправді відбувається. Втім, інсайдер, який є чутливим 

щодо таких забобонних настанов, буде вловлювати подібні натяки, що можуть 

ранжуватися від усних висловлювань до мови тіла, які аутсайдер може просто 

не зрозуміти». Ibidem, p. 39.
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стави для пояснення того, як діє класова система242. Цей засновок, як я 

вже зазначала, прийняли різні підходи в межах нової гуманітаристики, 

які підтримують рухи меншин243. Вони ставлять питання, яким чином 

відносини між расами, статями, релігіями впливають на виробництво 

знання? А отже, зокрема, феміністська епістемологія припускає, що 

аналіз системи знання, що підтримує патріархальну систему, повинен 

починатися з аналізу повсякденного життя жінок, з їхнього досвіду 

утиску та маргіналізації. Тому існування на маргінесі домінуючої сис-

теми забезпечує цим дослідженням унікальну цінність. Таким чином, 

це є знання, яке твориться тими, хто живе на маргінесах суспільства, 

тими, хто є жертвою системи. Однак локалізація на маргінесі недо-

статня умова пізнавального привілеювання. До того ж, як підкреслює 

Гардинґ, «епістемологія локалізації» не є «політикою ідентичності», 

тобто не йдеться про просте дослідження того, як походження певної 

людини творить її ідентичність, а радше про спрямоване у майбутнє 

«формування суб’єкта»244. По суті, отже, теорія локалізації показує, як 

несприятливі обставини розташування суб’єктів на маргінесах можуть 

бути обернені на переваги.

Як я вже зазначила, володіння пізнавального привілею пригнобле-

ними групами не є автоматичним. Маргінес дає цей привілейований 

статус, але він досягається у ході політичної боротьби. Це пов’язано 

з процесом, що його марксистська теорія називає «набуттям класової 

свідомості». Доброю ілюстрацією тут буде цитата з маніфесту афро-

американської активістки «чорного фемінізму» бел гукс245, що має на-

зву «Обираючи маргінес як простір радикальної відкритості»:

242 Поняття «локалізація» (umiejscowienie, standpoint) вживає Дьйордь Лукач 

в праці «Історія і класова свідомість»: Györg Lukács, Historia i świadomość klasowa. 

Studia o marksistowskiej dialektyce. Warszawa: PWN, 1988.
243 Щодо зв’язку теорії Маркса з феміністською теорією, див.: Nancy C. 

M. Harstock, “The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically 

Feminist Historical Materialism”, in: The Feminist Standpoint Theory Reader. Intel-
lectual and Political Controversies, ed. by Sandra Harding. New York and London: 

Routledge, 2004.
244 Sandra Harding, “Borderlands Epistemologies”, in her, Is Science Multicul-

tural? Postcolonialism, Feminism, and Epistemologies. Bloomington and Indianapolis: 

Indiana University Press, 1998, p. 159.
245 бел гукс окреслює себе як «чорношкіру інтелектуалку і революційну 

активістку» (black woman intellectual, revolutionary activist).
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«Для мене простір радикальної відкритості – це маргінес – абсо-

лютний край. Локалізувати себе тяжко, але необхідно. Це небез-

печне місце. Тут завжди ризиковано. Потрібна спільнота опору… 

[Маргінальність] – це також місце радикальної можливості, про-

стір опору. Цю маргінальність я визначила як центральне місце 

для виробництва дискурсу, спрямованого проти гегемонії, місце, 

що не просто знаходиться у словах, але у звичках, у способі 

життя… Вона [маргінальність] пропонує можливість радикальної 

перспективи, з якої можна бачити та творити, уявляти альтер-

нативи, нові світи. Це не міфічне поняття маргінальності. Воно 

приходить з життєвого досвіду. Втім, я хочу сказати про те, що 

це значить боротися за утримання цієї маргінальності, навіть під 

час праці, виробництва, життя, якщо ви бажаєте, в центрі… Цей 

простір відмови, де можна сказати ні колонізатору, ні гнобителю, 

розташований на маргінесі. І тут можна сказати “ні”, говорити 

голосом опору, тому що тут існує контр-мова… Розуміння мар-

гінальності як позиції та місця опору є вирішальним для при-

гноблених, експлуатованих і колонізованих людей»246.

Як показує гукс, перебування на маргінесі з точки зору творення 

опозиційної культури є, по суті, привілейованим становищем. Оскільки 

це простір опору; місце оприявнення та будування опозиційної сві-

домості. Отже, маргінес є простором свободи, де народжуються рухи 

заперечення. Причому варто підкреслити, що важливою є віддаленість 

від центру: чим більше дистанція, тим більш привілейованою є позиція. 

Тут, однак, не йдеться про маргінес під кутом зору якогось одного цен-

тру, який перебуває в якійсь геометричній середині, а про маргінесність 

як спосіб існування на межі різних систем влади та утиску, оскільки є 

так само багато типів утиску, як і систем влади; так само багато центрів, 

як і осередків розподілу влади. Мережева модель влади передбачає, що 

вона є мобільною та багатовимірною, з чим пов’язані багатовимірні, 

проникаючі форми насильства. Не є, наприклад, так, що жінки як 

певна гомогенна цілість утискаються патріархальною системою, але, 

радше, вони піддаються різним формам утиску не лише з огляду на 

власну стать, але також з огляду належності до певної раси, класу, кон-

фесії, сексуальної опції чи віку.

246 bell hooks, “Choosing the Margin as a Space of Radical Openness”, in: The 
Feminist Standpoint Theory Reader, p. 156-157.
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«Добрий Інший», або «ідеальна жертва»

З огляду на цю зміну моделі влади з пірамідальної на мережу, ми 

також спостерігаємо зміну моделі жертви. Різні критичні дослідження 

показують, що домінуючий дискурс бореться за збереження моделі «до-

брого або бажаного Іншого», тобто «ідеальної жертви». Ця «ідеальна 

жертва» – це пасивний і позбавлений політичної суб’єктності Інший, 

якого можна контролювати. Як вказує Славой Жижек, домінуюча сис-

тема буде робити все, щоб Іншого тримати в статусі такої пасивної 

жертви; суб’єкта, який вимагає допомоги системи, оскільки не може 

самостійно захиститися. Але в той момент, коли виявляється, що жерт-

ва також має якусь суб’єктність, що починає діяти та боротися за власні 

права, вже швидко маємо справу з перетворенням жертви на загрозли-

вого терориста, фундаменталіста, збоченця тощо247. Виявляється, що 

у поширенні фігурації Іншого як слабкої жертви прихована пастка; 

вона є черговим трюком імперської влади, яка під покровом опіки над 

попередньо репресованим Іншим надалі провадить свою колоніальну 

політику. Віктимізація жертви стала «етичною ідеологією», – як пише 

Ален Бадью. Інший, який розглядається як пасивна жертва – це Ін-

ший, готовий до експлуатації і використання західним добродієм. Інша 

стратегія утримування жертви під контролем – це її відокремлення, 

утримування на відповідній дистанції чи навіть ізоляція від дійсності 

«імперії», що дає можливість безпечного співчуття.

Трюк влади полягає тут у тому, що справжня допомога поляга-

ла би не у випадковій підтримці жертв (особливо, якщо це відповідає 

актуально здійснюваній політиці), але на демонтажі системи, що тво-

рить жертв248. Тому Ален Бадью та Славой Жижек виступають проти 

«ідеології віктимізації», що глорифікує образ «беззахисної жертви», що 

потребує опіки та допомоги. Бо, по суті, попри гасла «політики відмін-

ності» та «прав людини», ми і далі боїмося Інакшості, і далі африканці 

зі своїми ритуалами залишаються для нас варварами, а мусульмани 

вражають фундаменталізмом. А отже, толерантність щодо Іншого ми 

проявляємо так довго, як довго він не виявляється «нетолерантним 

фундаменталістом», тобто так довго, як довго він не є реальним Ін-

шим249. Тоді можна сказати, що, як пише Бадью, «цей вшановуваний 

247 Slavoj Žižek, The Fragile Absolute. London, New York: Verso, 2000, p. 59-60.
248 Slavoj Žižek, Rewolucja u bram, tłum. Julian Kutyła. Kraków: ha!art, 2006, 

p. 398.
249 Порівняй: ibidem, p. 319.
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“інший” є прийнятним лише якщо він є добрим іншим – що фактично 

означає, якщо він не такий самий, як ми», що зводиться до гасла: «стань 

таким, як я, і я буду поважати твою відмінність»250.

Цю тезу ілюструє свідома наміру прагнення утримування Іншого 

в позиції «ідеальної жертви» бел гукс, яка пише:

«Я чекаю від них, щоб вони припинили говорити про Іншого, 

припинили навіть описувати, як це важливо бути здатним го-

ворити про відмінність. Не так важливо, про що ми говоримо, 

як те, як саме і чому ми говоримо. Часто його промови про 

Іншого – це також маска, репресивна розмова, що приховує 

прогалини, пропуски. Це простір, де могли б бути наші сло-

ва, якби ми говорили, якби ми мовчали, якби ми були там. Ці 

“ми” – це “ті”, хто перебувають на маргінесах. Це “ми”, які 

населяємо маргінальний простір, який не є місцем домінування, 

але є місцем спротиву. Увійди в цей простір. Часто ця промова 

про Іншого знищує, стирає: “Нема потреби у тому, щоб слухати 

твій голос, я можу оповісти про тебе, краще, ніж ти сам. Нема 

потреби у тому, щоб слухати твій голос. Просто скажи мені про 

твій біль. Я хочу знати твою історію. І потім я оповім її тобі у 

новий спосіб. Оповім її так, що вона стане моєю, моєю власною. 

Я перепишу тебе, напишу у новий спосіб. Я і далі є автором, я 

є владою. Я і далі є колонізатором, суб’єктом, який говорить, і 

ти є в центрі моєї промови”. Стоп. Ми вітаємо тебе як визво-

лителя. Отже, “ми” – це “ті”, хто перебувають на маргінесах, 

“ті”, які населяють маргінальний простір, який не є місцем до-

мінування, але є місцем спротиву. Увійди в цей простір. Це є 

інтервенція. Я пишу тобі. Я говорю з місцевості на маргінесі, 

де я є відмінною, де я бачу речі інакше. Я говорю про те, що я 

бачу… Мовчки. Ми боїмося тих, хто говорить про нас, тих, хто 

не говорить до нас або з нами. Ми знаємо, як це мовчати. Ми 

знаємо, що сили, які примушують нас мовчати, оскільки вони 

ніколи не хочуть, щоб ми говорили, відрізняються від сил, які 

кажуть нам: говори, розкажи мені свою історію. Тільки не говори 

у пороці спротиву. Говори лише з місцевості на маргінесі, що 

є знаком розбещення, раною, незаповненим бажанням. Говори 

лише про свій біль»251.

250 Alain Badiou, Ethics. An Essay on the Understanding of Evil, transl. by Peter 

Hallward. London, New York: Verso, 2002, p. 24-25.
251 hooks, “Choosing the Margin”, p. 158-159.
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У цьому фрагменті бел гукс описує очікування щодо Іншого з бо-

ку домінуючої системи, що і надалі має колонізаційні тенденції. Цей 

Інший – це «ідеальна жертва», позбавлена суб’єктності, пасивна, яка 

є ніби символом страждаючого суб’єкта. Її роль зводиться, власне, до 

буття страждаючою жертвою. Система буде нею опікуватися і дбати, 

щоб, власне, такою жертвою вона і залишалася. Аби лише вона не роз-

почала політичної діяльності, аби не розпочала самостійно оповідати 

власну історію…

Маніфест бел гукс натомість закликає до активності, вказує на 

потенціал, що ховається у перебуванні на маргінесі, який є для неї 

ідеальним місцем опору. Отже, не йдеться про те, щоб перенестися до 

центру, але про те, щоб наступила «детериторіалізація» системи влади, 

тобто щоб маргінес перетворився на центр, що приймає рішення. Втім, 

домінуюча система хоче, щоб маргінес залишався місцем колонізації; 

хоче висловлюватися від імені людей, які страждають на маргінесі, од-

нак він не хоче надати слово їм самим, оскільки тоді вони могли би 

усвідомити силу, що приховується в такій локалізації. Тому не можна 

дозволити, щоб легко контрольована, страждаюча жертва перетвори-

лася на самостійний суб’єкт, що усвідомлює власну силу.

Досвід утиску є, отже, не тільки досвідом безсилля, але також до-

свідом опору віктимізації (опору спробам утримувати жертв у стані 

пасивних суб’єктів, тобто ідеальних Інших). Таким чином, йдеться про 

те, щоб історію переживання оповісти знову як історію досвіду252, що 

буде використана як точка співвіднесення для відшукування минулого 

та «автентичної» ідентичності, тобто такої, якою вона була до того, як 

суб’єкт став жертвою насильства.

Тут варто зазначити, що особливо у дискурсі жертв колоніалізмів 

різних типів такі амбівалентні поняття, як «гібрид», «діаспора», «син-

кретизм», «прикордоння», повинні запобігти есенціалізації та універ-

салізації. Ела Шохат звертає, однак, увагу на те, що така стратегія може 

бути небезпечною, оскільки позбавлення суб’єкта/суспільства «суті» 

робить з нього слабкий суб’єкт, який легко піддається колоніальним 

маніпуляціям і нездатний до самостійного існування. Антиколоніальні 

рухи часто зосереджуються на пошуку мови, ритуалів, минулого, що є 

спробою заповнення культурної пустки, спричиненої колонізаційни-

ми процесами, за допомогою віднайденої «суті». Вона стає підставою 

252 Bat-Ami Bar On, “Marginality and Epistemic Privilege”, in: Feminist Epis-
temologies, ed. by Linda Alcoff and Elizabeth Potter. Routledge and London, 1993, 

p. 88.
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культурної ідентичності опору цієї спільноти253. Ця ситуація може стати 

поштовхом для виникнення замкненого кола: жертва, яку епістемологія 

позбавила «суті», щоб надати їй суб’єктність, виявляється здатною до 

побудови простору опору, але нездатною до відбудови себе та спільноти 

після закінчення боротьби з утиском, проти якого вона бунтувала.

З наведених вище міркувань можна зробити такі висновки: у між-

дисциплінарних дослідженнях, які проводяться у межах нової гумані-

таристики й які підтримують боротьбу за справедливість різного роду 

меншин, категорія жертви є особливо політизованою254. Тому зведення 

дискусій про статус жертви до відірваних від практики (реальних подій) 

філософських суперечок, з одного боку, а також традиційного збирання 

свідчень жертв – з другого, відвертають увагу від того факту, що до-

слідницькі категорії часто стають ключовими поняттями політичної 

маніпуляції. Тому у випадку дослідження статусу жертви, поєднання іс-

торичних досліджень з критичною і теоретичною рефлексією на цю те-

му є просто необхідним. Кожного разу, коли ми стикаємося з суб’єктом, 

який окреслюється як жертва, повинні з’явитися питання: ким є той, 

хто визначає цей статус? Де розміщується жертва? Який тип жертв має 

привілейовану позицію у певній візії минулого, а також, хто приймає 

рішення про таку привілейовану локалізацію? Який досвід жертв є під 

цим кутом зору важливим, а який – ні, і чому? Який досвід дає нам 

глибше розуміння проблеми утиску? Завжди варто ставити собі питан-

ня: хто у даний момент і в окресленій суспільно-політичній дійсності 

розглядається як жертва? Фігурації жертви та її локалізації дають нам 

розуміння фобій та надій, властивих певному суспільству.

І ще одне зауваження: якщо зараз читач почувається втомленим 

розважаннями про зв’язки між знанням та владою, про утиск, жерт-

ви, маргіналізацію та виключення, то я солідаризуюся з ним/нею у 

цьому знуджені. Усі ми жертви явища, що його можна окреслити як 

«ефект Фуко», який сформатував наше мислення про світ у категоріях 

знання–влади, не даючи надії на звільнення від світу, керованого від-

носинами влади. Усе стало політикою або владою; слабкий суб’єкт, 

253 Ella Shohat, “Notes on the ‘Post-Colonial’”. Social Text, no. 31/32. 1992, 

p. 109-110.
254 Таким же політизованим у новій гуманітаристиці є поняття досвіду. Я 

пишу про це в: “Doświadczenie jako kategoria badawcza i polityczna we współczesnej 

anglo-amerykańskiej refleksji o przeszłości”, w: Nowoczesność jako doświadczenie: 
dyscypliny – paradygmaty – dyskursy, pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej i Ryszarda 

Nycza. Warszawa: Academica, 2008.
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який твориться як результат перетинання різних відносин влади, мо-

же щонайбільше усвідомити собі їхнє існування та функціонування, 

і завдяки цьому навчитися рухатися у цій мережі залежностей, втім, 

залишаючись елементом у грі.

У політично заангажованій гуманітаристиці немає місця для спо-

глядання світу та рефлексії. Тому я ставлю таке питання: що з нами 

зробила ця теорія? Що з нами зробив Фуко?255 Зрозуміло, я не тверджу, 

що він неважливий, що неважливий дискурс жертв або дискусія що-

до різних форм утиску. Проте я замислююся над тим, як ці проблеми 

можна поставити в іншому інтерпретаційному контексті; застосувати 

інші категорії аналізу; тобто – як вийти поза знання–владу? Бо, чи 

твердження, що все є політичним, не є таким самим детермінізмом, як 

твердження, що все є дискурсом чи текстом? Чи не видається дещо аб-

сурдною ідея «спіралі влади», де за кожним визволенням слідує чергова 

(хоча й відмінна) фаза репресій, які розпочинають колишні жертви?

«Забудьмо Фуко» – закликаю я, звертаючись до забутого есея Жана 

Бодріяра256. Йдеться, втім, не про те, що Фуко неважливий або що він 

не надихає, а про те, що він вже належить до історії гуманітаристи-

ки, що з єретика він давно перетворився на класика. Тому необхідно 

уісторичнити його теорію знання–влади, яка постала у специфічних 

суспільно-політичних умовах.

Я вважаю, що замість того, щоб прикладати до власного дослід-

ницького матеріалу інтерпретаційні категорії, що пропонується різ-

ними методологіями та теоріями, виробленими у межах нової гумані-

таристики, варто щодо них здистанціюватися. Їхнє інструментальне 

застосування веде до більш-менш передбачуваних висновків, оскільки 

для аналізу різного дослідницького матеріалу використовується однако-

ва категоріальна мережа. Тому варто пошукати у власних національних 

текстах цікавих прикладів, що дозволили б подивитися на проблему 

«виключення, замовчування та стирання» у новому світлі. Польська ме-

тодологія та теорія гуманітаристики, трактуючи західні здобутки думки 

як інспірації, а не як готову для аналізу та інтерпретації власного до-

слідницького матеріалу «скриньку зі знаряддями», має під цим кутом 

зору ще багато роботи.

255 Детальніше я пишу про це в: “Co z nami zrobił Foucault?”, w: French 

Theory w Polsce, pod red. Ewy Domańskiej i Mirosława Loby. Poznań: Wydawnictwo 

Poznańskie, 2010.
256 Jean Baudrillard, Oublier Foucault. Paris: Galilée, 1977.



153

Частина ІІІ. У напрямку 

до постгуманітаристики



154

Р о з д і л  7

Парадигматична прогалина (paradigmatic gap) 
у сучасній гуманітаристиці

Мої розважання у цій частині книжки я хотіла би помістити у кон-

текст сфери, яка є одним з основних об’єктів моїх дослідницьких 

зацікавлень і яку я окреслюю як порівняльну теорію гуманітарних та со-

ціальних наук. Ця сфера уможливлює простеження в гуманітаристиці та 

соціальних науках зникаючих і нових тенденцій, дослідницьких опцій, 

підходів, перспектив і категорій, що виникають у зв’язку зі змінами, 

які відбуваються в світі і ніби їх віддзеркалюють. У поле своїх дослі-

джень вона включає такі дисципліни, як археологія, культурна антро-

пологія, історія, критика мистецтва, літературознавство, соціологія та 

політологія. Пропоновані тут узагальнення не пов’язані з провідними 

тенденціями у цих дисциплінах, але радше стосуються тих дослідників, 

які в їхніх межах пропонують альтернативні та cutting-edge дослідницькі 

перспективи. Йдеться, отже, про реконфігурації, які полягають у тому, 

що в авангардних напрямках сучасної гуманітаристики та соціальних на-

ук, які в дійсності не домінують у цих сферах, але задають тональність 

дискусіям, що точаться в їхніх межах, відбувається значні зміщення 

інтерпретаційних рамок.

Ці зміщення є ніби «префігурованими» змінами, що відбуваються 

у сучасному світі, які гуманітаристика намагається описати та усві-

домити, зокрема, розвиток глобального капіталізму, міграції, еколо-

гічна криза, все більш часті стихійні лиха, чергові масові вбивства та 

тероризм, а також (передусім) біотехнологічний розвиток. Ці зміни 

стимулюють «парадигматичний поворот», який почасти викликаний 

змінами, що відбуваються в самій академії. Особливо в американській 

гуманітаристиці (але також і в австралійській) можна помітити процес, 

що його Девон Мігесуа та Анджела Вілсон назвали «індоґенізацією 

академії» (indogenizing the Academy)257. Він полягає в тому, що до лав 

дослідників дедалі більше потрапляють гуманітарії з тубільних культур, 

257 Devon Mihesuah and Angela Wilson, Indogenizing the Academy: Transform-
ing Scholarship and Empowering Scholarship. Lincoln: University of Nebrasca Press, 

2004.
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які вносять до гуманітаристики традиційне знання, роблячи все більш 

еластичним європейський корсет знання, особливо якщо йдеться про 

розуміння раціональності, суб’єктності, відносини між природою та 

культурою, міжвидові відносини та місце людини у світі. Більше того, 

вони починають досліджувати білу людину у той самий спосіб, в який 

антропологи досліджували тубільців. Цей факт має дуже важливе зна-

чення для майбутнього гуманітаристики258. Звертається також увага на 

те, що парадигматична зміна спричинена також конкретними, інди-

відуальними досвідами (як дослідників, так і студентів), що пов’язані 

зі зв’язками з особами, які репрезентують іншу візію світу (автохто-

ни), середовищем та не-людськими Іншими. Ці часто трансформуючі 

суб’єктність досвіди викликають світоглядні зміни, за якими слідують 

зміни в зацікавленнях та дослідницьких підходах259.

Моєю метою є вказати на характерні риси альтернативних пер-

спектив, що з’являються, які у контексті зазначених вище змін та 

процесів знизу, вказують на необхідність серйозного переосмислення 

нашого розуміння життя, людської природи, відносин між тим, що 

людське і не-людське, sacrum і релігії260, а також виходу поза західну 

традицію мислення з характерним для неї антропоцентризмом і ре-

дукційним розумінням матерії як порожньої, мертвої та позбавленої 

дієздатності (sprawczości). Таким чином, окреслення парадигматична 

прогалина (paradigmatic gap) я буду використовувати не в сенсі по-

рожнього простору, але як стратегічну локалізацію суб’єкта пізнання 

в лімінальному просторі поміж і посередині згаданого вище стану гу-

манітаристики, що зазнає змін, пов’язаних зі зміщенням інтерпрета-

258 Див.: Orin Starn, “Here Come the Anthros (Again): The Strange Marriage 

of Anthropology and Native America”. Cultural Anthropоlogy, vol. 26, no. 2, 2011, 

p. 195 i наступні.
259 Timothy E. Putnam, “Environmental Paradigm Shifts: Their Causes, At-

tributes, and Implications for Environmental Sustaiunability”. Proceedings of the 

National Conference on Undergraduate Research, The University of North Carolina 

at Asheville, April 6-8, 2006. 
260 Цікавою спробою переосмислення релігії є книжка Пітера Слотердай-

ка «Ти маєш змінити своє життя. Про антропотехніку» (2009), в якій німецький 

філософ розуміє релігію як символічну імунологічну систему, що допомагає 

людині порадити собі з непевністю життя та неуникненістю смерті. Як оці-

нює це явище Аркадіуш Жихлінський, Слотердайк пропонує замінити поняття 

«релігія» ширшим поняттям системи вправ (антропотехнік). Див.: Arkadiusz 

Żychliński, “Making It Explicit. Petera Sloterdijka anatomia antropotechnik”. Kronos, 

nr 3, 2009, s. 265.
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ційних рамок. Ричард Рорті колись написав, що антирепрезентаційне 

розуміння (antirepresentationalist account), яке робить зайвим розрізнення 

між поясненням «твердих» явищ та інтерпретацією «м’яких», «не роз-

глядає знання як засіб для отримання правильного образу реальності, 

але радше як засіб для набуття навичок для боротьби з реальністю»261. 

У цьому контексті можна сказати, що метою творення знання є не 

стільки (чи не тільки) зміна, як це було у випадку емансипаційного та 

повстанського характеру нової гуманітаристики, але адаптація до умов, 

що змінюються. Насправді, я не прибічниця редукції пізнання до його 

інструментальної цінності, але, можливо, саме такого розуміння піз-

нання ми потребуємо зараз, стикаючись з дійсністю, яку ми не стільки 

не розуміємо, але з якою не можемо дати собі ради.

Наведу приклади з власної дослідницької практики. У 2003 році я 

інтерв’ювала директорів поховальних домів в Каліфорнії. Мене ціка-

вили нові технології поховання людських залишків. Я тоді стикнулася 

з явищем LifeGem (яке в Польщі називають «каменем пам’яті»), тобто 

синтетичного діаманту, виготовленого з праху. Він був для мене цікавим 

прикладом поєднання відносин: органічне/неорганічне262. У 2002 році 

двоє артистів з Королівського коледжу мистецтва – Джордж Треммель 

і Шиго Фукугара презентували проект, названий «Biopresence» [Біо-

присутність]. Його метою є включення людського ДНК до дерева без 

зміни генів рослини і створення «Живих меморіалів» (Living Memorials), 

або «трансгенетичних надгробків» (transgenic tombestone)263. Цікаві при-

клади надає також bio-art, який революціонізує мислення про життя 

та міжвидові відносини. Відомий своїм трансгенетичним мистецтвом 

Едуардо Кац найперше покликав до життя флуоресцентного кролика 

(«GFB Bunny»), а нещодавно сконструював звіророслину, що назива-

ється «Едунія», – квітку, що містить ДНК митця. «Усе це, – як пише 

Моніка Бакке, – демонструє захоплюючий поворот від описування 

життя до інтервенції у саму його суть»264.

261 Richard Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1991, p. 1.
262 Про феномен LifeGem я пишу в статті: “Diatanaty. Prochy, diamenty i 

metafizyka obecności”. Czas Kultury, nr 3-4, 2005.
263 Див.: Jacek Małczyński, “Biopresence jako próba wykroczenia poza opozy-

cję natura – kultura”, w: Umaszynowienie, pod red. Krzysztofa Hoffmanna, Justyny 

Koszarskiej, Piotra Bogaleckiego. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, 2009.
264 Monika Bakke, “Postnaturalna historia Eduni”. Kultura Współczesna, nr 1, 
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Перед лицем таких явищ і в контексті змін, що відбуваються у світі, 

моїм розважанням буде супутнє переконання, що брак або неповно-

та знання – як зауважили Дебора Бьорд Роуз і Ліббі Робін – є не так 

перешкодою, як мають трактуватися як умова участі у живій системі 

планети та чинник виживання265.

Чим є сьогодні парадигма?

Перед тим як перейти до подальших розважань, я маю висловити 

вступні міркування щодо самого застосування у цьому контексті окрес-

лення «парадигма», що відсилає нас до теорії Томаса Куна. Я загалом 

не до кінця переконана, що воно і досі є робочим поняттям, з огляду 

хоча б на те, що, формулюючи на початку 60-х років ХХ сторіччя свою 

теорію наукових революцій, Кун використовував досить специфічне, 

стереотипне розуміння науки та відносин між природничими та гу-

манітарними науками. Тому, використовуючи поняття «парадигма», 

слід уісторичнити та спроблематизувати як саме це окреслення, так і 

всю теорію наукових революцій. Треба також пам’ятати, що під впли-

вом дискусій та критики його концепцій Кун був схильний замінити 

поняття «парадигма» поняттям «дисциплінарна матриця» (disciplinary 
matrix).

Зважаючи на мету наших розважань, окреслимо парадигму як до-

слідницьку модель (гр. paradeigma – зразок, еталон), або, власне, як 

дисциплінарну матрицю, набір певних теорій та понять, що окреслю-

ють інтерпретаційну рамку для досліджень, що проводяться у певному 

місці та часі науковцями, які поділяють як онтологічні та епістемоло-

гічні, так етичні та естетичні засновки досліджень, що є результатом 

застосування такої матриці266. Втім, ми будемо трактувати окреслення 

«парадигма» досить інструментально як придатне настільки, наскіль-

ки воно використовується також риторично дослідниками, про яких 

2011, s. 117. Див. також: Eduardo Kac, “GFP Bunny”, in: Eduardo Kac: Telepresence, 
Biotelematics, and Transgenic Art, ed. by Dobrila, Peter T. and Kostic, Aleksandra. 

Maribor, Slovenia: Kibla, 2000, p. 101-131; Eduardo Kac, “Life Transformation – 

Art Mutation”, in: Signs of Life: Bio Art and Beyond, ed. by Eduardo Kac. Cambridge 

Mass: MIT Press, 2007.
265 Deborah Bird Rose and Libby Robin, “The Ecological Humanities in Ac-

tion: An Invitation”. Australian Humanities Review, no. 31-32, April 2004. http://www.

australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-April-2004/rose.html
266 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University 

Of Chicago Press, 1996, p. 175.
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буде мова267. Поза сумнівом, у сучасній гуманітаристиці та соціальних 

науках ми не маємо справи з гомогенними парадигмами, а радше з 

різними напрямками, тенденціями та дослідницькими підходами, деякі 

з яких мають спільні риси, тому описане далі змагання двох парадигм 

(конструктивістсько-інтерпретативної та постгуманітарної) представ-

лено саме так з метою спрощення викладу та схематичного зображення 

змін, що відбувалися протягом останнього десятиріччя268 (див. таблицю 

наприкінці цього розділу).

Зізнаюся, що я вже віддавна переконана, що кунівська ідея науко-

вих революцій не відповідає тому, що відбувається у повоєнній гумані-

таристиці. На мою думку, для окреслення змін, що в ній відбуваються, 

більш адекватною була б методологія наукових дослідницьких програм 

Імре Лакатоса. У своїй статті «Наука та псевдонаука» він пише: «У про-

гресивних дослідницьких програмах теорія веде до відкриття раніше 

невідомих нових фактів. Натомість у дегенеруючих програмах теорії 

створюються для того, щоб узгодити відомі факти». Тому, за Лакатосом: 

«…там, де теорія йде за фактами, ми маємо справу з поганою, дегене-

руючою дослідницькою програмою»269. Я вважаю, що, власне, зараз ми 

стикаємося з явищем дегенерації дослідницької програми конструкти-

візму (або принаймні деяких його різновидів, зокрема, текстуального 

або інтерпретативного конструктивізму), який ще не замінений в оче-

видний спосіб чимось іншим. Тому ми перебуваємо у лімінальному 

267 Giorgio Agamben, “Che cos’è un paradigma?”, його ж, Signatura rerum. 
Sul metodo. Torino: Bollati Boringhieri, 2008. 

268 Наведені далі розважання спираються на також статистичні дослі-

дження, які я здійснювала, використовуючи, зокрема, Books Ngram Viewers, 

який уможливлює аналіз частоти вживання прізвищ і понять у базі англо-

мовних електронних книжок «google books». Ці дослідження виявили істот-

ні зміни, що відбулися близько 1996–1998 років, які полягають у зменшенні 

частоти використання понять та термінів, характерних для інтерпретаційно-

конструктивістської парадигми (постмодернізм, деконструкція, постструкту-

ралізм), а натомість зростання вжитку термінів, характерних для постгумані-

тарної парадигми (біополітика, криміналістика), що наразі починає оформ-

люватися. Щодо створення цієї пошукової системи та його вірогідності, див.: 

Jean-Baptiste Michel, Yuan Kui Shen, Aviva Presser Aiden, та ін., “Quantitative 

Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books”. Science Express, 16 December 

2010, www.sciencexpress.org
269 Imre Lakatos, “Introduction: Science and Pseudoscience”, in his, The Meth-

odology of the Scientific Research Programmes, ed. by John Worrall and Gregory Currie. 

Philosofihical Papers, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1978, p. 5-6.
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та досить невтішному підвішеному становищі, в «поміж і посередині» 

(betwixt and between) (власне, в парадигматичній прогалині) між одні-

єю програмою, яка ще не була відкинута, та іншою, яка не є вираз-

но видимою. Так склалося тому, що дегенеруюча програма створила 

ефективний механізм розв’язання проблем аномалії, а його широкий 

охоронний пояс дієво захищає від спроб повалення «осердя» програми. 

Сьогодні ми маємо ситуацію, коли розвиток теорії не передвіщає по-

яви нових фактів, можна сказати, що їй бракує уяви та інтуїції, вона 

перебуває у стані стагнації, як пише Лакатос, вона «йде за фактами», і 

намагається непереконливо пояснити факти, які виявили конкурентні 

теорії.

Цей процес можна спостерігати на прикладі популярних останнім 

часом і в польській гуманітаристиці зацікавлень тваринами, рослинами 

та речами, де вони трактуються як важливі дослідницькі проблеми та 

включаються у підходи, що формуються на основі відомих теорій, але 

ще немає відваги на те, щоб розглянути проблему зв’язків людей і не-

людей у контексті радикального авангарду критичного постгуманізму, 

хоча це, власне, він передвіщає появу нових фактів (зокрема, Розі Брай-

дотті, Дона Геревей, Кетрин Гейлз, Бруно Латур, Кері Вольф, а також 

митці – Едуардо Кац, Стеларк).

Дедалі частіше об’єктом зацікавлень стають непокірні явища та 

проблеми (disobidient subjects), які часто вимагають від дослідників 

компліментарних підходів, що поєднують гуманітарні, соціальні та при-

родничі науки. Це, зокрема, дослідження над середовищем, тваринами, 

рослинами, біомистецтвом (bio-art). Тому теорії сучасної гуманітарис-

тики стикаються з проблемою неспіввимірності щодо дійсності, що 

змінюється, а також неспіввимірності результатів досліджень із сус-

пільними очікуваннями270. Я ще повернуся до цього питання у розділі 

«Якої методології потребує сучасна гуманітаристика?».

Конвенціоналізація 

інтерпретативно-конструктивістських тенденцій

Пам’ятаючи про те, що, говорячи про інтерпретативно-конструкти-

віст ську парадигму, ми не маємо справи з якоюсь гомогенною цілісніс-

тю, але із зібранням різноманітних підходів та дослідницьких перспек-

тив, а також те, що вона еволюціонувала у часі і просторі, далі я буду 

270 Окреслення «неспіввимірність» я вживаю тут у спрощеному сенсі, не 

запозичуючи його розуміння з концепцій Флека, Куна чи Фейєрабенда.
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трактувати цю парадигму як характерну для нової гуманітаристики, про 

яку я писала у частині ІІ. Ця парадигма мала інтервенційний та еман-

сипаційний, а часто також і повстанський характер, що передбачало ак-

тивну участь у суспільних змінах. У період її домінування наука в явний 

спосіб стала різновидом політичної активності271. Тому ця парадигма 

характеризувалася інструментальним підходом до наукових досліджень, 

їхньою політизацією, розглядом статусу науки в категоріях відносин 

між знанням та владою, ангажованістю дослідника, ідеологічною орі-

єнтацією на участь у суспільних змінах та боротьбі за справедливість, 

демаскуванням практик дії влади, соціальним конструюванням соці-

альної дійсності, відшукуванням забутих та/або виключених з минуло-

го, а якщо йдеться про епістемологію: міждисциплінарним підходом, 

пізнавальним релятивізмом, теорією локалізації суб’єкта пізнання (а 

отже, його або її суб’єктивізмом), зосередженням радше на категорії 

вдалості інтерпретації, ніж на її правдивості, а також рефлексійністю.

Добрим прикладом цієї парадигми є така декларація, що стосуєть-

ся якісних соціологічних досліджень:

«Громадянсько свідомий якісний дослідник… прагне ідентифіку-

вати численні переконання, упередження, несправедливості та 

нерівності, що домінують у певний історичний період… Дослідник 

завжди запитує, як практики якісного дослідження можуть бути 

використані для творення вільного демократичного суспільства. 

Дослідник як майстер інтерпретацій перебуває завжди у матері-

альному світі цінностей та емпіричного досвіду. Цей світ оціню-

ється та конституюється за допомогою об’єктиву, який пропонує 

парадигма або інтерпретаційна перспектива дослідника. Світ, 

зрозумілий таким чином, зі свого боку підтверджує належність 

індивіда до певної парадигми чи перспективи. Ця парадигма на 

271 Перефразовуючи Луї Альтюссера, можна сказати, що академічні дис-

кусії стали місцем класової, расової, гендерної і навіть видової боротьби, що 

ведеться на терені теорії. Я маю тут на увазі твердження Альтюссера, що «філо-

софія є класовою боротьбою в теорії». Далі він пише, що філософія «перебуває 

десь в околицях ідеології як тип теоретичної лабораторії, в якій досвідно, в 

абстракції випробовується засадничо політична проблема ідеологічної гегемо-

нії, тобто проблема утвердження  панівної ідеології. Саме там оформлюються 

теоретичні категорії та техніки, які уможливлюють ідеологічне об’єднання, що 

є одним з ключових аспектів проблеми політичної гегемонії». Louis Althusser, 

“Przeobrażenie filozofii”, przeł. Zbigniew Marcin Kowalewski. Lewą Nogą, nr 9, 

1997, s. 225 i 226. 
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високому етичному рівні є пов’язаною з цінностями та політикою 

емансипаційної, громадянської соціальної науки»272.

І ще одна цитата з книги Кеті Чармаз:

«Чи має знання змінювати практику та соціальні процеси? Так. 

Чи можуть дослідження з використанням уґрунтованої теорії 

спричинитися до покращення світу? Так. Чи мають такі питан-

ня впливати на те, що ми досліджуємо і як ми досліджуємо? 

Так»273.

Проте протягом останнього десятиріччя гуманітаристика та соці-

альні науки переживають серйозні зміни. Вони пов’язані з конвенціо-

налізацією інтерпретативно-конструктивістської парадигми, що панує 

від 70-х років ХХ сторіччя, а також з критикою гуманізму та антропо-

центризму; зближенням і зміцненням зв’язків між гуманітаристикою 

та точними науками (особливо біологією та природничими науками) 

й появою різнорідних, часто суперечливих, тенденцій, пов’язаних з 

новим матеріалізмом та новим емпіризмом, які поєднує «відвертання 

від тексту» та «повернення до матеріальності» (присутньої і доступної 

«тут і зараз»). У вступі до важливої книги «Новий матеріалізм. Он-

тологія, дієздатність (agency) та політика» Діана Кул і Саманта Фріст 

пишуть так:

«Домінуюча конструктивістська орієнтація у соціальному аналізі 

є неадекватною для мислення про матерію, матеріальність та 

політику у спосіб, який би віддавав належне сучасному кон-

тексту біополітики та глобальної політичної економіки. Тоді як 

ми визнаємо, що радикальний конструктивізм зробив вагомий 

внесок у розуміння роботи влади в останні роки, ми також сві-

домі того, що алергія на “реальне”, характерна для його більш 

лінгвістичних чи дискурсивних форм… мала своїм наслідком 

відвертання критичних дослідників від більш емпіричних форм 

дослідження, ніж цього насправді вимагають матеріальні про-

цеси та структури…»274

272 Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, “Strategies of Inquiry”, in: The 
Sage Handbook of Qualitative Research, ed. by Norman K. Denzin and Yvonna S. 

Lincoln, 3rd edition. Sage, 2005, p. 375.
273 Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through 

Qualitative Analysis. Sage Publications Ltd, 2006, p. 185. 
274 New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics, ed. by Diana Coole and 
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Ця праця маніфестує відхід від традиційного (картезіанського) ро-

зуміння матерії як пасивної та мертвої. Пов’язаний з мисленням у кате-

горіях технічного прогресу та зростаючою залежністю людей від речей, 

з одного боку, легітимізуючий мислення про відносини між людьми 

та речами, характерне для різних автохтонних культур, – з другого, а 

також квантовою фізикою – з третього, новий матеріалізм пропонує 

ґрунтовну переоцінку ідеї матерії, віталізму та анімізму у цілком ново-

му контексті сучасного світу. У цьому контексті матерія (а разом з нею 

і речі) стає активною, непередбачуваною, наділеною неінтенційною 

дієздатністю (sprawczość), формою постійного ставання275.

Після періоду панування, характерної для постмодерністських під-

ходів, так званої слабкої науки (weak science), її уполітичнення та ідеоло-

гізації, борсаючись у згаданій вище парадигматичній прогалині, наука 

починає шукати шляхів відновлення авторитету; нових цілей та норм, 

а також обґрунтованого знання, яке б надало відчуття безпеки в світі. 

Однак в її тлі з’являються «світоісторичні» проблеми: одвічні дилеми 

добра і зла, істини, цінностей та чеснот, універсалій, людської природи 

та sacrum. Вона також знову шукає практичної мудрості, яка б допомо-

гла відповісти на питання, що слід робити й як вести морально відпо-

відальне життя у світі, де кожен має (і має право мати) свою правду.

Зміни, що відбуваються у світі, а часто і наша безпосередня повсяк-

денність, спричиняють те, що ми спрямовуємо нашу увагу на інші до-

слідницькі проблеми і ставимо інакші питання. Наприклад, все більш 

агресивно у наше життя втручається біополітика, хоча б у вигляді біо-

метрії, питаннях трансплантації, контролю вагітності тощо276. Ми стали 

свідками народження у великих масштабах генетично програмованих 

дітей, появи інвалідів, які є над-людьми (казус Оскара Пісторіуса, який 

на протезах ніг бігає швидше за «нормальну» людину), творення тва-

Samantha Frost. Durham and London: Duke University Press, 2010, p. 6.
275 Див.: Inventive Life: Approaches to the New Vitalism, ed. by Celia Lury, Sarah 

Kember, Mariam Fraser. London: Sage 2006; Graham Harwey, Animism: Respecting 
the Living World. New York: Columbia University Press, 2006. Характерне для за-

хідної традиції мислення в категоріях дуалізму, що переносилося на тубільне 

бачення речі як керованої мешкаючими у ній «духами», легітимізувало ба-

чення тубільців як нераціональних (примітивних) і диких. Див. про це: Val 

Plumwood, “Nature in the Active Voice”. Australian Humanities Review, no. 46, May 

2009, p. 124.
276 З новіших публікацій на цю тему на особливу увагу заслуговує книжка: 

Nicolas Rose, The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the 
Twenty-First Century. Princeton and Oxford. Princeton University Press, 2007.



163

Розділ 7. Парадигматична прогалина у сучасній гуманітаристиці

ринних гібридів, а також покликання до життя мутаційних істот (зга-

даний Кац і його флуоресцентний кролик та «Едунія»), не говорячи 

вже про поширення на тварин та рослин нашого розуміння масових 

вбивств (голокост тварин чи «екоцид», або «винищення», лісів)277. Усе 

це проблеми, яких інтерпретативізм, що зосереджується на питаннях 

тексту та наративу, торкається, але у незадовільний спосіб. Власне, 

звідси походить сучасне зацікавлення онтологією, досвідом, матерією. 

Тому у текстах, які я читаю, усе рідше – якщо взагалі – з’являються 

поняття «дискурс», «текст», «наратив».

Тож зараз йдеться про те, щоб – як в одному зі своїх есеїв писав 

Рорті – замість турбуватися про те, чи ці переконання добре обґрунто-

вані, почати думати над тим, чи ми маємо достатньо уяви, щоб запро-

понувати цікаві пропозиції, які б становили альтернативу для панівних 

переконань278; чи ми здатні запропонувати такі дослідницькі знаряд-

дя і такі інтерпретаційні категорії, результативність яких вимірюється 

не адекватністю їхнього опису, пояснення чи представлення об’єкта 

дослідження, але ефективністю спричинених змін. У цьому контексті 

з’являються питання: які саме зміни є наразі метою наших дій? Яке 

минуле варте наших зусиль? Чи ми збираємося боротися за виживання, 

чи – як говорять дослідники середовища – ми переживемо радикальну 

трансформацію свідомості, завдяки якій зрозуміємо, що беремо участь у 

космічній драмі будування не-лише-людської екологічної спільноти.

Критика антропоцентризму – 

постгуманітаристика

Одним з найбільших викликів, що стоїть сьогодні перед дослід-

никами (особливо тими, які зацікавлені зрозумілим у широкому сенсі 

проектом екологічної та багатовидової гуманітаристики), є критика 

гуманізму та антропоцентризму, пов’язана з проектами деантропоцен-

тризації гуманітаристики. Зрозуміло, не йдеться про те, щоб викрес-

лити з досліджень людину, але про те, щоб відійти від гуманістичної 

візії людини як міри усіх речей та центру дослідницьких зацікавлень і 

277 Charles Patterson, Eternal Treblinka. Our Treatment of Animals and the Holo-
caust. London: Lantern Books, 2002; Franz J. Broswimmer, Ecocide. A Short History 
of the Mass Extinction of Species. London: Pluto Press, 2002. 

278 Див.: Richard Rorty, “Truth without Correspondence to Reality” i “A 

Spectre is Haunting the Intellectuals: Derrida and Marx”, in his, Philosophy and 
Social Hope. Penguin Books, 1999, p. 34 i 221.
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побудувати проект неантропоцентричної гуманітаристики. Треба ви-

знати, що вже саме це формулювання викликає застереження через 

свою парадоксальність. Багатьом ця ідея видається як абсурдною, так 

і такою, що підважує ідею існування гуманітаристики як окремої галузі 

знання. Попри це, спостерігаючи зміни, що відбуваються у сучасній 

гуманітаристиці, можна зробити висновок, що критика антропоцен-

тричного гуманізму та видового расизму співтворять процес, що його 

соціолог науки Ендрю Піккерінґ окреслив як «постгуманістичне пе-

реміщення наших інтерпретаційних рамок» (posthumanist displacement 
of our interpretative frameworks)279. Наслідки цих змін оприявнюються у 

вигляді постгуманітаристики, яку можна визначити як інституціона-

лізований набір тенденцій та дослідницьких напрямків, пов’язаних з 

течією думки, інтелектуальною та етичною поставою постгуманізму. 

Постгуманітаристика творить знання, яке критикує та/або відкидає 

центральну позицію людини в світі. Тому її характеризують різні не- чи 

антиантропоцентричні підходи. Отже, можна окреслити постгуманіта-

ристику як неантропоцентричну гуманітаристику, хоча, як я вже зазна-

чала, цей термін викликає застереження через власну парадоксальність. 

Ключовими дослідницькими проблемами є для неї питання меж видо-

вої ідентичності, відносин між тим, що людське і не-людське (зв’язки 

людини з середовищем, технологією, тваринами та речами), а також 

питання біовлади, біополітики та біотехнології.

Коли я зазначала, що постгуманітаристика є інституціалізованою, 

я мала на увазі, що існують інституціалізовані групи дослідників, які за-

ймаються цією проблематикою, видавничі серії, університетські дисци-

пліни, наукові часописи, а також організовуються відповідні тематичні 

конференції. Зважаючи на те, що ця проблематика відносно молода і 

в наукових дискусіях вона почала з’являтися від кінця 90-х років ХХ 

сторіччя, це явище є досить цікавим і може свідчити про те, що ми 

маємо справу з появою нової парадигми.

Найважливішими поняттями для визначення постгуманітаристи-

ки є постгуманізм та неантропоцентричні підходи. Проблема само-

го постгуманізму надзвичайно складна, оскільки немає якоїсь єдиної 

гомогенної тенденції, стилю мислення чи філософської позиції, яка б 

відповідала цій назві280. Широкий спектр цієї перспективи відноситься 

279 Andrew Pickering, “The Mangle of Practice: Agency and Emergence in the 

Sociology of Science”. The American Journal of Sociology, vol. 99, no. 3, November 

1999, p. 561. 
280 Jeff Wallace, “Literature and Posthumanism”. Literature Compass, vol. 7/8, 
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як до дискусій на тему етичного ставлення до тварин, меж між видами, 

трансгеніки, міжвидових гібридів, так і до біометрії. Втім, поза сумні-

вом, питанням, що у даному разі поєднує різні підходи є проблемати-

зація, критика чи/і відкидання антропоцентризму, тобто припущення 

про центральну позицію людини у світі, а також про її вищість у по-

рівнянні з іншими видами.

Редактор серії «PostHumanities» і автор книги «Що таке постгума-

нізм?» Кері Вольф підкреслює, що не йдеться про якесь радикальне 

відкидання гуманізму та пов’язаних з ним цінностей, але про мірку-

вання над тим, як ці цінності (справедливість, толерантність, рівність, 

гідність, права людини тощо) стали частиною дефініції винятковості 

та неповторності людського роду; про те, щоб відстежувати в опублі-

кованих раніше текстах спроби критики гуманізму, щоб ніби відкопати 

генеалогію того, що ми зараз називаємо постгуманізмом. Цей аналіз 

повинен передвіщати, як буде виглядати «гуманітаристика» у майбут-

ньому, тобто тоді, коли вона стане постгуманітаристикою281.

Однією з найбільш авангардних тенденцій, що часто пов’язується 

з постгуманізмом, є так званий трансгуманізм, який уособлює постать 

гуру трансгуманістичного руху Ніка Бострома282. Трансгуманізм перед-

2010; Andy Miah, “A Critical History of Posthumanism” and Dieter Birnbacher, 

“Posthumanity, Transhumanism and Human Nature”, in: Medical Enhancement and 
Posthumanity, ed. by Gordijn, R. Chadwick. Springer, 2008; Noel Castree, Catherine 

Nash [et all] “Mapping Posthumanism: An Exchange”. Environment and Planning, 

vol. 36, 2004; Samuel Wilson and Nick Haslam, “Is the Future More or Less Hu-

man? Differing Views of Humanness in the Posthumanism Debate”. Journal for the 
Theory of Social Behaviour, vol. 39, no. 2, 2009. Порівняй також: Monika Bakke, 

Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu. Poznań: UAM, 2010.
281 Cary Wolfe, What is Posthumanism? University of Minnesota Press, 2010, 

p. xvi. Вольф заснував книжкову серію під назвою «PostHumanities» (Видав-

ництво Університету штату Міннесота), у межах якої з’явилися, зокрема, 

такі книжки: Michel Serres, The Parasite (2007), Donna Haraway, When Species 
Meet (2007), David Willis, Dorsality. Thinking Back through Technology and Politics 

(2008), Roberto Esposito, Bios: Biopolitics and Philosophy (2008); Nicole Shukin, 

Animal Capital: Rendering Life in Biopolitical Times, 2009; John Protevi, Political 
Affect: Connecting the Social and the Somatic (2009); Jussi Parikka, Insect Media. An 
Archaeology of Animals and Technology (2010); Timothy C. Campbell, Improper Life. 
Technology and Biopolitics from Heidegger to Agamben (2011).

282 Nick Bostrom, “A History of Transhumanist Thought”. Journal of Evolution 
and Technology, vol. 14, no. 1, 2005; Nick Bostrom, “Transhumanist Values”. Review 
of Contemporary Philosophy, vol. 4, May 2005. Порівняй: Francis Fukuyama, “Tran-

shumanism”. Foreign Policy, no. 144, September-October, 2004.
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бачає, що людина, яка розуміється у видовому сенсі, постійно пере-

буває у процесі змін, «ставання», а сучасні біотехнології (генетична 

інженерія, нанотехнології, протетика, психофармакологія тощо) умож-

ливлюють покращення (enhancement) людини, тобто вихід поза межі її 

видових обмежень283.

Дискусії, пов’язані з постгуманізмом, є складними, оскільки ста-

ють ареною битви про цінності між (біо)консерваторами і «ліберала-

ми», які змальовують або негативну (демонічну) візію майбутнього, в 

якій людина втратить власну «природу» чи вона буде радикально зміне-

на, або позитивну – вказуючи на благодіяння технологічного прогресу. 

Однак, коли перші бояться передусім дегуманізації людини, а отже, 

культурних змін, які може викликати біотехнологія, а саме – занепаду 

цінностей, що визначають людськість (наприклад, людська гідність), то 

другі є зацікавленими в біологічних змінах (трансгуманізм), які можуть 

визволити людину з обмежень її сучасного видового стану.

Якби ми прийняли, що проблеми видової ідентичності, біовлади, 

тенденцій, що заперечують антропоцентризм, відносини між тим, що 

людське і не-людське, є для наших розважань точкою співвіднесення, 

то з’ясувалося б наскільки важливими є у цьому контексті розважання 

на тему примату практичного знання над абстрактним, дієздатності 

(sprawczości) речей і співіснування людських і не-людських чинників. 

У визначаючих тональність тенденціях сучасної гуманітаристики немає 

дискусій щодо так званої людської природи та людської ідентичності 

без дискусій про не-людських тварин, рослини та речі. «Людська при-

рода, – як пише Ені Цинґ, – є міжвидовим відношенням». Я пішла би 

ще далі й ризикнула ствердити, що людина або «буде із» зрозумілими 

суб’єктно не-людськими Іншими, або її взагалі не буде. Бо, як ствер-

джує Розі Брайдотті, звертаючи увагу на глобальний вимір проблем, що 

визначають майбутнє, як людських, так і не-людських суб’єктів, «we are 

in this together» [ми всі перебуваємо у цьому]284.

Знання як знаряддя адаптації та виживання

У 70-х роках ХХ сторіччя Генрик Сколімовський, який запрова-

див поняття екофілософії, нагадував, що «наше знання, і ми ніколи 

283 Див.: Human Enhancement, ed. by Julian Savulescu and Nick Bostrom. Ox-

ford: Oxford Univеrsity Press, 2009. 
284 Rosi Braidotti, Transpositions. On Nomadic Ethics, Cambridge University 

Press, 2006, p. 135.
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не маємо цього забувати, – це найголовніший інструмент у допомозі 

видам у процесі виживання»285. Далі він писав, що зараз не фізика, а 

біологія визначає парадигму людського знання, і звертав також увагу на 

те, що розвинута під покровительством фізичних наук раціональність 

стала ярмом, а об’єктивність – знаряддям пізнавального залякування; 

і перше, і друге, на його думку, відіграють шкідливу роль у здобуванні 

знання і не відповідають пізнавальним потребам людини. Сколімов-

ський також зазначав, що з точки зору інтересів збереження людського 

виду нам потрібне не абстрактне знання, а саме таке, яке буде сприяти 

його життєздатності, і ставить питання: чому людське знання перестало 

слугувати цій меті? Важливо, що спостерігаючи за масою публікацій 

присвячених, наприклад, Голокосту, варто замислитися, чому знання, 

що випливає з усіх цих публікацій, не спричинилось ані до запобігання 

злочинам проти людства, здійсненим під час війни в колишній Югос-

лавії, ані масовим вбивствам у Руанді? Тому, коли ми задаємо собі сьо-

годні питання: якої гуманітаристики ми потребуємо, можна відповісти, 

що ми потребуємо такого знання, такого типу пізнання, що має survival 
value, тобто слугує охороні та продовженню життя виду/ів.

Отже, чи йдеться нам про побудову превенційної гуманітаристики? 

Якщо так, то слід визнати, що, покладаючи надії на творення зна-

ння цього типу, ми повертаємося до просвітницької риторики. Однак, 

можливо, що реабілітація і переосмислення у новому контексті, по-

єднані з редефініцією таких заборонених постмодернізмом понять, як 

Просвітництво, есенціалізм, сильний суб’єкт чи універсальність286, є 

необхідними для того, щоб гуманітаристика нарешті відмовилася від 

«готичних метафор» смерті, кінця, апокаліпсису та катастрофи і спря-

мувала себе у бік «критичної надії». Якщо йдеться про історію, то, якщо 

історіографію останніх десятиріч, з огляду на її занурення в емансипа-

ційні рухи різних меншин, часто називали повстанською, войовничою 

чи емансипаційною, історіографія, що твориться сьогодні, має більше 

відновлювальний і рятувальний характер287. Тому спільним місцем для 

285 Henryk Skolimowski, “Problems of Rationality in Biology”, in: Studies in 
the Philosophy of Biology, ed. by Francisco Jose Ayala and Theodosius Dobzhansky. 

Berkeley: University of California Press, 1974, p. 224.
286 Реабілітація поняття універсальності, очевидно, не означає повернен-

ня до однієї істини, до якоїсь тоталізуючої візії, що будується, спираючись на 

культуру Заходу як модель, але, власне, спробу поєднання того, що є локальним 

(партикулярним) з тим, що глобальне.
287 Я посилаюся тут на окреслення рятувальна археологія (rescue archae-
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майбутніх дискусій може стати питання: які саме теорії, дослідницькі 

підходи, філософські опції, а також візії світу, що стоять за ними, мають 

для світу людей і не-людей цінність виживання (wartość przeżycia)?

Хоча моя мета не проголошувати апокаліптичні візії ані «кінця іс-

торії», ані «кінця людини», яких я, зрештою, не поділяю, я все ж хочу 

навести тут як приклад книгу відомого ідеолога кінців – Френсиса 

Фукуями «Наше постлюдське майбутнє» (2002). Фукуяма, який вірить 

у так звану людську природу, боїться, що розвиток біотехнологій може 

її змінити і, таким чином, ввести нас до постлюдського періоду історії. 

Він пише: «Постлюдський світ може бути таким, де будь-яке поняття 

“спільної людської природи” буде втрачено, оскільки ми будемо мати 

змішані гени з надто багатьма іншими видами, і вже не існуватиме 

чіткого розуміння, чим є людина»288. Незважаючи на те що американ-

ський дослідник говорить тут про генетичну маніпуляцію, а згаданий 

вище Оскар Пісторіус є лише результатом просунутої терапевтичної 

протетики, а не протетики генетичної, що покращує людину (чого бо-

їться Фукуяма), однак все ж можна сказати, що наскільки описаний, 

зокрема, Примо Леві знелюднений (odczłowieczony) мусульманин був 

екстремальною точкою співвіднесення у розважаннях над людськістю 

для повоєнної гуманітаристики, настільки постлюдський (реальний) 

суб’єкт став символом так званої постгуманітаристики.

Словом, людина не є в моді в авангарду сучасної гуманітаристики, 

а якщо вона і стає предметом її зацікавлень, то настільки, наскільки є 

не-людською, тобто настільки, наскільки вона є або «людиною–», якій 

бракує того, що у нашій культурі ми визнаємо критерієм людськості, 

або «людиною+», яка має в собі якийсь додаток, що свідчить про ви-

хід поза межі людськості. Зрозуміло, що відразу з’являються проблеми 

з визначенням того, яким є цей критерій людськості, і наскільки він 

є адекватним. Так, для одних – це людська гідність і вільна воля, для 

інших – артикульована мова, а для ще інших – генотип. Так чи інакше, 

не-людина є парадигматичною фігурою сучасності289 (я ще повернуся 

ology). Порівняй: Maria Janion, Humanistyka: poznanie i terapia. Warszawa: PIW, 

1982.
288 Francis Fukuyama, Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology 

Revolution. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002, p. 218.
289 Я пишу про це в: “Muzułman: świadectwo i figura”, w: W sprawie Agam-

bena. Konteksty krytyki, pod. red. Łukasza Musiała, Mikołaja Ratajczaka, Krystiana 

Szadkowskiego, Arkadiusza Żychlińskiego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.
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до цього у наступному підрозділі). Має рацію Казімєж Кшиштофек, 

коли пише, що якщо найбільшою проблемою ХІХ сторіччя був визиск, 

ХХ сторіччя – виключення, то для ХХІ сторіччя такими проблемами є 

постгуманізм, генетика та кібергуманоїди290.

Ми повертаємося до ніби еволюційного розуміння науки в кате-

горіях адаптації до змін, що відбуваються у світі, з одного боку, і до 

нових дискусій про те, чи наука (гуманітаристика) сприяє виживанню 

людського виду (і життя загалом) – з другого. Тому зазначена пара-

дигматична зміна є настільки цікавою та важливою, наскільки вона 

передбачає інші цілі виробництва знання й інші точки співвіднесення 

для нього. Такою точкою стає для неї життя як таке (life itself або zoe), 

і, що важливо, загалом не у стверджувальній формі. Усе частіше під-

креслюється, що гуманітарії повинні у своїх розважаннях враховувати 

фізику ентропії (другу засаду термодинаміки), згідно з якою кожна ізо-

льована система прагне до рівноваги, але водночас усі системи мають 

обмежену життєздатність. Це означає, що варто враховувати реальну 

можливість загибелі людського виду, і це усвідомлення має підштовхну-

ти нас до прийняття іншої постави та дій щодо природи, середовища 

та не-людських суб’єктів291.

З подібного мислення виникають ідеї, що їх наприкінці 90-х років 

ХХ сторіччя запровадив до обігу Фритьоф Капра. Він стверджував, 

що ми є свідками парадигматичного повороту в науці (від фізики до 

природознавства), який супроводжується зміною системи цінностей, 

що є точкою співвіднесення для дослідників. Цією новою системою 

цінностей, на його думку, є зрозуміле у широкому сенсі екологічне мис-

лення292. Тому можна ризикнути ствердити, що ми спостерігаємо пере-

хід від інтерпретаційно-конструктивістської парадигми до парадигми 

середовища (environmental paradigm), хоч одразу слід зазначити, що деякі 

дослідники вважають, що «дослідження середовища (environmentalism) 

290 Kazimierz Krzysztofek, “Człowiek posthumanistyczny?” Kultura Współczes-
na, nr 1, 1999, s. 33. Порівняй.: Elaine Graham, “Posthuman Condition”. Theology 
and Sexuality, vol. 10, no. 2, 2004.

291 Jeremy Rifkin, Entropy. A New World View. New York: Viking Press, 1980; 

Alan Weisman, The World Without Us. New York: Picador, 2007; Nicholas Agar, Life’s 
Intrinsic Value – Science, Ethics and Nature. New York: Columbia University Press, 

2001; Eugene Thacker, After Life. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.
292 Fritjof Capra, The Web of Life. London: Harper Collins 1997. Див. також: 

Thomas A. Arcury et al., “Ecological Worldview and Environmental Knowledge: The 

‘New Environmental Paradigm”. Journal of Environmental Education, vol. 17, 1986. 
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як таке, – як пише Ричард Макніл Дуґлас, – не нова парадигма, а 

радше її антитеза, що постала через зростаючу суперечність між про-

гресом та реальністю, суперечністю, що каже нам, що нова парадигма 

є потрібною»293.

Долучаючись до розважань Дуґласа, я хотіла би, своєю чергою, 

зазначити, що постгуманітаристика та екологічна гуманітаристика з 

властивими їм неантропоцентричним підходом, баченням світу у кате-

горіях зібрань людей і не-людей, видового братерства та спорідненості 

зі світом природи, а також зацікавленням традиційним екологічним 

знанням, віддавна анонсують фундаментальну зміну свідомості дослід-

ників. Наприклад, Раймонд Пєротті та Деніел Вайлдкет пишуть так:

«Що ми можемо отримати, поміщаючи Т[радиційне]Е[кологічне]

З[нання] – орієнтоване знання у широко орієнтовану систему 

знання, так це доступ до великої кількості інформації та до-

свіду, що раніше ігнорувалися або трактувалися як містицизм. 

Додаткове знання з його емпіричним наголосом на світі при-

роди може забезпечити нас науково перевіряємими інтуїціями 

щодо найбільш актуальних проблем, що стоять сьогодні перед 

людством»294.

По суті, я з великим зацікавленням вітаю згаданий вище процес 

«індогенізації академії» і поділяю переконання постколоніальних до-

слідників про те, що академія потребує альтернативи для європейської 

традиції мислення, оскільки ця традиція не пропонує «візії світу та 

людини», що була би знаряддям виживання.

293 Richard Mcneil Douglas, “The Ultimate Paradigm Shift. Environmentalism 

as Antithesis to the Modern Paradigm of Progress”, in: Future Ethics. Climate Change 
and Apocaliptic Imaginatiоn, ed. by Stefan Skrimshire. New York-London: Continuum, 

2010, p. 214. У цьому контексті все частіше говориться про «екологічну гума-

нітаристику» (ecological humanities). Цей проект розвиває в Австралії Дебора 

Бьорд Роуз.
294 Raymond Pierotti, Daniel Wildcat, “Traditional Ecological Knowledge: The 

Third Alternative (Commentary)”. Ecological Applications, vol. 10, no. 5, October 

2000, p. 1339. Див. також: Enrique Salmon, “Kincentric Ecology: Indigenous Per-

ceptions of the Human Nature Relationship”, ibidem. 
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Відносини, сплетіння (entanglement), 

пласкі альтернативи та ідея симетричності

Реконфігурації, що спостерігаються у теорії соціальних наук та 

гуманітаристики, проявляються, зокрема, у зміні перспективи опи-

су різних явищ з вертикальної на горизонтальну. Образно кажучи, на 

зміну пірамідальній метафорі спостереження світу приходить метафора 

переплетених відносин, мережі, network. І подібним чином Шейла Сен-

довал, згадана у другій частині, пише про зміну вертикальної концепції 

влади (пірамідальна модель), де влада розходиться з гори вниз через 

центр, на горизонтальну, де позиція суб’єкта влади може бути визна-

чена за допомогою метафори мережі влади за допомогою таких рис, як 

раса, клас, стать чи вік295.

Ідеї Сендовал є симптомами серйозних реконфігурацій, що від-

буваються в теорії соціальних наук та гуманітаристики, й які прояв-

ляються, зокрема, в тому, що вертикальна модель знання, пов’язана з 

пірамідальною метафорою бачення дійсності, поступається горизон-

тальній моделі, представленій метафорою мережі, відносин, цілостей 

(assemblages), симбіотичних зібрань (symbiotycznych zbiorowości), колек-

тивів, спорідненості, багатовидового товариства та спільнот, а також 

виникання та сплетіння (entanglement). Тому немає нічого дивного, що 

у цій перспективі в теорії пізнання істотно зростає значення так зва-

них пласких альтернатив (flat alternatives), а також стосункових підходів 

(relational approaches). По суті, можна сказати, що сучасна гуманітарис-

тика та соціальні науки захоплені проблемами зв’язків та взаємозв’язків 

(interconnectedness). Це є наслідком впливу, з одного боку, екологічного 

мислення, що просуває онтологію зв’язків (an ontology of connectivity) 

між людьми і не-людьми, людиною і середовищем, а з іншого – до-

сліджень над наукою та технологією, що, своєю чергою, підкреслюють 

взаємозв’язки між людьми та речами. Серед багатьох чинників, що 

відповідають за ці зміни, найцікавішим є переконання, що його поді-

ляють як традиційне екологічне знання, так і квантова фізика, згідно 

з яким «усе є пов’язаним з усім». Тут, втім, варто особливо наголосити 

на тому, що, як зазначають згадані Вайлдкет і Пєротті, «це не просто 

повчання чи романтичне кліше, а навпаки – це усвідомлення того, що 

жоден організм не може існувати без мережі інших форм життя, що 

його оточують, і роблять його існування можливим»296.

295 Sandoval, Methodology of the Oppressed, p. 73-74. 
296 Pierotti, Wildcat, “Traditional Ecological Knowledge”, p. 133.
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Прикладами таких пласких онтологій можуть слугувати теорія 

акто ра-мережі Бруно Латура, нова соціальна теорія (assemblage theory) 

Мануеля Деланда, а нещодавно також і проект стосункової археології 

Яна Годера297. Їхня спільна риса – критичний підхід до традиційного 

соціального конструктивізму, згідно з яким суспільство конструюється 

соціально, що встановлює своєрідний соціальний детермінізм (соціо-

центризм), що концентрується на людських суб’єктах298. Багато до-

слідників ідуть слідом за Латуром, який стверджує, що «суспільство є 

сконструйованим, але не соціально», тобто що воно будується не лише 

людьми, але постає із взаємодії людей та не-людей299. Тому в гуманіта-

ристиці та соціальних науках ми все частіше натрапляємо на поняття, 

що є з’єднувальною ланкою між гуманітаристикою та природничими 

науками. Отже, чуємо про асоціації, зібрання, колективи та цілості 

(assemblages), які замість ієрархії запроваджують ідею симетричності 

(що розуміється по-різному), зокрема, зв’язків між тим, що людське 

та не-людське.

Поняття симетричності настільки прижилося в гуманітаристиці та 

соціальних науках, що авангардні археологи, ідучи слідом за Латуром, 

запропонували проект «симетричної археології»300. Це формулювання 

відсилає до французького видання відомої книги Латура «Ми ніколи 

не були модерними. Дослідження з симетричної антропології» (Nous 

297 Див.: Arturo Escobar, “The ‘Ontological Turn’ in Social Theory”. Transac-
tions of the Institute of British Geographies, vol. 32, no. 1, 2007; Manuel DeLanda, A New 
Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity. London: Continuum, 

2006; Graham Harman, “DeLanda’s Ontology: Assemblage and Realism”. Continen-
tal Philosophical Review, vol. 41, 2008. Ian Hodder, “Human-Thing Entanglement: 

Towards an Integrated Archaeological Perspective”. Journal of the Royal Anthropologi-
cal Institute, vol. 17, 2010. Ці проблеми пов’язані, з одного боку, зі зростаючим 

зацікавленням теоріями складності (complexity theories), розробленими у межах 

біології та квантової фізики, а з другого – з інспіраціями, що мають своє 

джерело в емпіризмі філософії Жиля Дельоза. 
298 Gerard Delanty, Social Science: Beyond Constructivism and Realism. Bucking-

ham: University of Minnesota Press, 1997; Gerard Delanty, “Constructivism, Sociol-

ogy and the New Genetics”. New Genetics and Society, no. 3, vol. 21, 2002.
299 Bruno Latour, Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies. 

Cambridge Mass.; London: Harvard University Press, 1999, p. 198, 209.
300 У будь-якому разі поняття «симетричної археології» має серед археоло-

гів рішучих прихильників. Див. маніфест «симетричної археології» Кристофера 

Вітмора: Christopher Witmore, “Symmetrical Archaeology: Excerpts of a Manifesto”. 

World Archaeology, vol. 39, no. 4, 2007.
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n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, 1991). Нор-

везький археолог Бйорнар Олсен у книжці «На захист речей» декларує 

егалітарний підхід і більш «симетричний» спосіб бачення світу. Він ви-

ходить з припущення, що речі й загалом матеріальний світ є формою 

буття поряд з іншими формами буття, такими як люди, тварини чи 

рослини. Вони всі мають матеріальні властивості та поділяють світ, в 

якому мешкають. У цьому контексті симетрія не означає зрівняння усіх 

цих форм буття, чи зведення їх до чогось однакового, бо вони є різними 

формами існування, однак ця різниця не повинна концептуалізуватися 

за допомогою онтологізуючих дуалізмів і негацій. Річ у тім, що тут ми 

стикаємося з неопозиційною, відносною відмінністю, що полегшує 

співпрацю, переказ та обмін301.

*

Майбутнє гуманітаристики сьогодні нерозривно пов’язане з мис-

ленням про майбутнє людського виду та життя як такого. Знання про 

минуле стає знанням зорієнтованим на майбутнє, що допомагає в адап-

таційних процесах, і є настільки важливим, наскільки має цінність для 

забезпечення виживання різних видів. Таким чином, стаючи частиною 

планетарного проекту врівноваженого розвитку, наука, технологія та 

мистецтво слугують сьогодні ключами, що відкривають двері гуманіта-

ристиці та соціальним наукам для міркувань над багатовидовим світом 

спільнот.

301 У книжці «Сплітаючи знову те, що соціальне» Латур остаточно від-

мовляється від принципу симетричності, якого він раніше дотримувався. Як 

наголошує Латур: «Не існує жодних відносин між “матеріальним” і “соціаль-

ним” світом, оскільки саме це розрізнення є цілковито штучним. АNТ [actor-

network theory, теорія актора-мережі] не є, я повторюю, не є утвердженням 

якоїсь абсурдної “симетрії” між людьми і не-людьми. Бути симетричним – це 

означає для нас просто не накидати апріорі деяких фальшивих асиметрій між 

людською інтенційною дією та матеріальним світом причинних зв’язків. Є 

поділи, яких ніколи не слід пробувати обійти, оминути, подолати діалектично. 

Вони повинні радше ігноруватися і бути залишеними на їхню власну долю, як 

колись неприступна фортеця, що зараз лежить у руїнах». І далі у виносці до-

дає: «Останнє, що я хотів зробити, це дати суспільству та природі нове життя 

через “симетрію”»: Bruno Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-
Network-Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 75-76.
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На підтвердження цих міркувань наведу передбачення двох соціо-

логів: Еґона Ґуби та Івони Лінкольн, які пишуть:

«Ми також можемо входити у період більшої одухотвореності 

дослідницьких зусиль. Наголос на дослідженні, що віддзеркалює 

екологічні цінності, на дослідженні, що поважає не-західні форми 

життя в спільноті, на дослідженні, що спирається на рефлек-

сивність щодо того, як наша історична та гендерна локалізація 

визначає результати наших наукових пошуків, на дослідженні 

“людського процвітання”… може знову поєднати священне з мир-

ським, у спосіб, що заохочує свободу та самовизначення»302.

Ідеться, отже, про те, щоб наші дослідження стали частиною зо-

рієнтованої на майбутнє позитивної гуманітаристики, що відбудовує 

почуття безпеки та підтримує міжлюдські та міжвидові зв’язки, дові-

ру та повагу до іншої людини та інших форм життя (етика турботи, 

етика солідарності, етика поваги), а також зв’язків з природою та ідею 

життя в спільноті, що розуміється в категоріях людських і не-людських 

суб’єктів. У цьому контексті надзвичайно важливим видається також 

розв’язання проблеми дієздатності (agency problem), з якою змагався 

Мішель Фуко. У даному разі мало би йтися про послаблення інсти-

туцій (системи) та посилення суб’єкта, але передусім сили спільноти 

(communitas)303.

302 Egon G. Guby i Yvonna S. Llincoln, “Paradigmatic Controversies, Contra-

dictions, and Emerging Confluences”, in: The Sage Handbook of Qualitative Research, 

p. 212.
303 Roberto Esposito, Communitas. The Origin and Destiny of Community, transl. 

by Timothy Campbell, Stanford: Stanford University Press, 2010.
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Р о з д і л  8

У напрямку до неантропоцентричної 

та багатовидової історії

Метою міркувань цього розділу є з’ясування, які саме процеси, 

що відбуваються у сучасній гуманітаристиці, становлять для історії як 

галузі знання виклики, тобто спричиняють зміни та реконфігурації тем 

та питань, що є об’єктом дослідження, а також вказують на обмеження 

наявних теорій. Теза є такою: історія стоїть на роздоріжжі, й або про-

ігнорує зміни, що відбуваються в гуманітаристиці, що зведе її до ролі 

допоміжної науки для інших гуманітарних дисциплін, а історика – до 

статусу спеціаліста, котрий потрібен лише для того, щоб вказати «як це 

насправді було?»; або на них відкриється і спробує запропонувати такі 

інтерпретації світу та людини, які будуть дієво впливати на розв’язання 

проблем сучасного світу, що поставить історика у роль заангажованого 

інтелектуала.

Я хотіла би знову підкреслити, що я висловлююся тут як історик, 

який здійснює порівняльні дослідження теорій та підходів сучасних 

англо-американських соціальних наук та гуманітаристики. Мене ці-

кавлять ті з них, що є авангардом сучасної гуманітаристики, тобто ті, 

що становлять ніби її «першу колонну», випереджають свій час і є за-

повіддю чогось нового. Ці тенденції не домінують в гуманітарних до-

слідженнях, але визначають тональність дискусій і є для них точкою 

співвіднесення. На мою думку, вони визначають напрямок зацікавлень 

гуманітаристики на два-три наступних десятиріччя. Серед цих різно-

манітних напрямків я обрала один, який видається мені найцікавішим, 

але водночас є найбільш радикальним. Йдеться про напрямок неантро-

поцентричної гуманітаристики.

Зближення природничих наук та гуманітаристики

Немає сучасної гуманітаристики без природничих наук. Проблема 

посиленого зацікавлення гуманітаристики біологією, когнітивістикою 

та фізикою залишається тісно пов’язаною з її зацікавленням органіч-

ністю та матеріальністю, а також зі згаданою вище увагою до тварин, 

рослин та речей. Дійсно, як не могло бути гуманітаристики 80-х років 
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ХХ сторіччя без семіотики й таких ключових для того періоду понять, 

як «текст», «наратив», «дискурс» і «знак», так немає сучасної гуманіта-

ристики без вже дуже подібного на поворот (але в новому контексті) 

близького зв’язку гуманітаристики з точними науками, і без понять, що 

починаються з «біо», які вже добре прижилися у гуманітарному слов-

нику (біоетика, біогуманітаристика, біоспадщина, біофакт, біоісторія, 

біополітика, біогромадянство, біовлада, біометрія).

У сучасній гуманітаристиці Маркс змагається з Дарвіном за ін-

телектуальне лідерство, а зацікавлення теоріями революції та опору 

конкурують з новим зачаруванням різними варіантами теорії еволюції. 

Протягом останніх років теорія еволюції знову почала посідати важли-

ве місце в гуманітарних дискусіях і стала теоретичним підґрунтям для 

формулювання різних підходів та дослідницьких напрямків. Згадаймо 

хоча б реабілітацію ідеї «культурної еволюції», так званого соціального 

дарвінізму, або популярне останнім часом використання теорії еволюції 

для дослідження літератури (літературний дарвінізм)304. Це, втім, не 

означає, що ми міняємо культурний детермінізм на біологічний. Не 

означає це також і нових спроб унауковлення гуманітаристики. У ви-

падку історії, отже, не йдеться про повернення до історії під вивіскою 

science, про використання в історичному поясненні моделей (напри-

клад, моделі Гемпеля), про об’єктивізм та раціоналізм, розуміння яких 

визначала фізика, що була свого часу еталоном визначення критеріїв 

науковості. Йдеться про те, що з огляду на домінуючі авангард сучасної 

гуманітаристики дискусії щодо меж видової ідентичності, (між)видової 

солідарності, відносин між тим, що людське і не-людське, питання про 

те, «що значить бути людиною?», яке в гуманітаристиці все частіше роз-

глядається з точки зору точних наук, а в точних науках – з точки зору 

гуманітаристики, набуває нового виміру.

У сучасному світі розуміння людства і визначення життя як тако-

304 Див.: Peter J. Richerson, and Robert Boyd, Not By Genes Alone: How Culture 
Transformed Human Evolution. Chicago: University of Chicago Press, 2005; Joseph 

Carroll, Literary Darwinism: Evolution, Human Nature, and Literature. New York: 

Routledge, 2004; David Barash and Nanelle R. Barash, Madame Bovary’s Ovaries: 
A Darwinian Look at Literature. New York: Delacorte Press, 2005. Порівняй також: 

Ian, Gough, Garry, Runciman, Ruth, Mace, Geoffrey, Hodgson and Michael, Rustin, 

“Darwinian Evolutionary Theory and the Social Sciences”. Twenty-First Century So-
ciety, vol. 3, no. 1, 2008; The New Evolutionary Social Science: Human Nature, Social 
Behavior, and Social Change, ed. by Heinz-Jurgen Niedenzu, Tamás Meleghy, Peter 

Meyer. Paradigm Publishers, 2008.
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го радикально змінюються. У контексті визначальних для авангарду 

сучасної гуманітаристики дискусій щодо привілейованої позиції лю-

дини у світі, видової ідентичності чи зв’язку між тим, що людське і 

не-людське, ми замислюємося не стільки над тим, «ким є людина?», 

скільки над тим, «чим є?»; людина стає однією з форм життя. Все час-

тіше з’являється питання: «чи це є людина?», яке, втім, пов’язано не 

з розважаннями, прикладом яких може бути відома книга Примо Леві 

«Якщо це людина», в якій він зображує долю знелюднених, позбавле-

них гідності і доведених до крайнього виснаження в’язнів Освєнцима, 

а радше з «постлюдським суб’єктом», таким, як, наприклад, згаданий 

вище Оскар Пісторіус. Ця зміна зацікавлень з недо-людини до над-

людини, або «покращеної» людини, з «людини–» до «людини+», а та-

кож непевність щодо того, наскільки ці суб’єкти є людьми і наскільки 

вони поділяють те, що ми називаємо людськістю, є для сучасних гума-

нітарних дискусій симптоматичним явищем. А якщо ми ще згадаємо 

дискусії щодо того, наскільки людський ембріон є людиною, а також 

наскільки є людиною мумія або скелети померлих, з якими працю-

ють археологи, справа ще більше ускладнюється. Можна тоді запитати: 

«скільки людини є в людині?».

Як я згадувала у попередньому розділі, наскільки описаний, 

зокре ма, Леві знелюднений мусульманин був екстремальною точкою 

співвід не сення для міркувань післявоєнної гуманітаристики, настільки 

постлюдський (реальний) суб’єкт є символом постгуманітаристики. 

Повторимо також важливу для наших розважань у цій частині книги 

тезу, що не-людина є парадигматичною фігурою сучасності. Парадок-

сальним є те, що в геологічній добі, яка має назву «антропоцен»305 і 

характеризується зростанням у глобальній перспективі впливу людини 

на середовище та клімат, точкою співвіднесення для дискусій в гума-

нітаристиці стає не стільки людина і гуманістична, антропоцентрична 

305 Згідно з Нобелівським лауреатом хіміком Паулєм Крутценом, який 

запропонував цей термін, ми живемо в геологічній добі антропоцену, що по-

чалась наприкінці XVIII сторіччя разом із винаходом парового двигуна. Об-

ґрунтованість цього окреслення визначає той факт, що людина вже не лише 

соціальний дієвець (social agent), але також, а можливо, і передусім біологічний 

і геологічний дієвець (biological agent, geological agent). Paul J. Crutzen, “Geology 

of Mankind”. Nature, vol. 415, 3 January 2002, p. 23. Порівняй також: Will Steffen, 

Jacques Grinevald, Paul Crutzen and John McNeill, “The Anthropocene: Conceptual 

and Historical Perspectives”. Philosophical Transactions of Royal Society A, vol. 369, 

2011.
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візія її домінуючої позиції у світі, скільки людина у видовому сенсі, що 

розглядається у контексті так званої глибокої історії життя на Землі і 

розуміється як одна з форм життя. Також і в історичній рефлексії по-

пулярні в останні десятиріччя дискусії щодо ідентичності, інакшості та 

виключення все частіше включають тварин, рослини та речі306. Інший – 

це вже не тільки хтось, хто відрізняється від нас інших людей з огляду 

на расу, клас, стать, сексуальну чи релігійну опцію, а може, передусім 

той/та/то, хто відрізняється від нас з точки зору видової належності та/

або органічної природи (наприклад, у вигляді не-органічного буття)307. 

Усе більшою проблемою для гуманітаристики стає аналіз меж видо-

вої ідентичності, хоча і надалі значна увага приділяється розважанням 

щодо того, як в межах самої людськості твориться ідентичність тих, 

хто вважається не-людськими Іншими: варварів, вигнанців, осіб без 

громадянства (bezpaństwowców)308, бідноти, бездомних, калік, геїв тощо. 

Питання, що з’являються в контексті цих розважань, можна сформулю-

вати так: чи хочу бути людиною? Чи відчуваю належність до людського 

виду? Чи відчуваю видову солідарність?

Переоцінки в історичних дослідженнях

Проблеми сучасного світу, детериторіалізація знання, що відбу-

вається між різними дисциплінами, поступова інтеграція знання до-

вкола певних дослідницьких проблем, а також відхід від постмодер-

ністських тенденцій, впливають на істориків, які оцінюють досягнення 

історіографії та теорії історії протягом останніх 30 років і, розуміючи 

306 Тут варто звернути увагу на тематичні номери таких часописів: Czas kul-
tury (“ZO/Opozycje”, nr 6, 2007; “Rośl-inność”, nr 5, 2008 oraz “(R)ewolucja”, nr 5, 

2009), Krytyka Polityczna (“Nie-ludzka polityka”, nr 15, lato 2008), Konteksty. Polska 
Sztuka Ludowa (“Żywoty zwierząt”, nr 4, 2009), a також статті, що публікувалися 

в «Tekstach drugich» (зокрема: Monika Bakke, “Między nami zwierzętami”. Teksty 
drugie, nr 1/2, 2007).

307 Уже сама постановка питання про не-людський суб’єкт, як пише Мо-

ніка Бакке, ставить під сумнів антропоцентричну позицію, а отже, є першим 

кроком на шляху до затримання антропогенетичної машини. Monika Bakke, 

“Nieantropocentryczna tożsamość?”, w: Media/ciało/pamięć. O współczesnych toż-
samościach kulturowych, pod red. Andrzeja Gwoździa i Agnieszki Ćwikiel. Warszawa: 

Instytut A. Mickiewicza, 2006, s. 64.
308 Див.: Giorgio Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. 

Mateusz Salwa. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008, а також: togoż, “Otwarte. (Frag-

menty)”, przeł. Paweł Mościcki. Krytyka Polityczna, nr 15, lato 2008.
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обмеженість домінуючих дослідницьких сфер, пропонують нові теми 

та підходи. На це питання звернула увагу в своїй промові «Завдання 

історика» новообраний президент «Американської історичної асоці-

ації» медієвістка Ґабріель М. Шпіґель. Дослідниця, що використовує 

текстуальні та наративістські підходи, авторка, зокрема, таких праць, 

як «Минуле як текст: теорія та практика середньовічної історіографії» 

(1997) та «Практикуючи історію: нові напрямки в історіописанні після 

лінгвістичного повороту» (2005), Шпіґель у цій промові зауважила, що 

постструктуралістські та постмодерністські впливи на історіографію 

поступово зникають. Підсумовуючи їх, Шпіґель погодилася з діагно-

зом Ненсі Партнер про те, що повернення до наївного емпіризму чи 

інших перед-постмодерністських переконань є малоправдоподібним, а 

спільним для популярних сьогодні таких дослідницьких проблем, як, 

зокрема, постколоніалізм, імперія, святість, космополітизм, тварини чи 

емоції, є прагнення втечі від зацікавлень мовою та дискурсом і віднов-

лення зв’язку з минулим як таким. Оскільки за одні з найважливіших 

проблем сучасної історіографії Шпіґель визнала питання транснаціо-

налізму, діаспори, «здетериторіалізованого суб’єкта» та «постконвен-

ційних ідентичностей» «нова історіографія, поза сумнівом, вимагатиме 

модифікованого розуміння суб’єктності як чогось більшого, ніж дис-

курсивно визначені “суб’єктні позиції”, визначені структуралістською 

теорією, але і чогось іншого, ніж цілковито відновлений гуманістичний 

суб’єкт»309.

Про те, що інтерпретативно-конструктивістська парадигма про-

тягом останнього десятиріччя була сконвенціалізована і поповнила 

колекцію класики гуманітаристики писав також Майкл Рот:

«Протягом приблизно останнього десятиріччя поширилося пере-

конання, що лінгвістичний поворот, який інспірував найбільш 

просунуті дослідження в гуманітаристиці, закінчився. Сильний 

приплив мови, що поєднав аналітичну філософію з прагматиз-

мом, антропологію з соціальною теорією, філософію науки з 

деконструкцією, поступово спав; зараз у нас є можливість уважно 

роздивитися навкруги на піску, що є вартим порятунку, перед 

тим як нові хвилі теорії та досліджень накриють берег»310.

309 Gabrielle M. Spiegel, “The Task of the Historian”. American Historical Re-
view, vol. 114, no. 1, February 2009, p. 13.

310 Michael Roth, “Ebb Tide”, рецензія на книгу Франкліна Анкерсміта 

Sublime Historical Experience. History and Theory, vol. 46, 2007, p. 66.
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Своєю чергою, драматична зміна зацікавлень відбулась у знано-

го постколоніального дослідника та представника subaltern school of 
historiography Діпеша Чакрабарті, який визначає себе як «практикую-

чого історика із сильною зацікавленістю природою історії як форми 

знання»311. У своїй статті «Клімат історії: чотири тези» (2009) він роз-

мірковує над занепадом старого гуманістичного розрізнення між При-

родною історією та Людською історією. Чакрабарті стверджує, що цей 

занепад ми можемо простежити до періоду Промислової революції, але 

лише нещодавно, у другій половині ХХ сторіччя, ми стали «геологічни-

ми дієвцями» (geological agents), тобто людство стало силою природи, 

що має неймовірний вплив на планету у геологічному вимірі. Він за-

значає, що історики мають більше говорити про види (та їхнє масове 

вимирання), про наше колективне самоусвідомлення, а також «думати 

про людство як про форму життя… і подивитися на людську історію 

як на частину історії життя… на цій планеті»312. Очевидно, Чакрабар-

ті добре усвідомлює небезпеку універсалій, проти яких боролися по-

стколоніальні студії, але все ж він не боїться закликати до «негативної 

універсальної історії», яка з’являється у час небезпечних кліматичних 

змін. Наслідки цих змін стосуються всього людства, і тому вони форму-

ють нове розуміння універсальності, що походить зі спільного відчуття 

загрози катастрофи313.

Для моєї аргументації тут особливо важливим є те, що він від-

вертий у визнанні неадекватності сучасних підходів та теорій у справі 

аналізу різноманітних екологічних криз. Отже, Чакрабарті зізнається:

«Коли криза [поточна планетарна криза кліматичних змін. – ЕД] 

набрала обертів в останні роки, я усвідомив, що всі мої знання 

з теорії глобалізації, марксистського аналізу капіталу, досліджень 

над підлеглими класами (subaltern studies) та постколоніальної 

критики, які я отримав протягом останніх 25 років, хоча і дуже 

корисні для дослідження глобалізації, насправді не підготували 

мене до усвідомлення того скрутного становища, в якому пере-

буває сьогодні людство»314.

311 Dipesh Chakrabarty, “The Climate of History: Four Thesis”. Critical Inquiry, 

vol. 35, no. 2, Winter 2009, p. 198.
312 Ibidem, p. 213.
313 Ibidem, p. 221-222.
314 Ibidem, p. 199. Див. також: с. 212, де Чакрабарті пише: «Проблематика 

глобалізації дозволяє нам інтерпретувати кліматичні зміни лише як прояв кри-

зи капіталістичного управління. Тоді як не йдеться про заперечення, що кліма-
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Це відверте зізнання є знаком того, що теоретично орієнтовані 

дослідники все більше і більше усвідомлюють, що після постмодерніст-

ського повороту до фрагментованої реальності, мікронаративу (мікро-

історії) та локальних досліджень, стала нагальною потреба повернутися 

до «великоформатних питань» (big picture questions).

Усе частіше дослідники критикують також культурний та соціаль-

ний детермінізм, а також європоцентричний та антропоцентричний 

характер знання. Приклади такої критики можна знайти, зокрема, 

серед дослідників, які займаються історією середовища (environmental 
history). Про це писав на сторінках престижного історичного часопису 

«The American Historical Review» Тед Стейнберґ, а також Ричард Фольтц, 

зазначаючи, зокрема, необхідність відходу від фрагментарного знання 

на користь інтегральних візій відносин між людьми та не-людьми, а 

також переосмислення поняття дієздатності (sprawczośc) у контексті 

міркувань над історичною (неінтенційною) дієздатністю не-людських 

акторів. Можна також погодитися з Фольтцем, який стверджує, що 

«криза середовища – це поле, де зустрічаються усі інші питання», а 

тому «кліматичні зміни можуть виявитися історичною подією нашого 

часу, яку майбутні історики будуть розглядати як матрицю, в межах якої 

розкриваються всі інші історичні події нашої доби»315.

Своєю чергою, відомий своїми дослідженнями над травмою та 

Голокостом Домінік Лакапра у своїй новій книжці «Історія та її межі: 

людина, тварина, насильство» (2009) пише таке:

«Визначальний критерій, що відокремлює людину від тварини, чи 

навіть від усієї природи, зараз ставиться під сумнів у різноманітні 

способи, які вказують на необхідність масивного парадигмаль-

ного повороту в дослідженні відносин між людиною, твариною 

та природою загалом. Такий поворот не тільки б позначав відхід 

від антропоцентризму, а й вказував би на неадекватність “пра-

вильних” дискурсів, як людських, так і тваринних. Без простого 

тичні зміни тісно пов’язані з історією капіталу, критика, що є лише критикою 

капіталу, недостатня для постановки питань, що стосуються людської історії, 

оскільки криза кліматичних змін була усвідомлена й антропоцен став майоріти 

на горизонті нашої сучасності. Геологічне зараз антропоцену переплелося зараз 

з людською історією».
315 Richard C. Foltz, “Does Nature Have Historical Agency? World History, 

Environmental History, and How Historians Can Help Save the Planet”. The History 
Teacher, no. 1, vol. 37, November 2003. p. 11 i 20 (тут можна знайти ґрунтовну 

бібліографію книжок, присвячених цій проблематиці). 
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повернення до традиційних ідей природного права він міг би 

привести до поняття базових ідей істот в інтерактивній мережі 

відносин, що ставить суверенність під питання, включно з дер-

жавною (чи божественною) суверенністю, і вимагає комплексних, 

обопільних перемовин між вимогами, а також обмеження різно-

манітних форм остаточних відповідей (assertivness)»316.

Як можна бачити з наведених прикладів, історики та теоретики 

історії звертають увагу на зміни, що відбуваються, і, як цитована Шпі-

ґель, нарікають на неспіввимірність домінуючих донедавна в гумані-

таристиці тенденцій і теоретичних опцій із глобальними проблемами, 

важливість яких стає все очевиднішою.

Бруно Латур і «повернення до речей»

Цікавим проявом «постгуманістичного переміщення інтерпрета-

ційних рамок» є тенденція, що її окреслюють як «поворот до ре-

чей», або «звернення до матеріальності», яка оприявнилася в англо-

американській гуманітаристиці наприкінці 90-х років ХХ сторіччя. 

По суті, не важко було передбачити, що після років домінування де-

конструкції, конструктивізму та наративізму ми зрештою засумуємо 

за «дійсністю як такою» і задамо собі питання: чи конструктивізм не 

відокремив нас занадто від «реального минулого» і дійсності загалом? 

Але це не єдина причина цього «повороту».

Я виокремила би п’ять головних тенденцій, що підтримують цей 

поворот до зацікавлення речами: 1) критика антропоцентризму – спро-

ба відійти від домінуючої ролі людини в світі; звернення до інших, 

рівноправних, форм існування (тварини, рослини, речі); 2) зміна став-

лення людини до відносин: дух–матерія, розум–тіло. Матерія перестає 

розглядатися як щось пасивне щодо духу і розуміється як активна та 

жива «сила»; 3) криза ідентичності – на загальному рівні нова поста-

новка питань: що значить бути людиною? Чим є людське і не-людське? 

Органічне і неорганічне? Речі (залишки минулого, пам’ятки) є Іншим 

людини; вони співтворять, а отже – змінюють і легітимізують іден-

тичність, а також стають її гарантами. На груповому рівні речі ста-

новлять будівельний матеріал, скріплювач та інтенсифікатор відносин 

316 Dominick LaCapra, “Reopening the Question of the Human and the Ani-

mal”, in his, History and Its Limits. Human, Animal, Violence. Cornell: Cornell Uni-

versity Press, 2009, p. 189.
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між людьми; 4) критика суспільства споживання – спроба розуміння 

речей не лише як товарів та корисних знарядь; 5) відхід від текстуальних 

версій наративізму та сум за тим, що є «дійсним» (тобто уґрунтованим 

у матеріальності).

Ці тенденції маніфестує один з найбільш відомих конструктивістів 

і філософів науки, французький дослідник Бруно Латур. У статті, над-

рукованій в «Critical Inquiry» в 2004 році, він проголосив повернення 

до емпіризму (сам Латур уживає окреслення «другий емпіризм»), на-

ближення до фактів, а також повернення до реалістичного підходу, 

що має концентруватися насамперед на справах, що нас непокоять і 

становлять предмет розважань (matters of concern), ніж на встановленні 

фактів (matters of fact). Латур пише:

«Наша помилка, моя помилка, полягала в тому, що ми увірува-

ли, що єдиним ефективним способом критики фактів (matters of 
fact) є дистанціювання від них і зосередження уваги на умовах, 

що уможливлюють їхнє існування… Дійсність не визначається 

фактами (matters of fact). Факти – це не все, що пропонує нам 

досвід. Факти є частковими і, як я стверджую, дуже полемічними 

та політичними поясненнями (renderings) справ, що нас турбують 

(matters of concern)»317.

Для Латура питання фактів стає головною проблемою для кри-

тичної теорії, а поняття охорони, опіки та турботи – її ключовими 

категоріями. Його поворот до речей спирається на переконання: «якщо 

щось є сконструйованим, це означає, що воно є крихким і тому вимагає 

спеціальної опіки та уваги». Латур пише:

«Я свідомий того, що аби дійти суті цього твердження, треба 

по-новому окреслити, що означає бути конструктивістом, але я 

сказав вже достатньо, щоб вказати напрямок критики, що має 

йти не від а до збирання (gathering), до Речі»318.

Французький дослідник заохочує до дослідження середовищ/сві-

тів, які різні актори вносять до мережі, творячи цілості (assemblage) 

(ще одне дуже важливе для Латура поняття). Колективи (collective), що 

постали внаслідок переплетіння, переформатування (reassembling, re-

317 Bruno Latour, “Why has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact 

to Matters of Concern”. Critical Inquiry, vol. 30, no. 2, Winter 2004, p. 231-232. 
318 Ibidem, p. 246.
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association) зв’язків між людськими і не-людськими істотами, стають 

головним об’єктом зацікавлень критичної соціології або соціології 

пов’язань (socio lo gy of associations), яку будує Латур.

Для Латура гайдеґерівське розрізнення між предметом і річчю є 

ключовим. Він твердить, що завдяки розгляду справ, що нас турбують, 

предмети можуть знову стати речами. Але не є так, що Латур відтворює 

мислення Гайдеґера. Натомість він використовує його ідеї, щоб пере-

форматувати їх у власний спосіб. Отже, Латура цікавлять предмети, 

які знову виходять на сцену, а не утвердження речі (відомий приклад 

з глечиком у Гайдеґера), чи тим більше кантівські речі в собі. По суті, 

для Латура найважливішим є поняття збирання, а мета його досліджень 

вказати, «як багато учасників збираються в речі, щоб її витворити та за-

безпечити її існування»319 (Латур має на увазі людських і не-людських 

учасників).

Дія речей (agency)

Одним з найцікавіших сюжетів дискусій щодо речей є питання 

їхньої неінтенційної дієздатності. «Дієздатність, – пише Латур, – одна 

з найскладніших проблем, що існують у філософії». По суті, проблема 

дієздатності є ключовим аспектом визначення суб’єкта. Французький 

дослідник продовжує:

«Суб’єкти (agencies) завжди представлені в описах як такі, що 

щось роблять, тобто змінюють щось у стані речей, перетворюючи 

якесь А на якесь В за допомогою експерементів із С. Невидимий 

предмет, що нічого не робить, не спричиняє трансформацій, не 

залишає сліду і не розпочинає жодного опису не є суб’єктом. 

Крапка»320.

Латур звертає увагу, що предмети не могли відігравати більшої ролі 

саме через вузьке розуміння того, чим є соціальне, актор та дієздатність. 

У цьому розумінні дія була зарезервована тільки для інтенційних учин-

ків людей, тоді як речам приписувалася лише механічна причинність. 

Розуміння інстанцій дії як таких, що привносять зміни у наявний стан 

речей, у Латура стає розпорошеним. Актор/дієвець існує у мережі за-

319 Latour, “Why has Critique Run out of Steam?”, p. 246.
320 Bruno Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-

Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 51 та 52-53.
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лежностей разом з іншими акторами і є не лише джерелом дії, але також 

метою дії інших дієвців, тому зрештою складно визначити хто/що діє. 

На його думку, дії підлягають постійній дислокації. Ця непевність щодо 

того, хто/що діє, а також хто/що впливає на нашу дію, один з ключових 

мотивів латурівського розуміння дієздатності321.

У дискусіях про дієздатність речей археологи часто покликаються 

на книгу Альфреда Ґела «Мистецтво та дієздатність» (1998). Вона про-

понує антропологічну теорію мистецтва, а також вказує на альтерна-

тивний семіотичному антропологічний підхід до предметів етнічного 

мистецтва. Ґел декларує:

«Замість символічної комунікації я наголошую на дієздатності 
(agency), причині, наслідкові та трансформації. Я розумію мисте-

цтво як радше систему дій, що мають на меті зміну світу, ніж як 

кодування символічних тверджень про світ. Підхід до мистецтва, 

що зосереджується на діях (“action”-centered approach) більш ан-

тропологічний, ніж альтернативний семіотичний підхід, оскільки 

він зосереджується на аналізі практичної ролі посередника, яку 

предмети мистецтва відіграють у соціальному процесі, а не на 

їхній інтерпретації, “так, ніби вони були” текстами»322.

Антропологічна теорія мистецтва, тобто теорія, що розуміє пред-

мети мистецтва як особи, бере свій початок, як підкреслює Ґел, з праць 

Марселя Мосса, який бачить дар як продовження особи. У цьому сенсі 

предмети перетворюються на соціальних дієвців (social agents), тобто 

«спричиняють події». «Дієвець (agent) – це той, хто має здатність іні-

ціювання подій у безпосередньому оточенні»323. Ґел виокремлює пер-

шорядних (інтенційні сутності, які ключовим чином відрізняються від 

речей чи артефактів) і другорядних (артефакти, предмети мистецтва, 

ляльки, машини тощо) дієвців, через яких першорядні дієвці здійсню-

ють свої дії, що робить їх ефективними.

Ґелу, очевидно, не йдеться про приписування речам інтенції. Нато-

мість він звертає увагу на «відносність поняття дієздатності» (relational 
concept of agency), дієздатності, що залежить від контексту та має пере-

хідний характер. Він наводить приклад солдата, який має зброю чи 

закладає міни. Зброя є складовою його поділеної особовості (distributed 

321 Latour, Reassembling the Social, p. 46 i 52-53.
322 Alfred Gell, Art and Agency. Oxford: Clarendon Press, 1998, p. 6.
323 Ibidem, p. 19.
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personhood). Як дієвець він не перебуває лише в тому місці, де у даний 

момент перебуває його тіло, але також у всіх тих місцях, де є «продо-

вження» його особи, а отже – там, де є міни. Своєю чергою, міна не 

лише знаряддя дієвця, а й складник його соціальної ідентичності; якби 

не міна, солдат не був би виконавцем цих дій. Щоб дія могла мати міс-

це, потрібні і солдат, і міна.

Пишучи про «перехідний характер» дієвця, Ґел звертає увагу на 

тісну залежність між дієвцем і предметом дії (agent/patient). Буття ді-

євцем означає дії щодо адресату дії (patient), тобто «щодо предмета, 

який є причинно заторкнутим дією дієвця». Взаємодія між дієвцем та 

предметом дії складна. Так сталося тому, що цей останній (patient) є 

потенційним дієвцем; ролі постійно змінюються; до того ж пасивність 

(patiency) може бути формою дії (agency). Автор «Мистецтва та дієздат-

ності» наводить приклад автомобіля, який зламався посеред ночі. Хоча 

спонтанно я можу приписати автомобілю дієздатність, але не приписую 

йому злих інтенцій. Мій автомобіль являє собою дієвця щодо мене, а 

я в цій ситуації опиняюся в ролі «жертви». Однак, якщо я, наприклад, 

почну зі злості бити по колесах, то автомобіль стане «жертвою», а я – 

дієвцем.

Я маю намір приєднатися до критики конструктивізму в його тек-

стуальній версії, що її започаткували Латур і Ґел. Для цього в нашому 

мисленні ми маємо відійти від концепції зсеміотизованої речі, яка стає 

настільки важливою, наскільки є посланням, носієм значень і може 

бути прочитана у різні способи. Щоб проілюструвати постгуманістичне 

переміщення інтерпретаційних рамок та інспірації, що походять з теорії 

Латура, у дальшій частині розділу я вкажу, як вони можуть змінювати 

перспективу розважань на тему архіву.

Архів як цілість (assemblage) людських 

та не-людських чинників

Тема архіву від якогось часу стала міждисциплінарним топосом і 

одним з тих «місткових понять» (pojęć pomostowych), які єднають не лише 

різні гуманітарні дисципліни, але також гуманітарні науки з природни-

чими. У загальногуманітарних дискусіях на цю тему теоретичні рамки 

часто надають дослідження відносин знання–влада Мішеля Фуко, а 

також повсюдні студії пам’яті, які пропонують зручний інтерпретацій-
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ний інструментарій. Багатьом дискусіям надає тональність популярна 

книга Жака Деррида «Архівна лихоманка: фройдистське сприйняття» 

(1995).

Багате на інспірації прочитання назви архіву, питання «архівного 

потягу», а також проблеми нагромадження та зберігання даних здій-

снюється у цій книжці з використанням психоаналізу Фройда, який 

стає теорією архіву, переносячи розважання на рівень рафінованих 

філософських рефлексій і характерної для французького філософа 

месіанської ідеї того-що-наближається (l’à-venir). Завдяки, зокрема, 

таким дослідженням, а також популярним студіям пам’яті, що прово-

дяться в цьому дусі, науковий гуманітарний дискурс засадничо пом’як-

шився через проникання до нього парарелігійних понять апокаліпси-

су, обітниці, пробачення, провини, покарання чи «майбутнього, що 

наближається»324. Використовуючи у власних дослідженнях подібний 

підхід, ми маємо пам’ятати, що, як кожна теорія, якщо вона тракту-

ється як зручна поняттєва модель чи/і «скринька із знаряддями», він 

вказує, що і як бачити, а отже, істотно редукує складність досліджуваної 

проблематики. Він не залишає багато місця на відкриття нових дослід-

ницьких проблем, а інтерпретації обмежує до власних рамок.

Тому тут я хотіла би піти іншим шляхом і не поміщати рефлексії 

на тему архіву в контексті відносин знання–влади Мішеля Фуко чи 

студій пам’яті, а натомість вказати на сюжети, які могли би надати 

нового дихання загальногуманітарним розважанням на цю тему. Як і 

всій гуманітаристиці, дослідженням над архівами зараз потрібна нова 

метамова та інші інтерпретаційні поняття, які були б здатні вивести її 

поза підходи, пов’язані з постструктуралізмом, деконструкцією та на-

ративізмом. Для багатьох дослідницьких проблем вони виявляються 

неадекватними та неспіввимірними з тими викликами, що їх несуть із 

собою проблеми, пов’язані з новими методами дослідження та збері-

гання даних, а також із присутніми в архівах біологічними дієвцями. 

Натомість ці проблеми важливі в контексті постгуманітаристики, з її 

особливим зацікавленням технологічним прогресом, відносинами між 

тим, що людське і не-людське та біовладою. Постановка проблематики 

архіву саме в таких контекстах може сприяти постановці нових дослід-

324 Про це пом’якшення і запровадження до гуманітарних досліджень пара-

релігійних сюжетів пише Кервін Лі Кляйн: Kerwin Lee Klein, “On the Emergence 

of Memory in Historical Discourse”. Representations, no. 69, Winter 2000.
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ницьких питань та вказати на аспекти, що залишаються поза увагою 

домінуючих теорій.

Отже, далі я хотіла би звернути увагу на існування в архівах біо-

логічних чинників (не-людських тварин та речей), які становлять не-

від’єм ні елементи його існування, а також вказати на можливість ви-

користання теорії актора-мережі Латура для інтерпретації цієї пробле-

матики. На особливу увагу в цьому контексті заслуговує поняття цілості 

(assemblage), яке разом з інспіраціями, що походять з мистецтва, а також 

з праць Жиля Дельоза може стати ключовою описовою та аналітичною 

категорією для побудови теорії архіву.

Легеня архівіста

Книжка Деррида, що несе біблійну мудрість, зрозуміло, дає «мате-

ріал до розважань», утім, можна замислитися, чого їй все ж таки бракує? 

Добре відомо, що французький філософ був одним з тих, хто боровся з 

бінарними опозиціями, але, простежуючи його рефлексії на тему архі-

ву, можна побачити, що автор багато говорить про психіку, але в його 

розважаннях немає тіла. Тому рефлексії Деррида видаються позбавле-

ними реальності, здематеріалізованими, їм бракує конкретного досвіду 

«архівної праці». Архів у його книжці є лише фігурою, метафорою, яка 

уможливлює французькому філософу розважання над обмеженнями 

філософської традиції Просвітництва (культ початків, логоцентризм, 

спосіб виробництва знання тощо), що його так турбують. По суті, за-

мість архіву у ці розважання можна було б вставити інше поняття (на-

приклад, бібліотека чи музей), а їхні результати залишилися б тими 

самими (хоча, як завжди, надихаючими, важливими, обґрунтованими). 

Текст Деррида не є до того ж працею про архів, але враженнями (на що 

вказує назва) від книги Фройда «Мойсей та монотеїзм», а також реф-

лексією над дослідженням Йозефа Гаїма Єрушалмі «Мойсей. Обмеже-

ний і необмежений юдаїзм», яка, як зізнається французький філософ, 

мала на нього значний вплив. «Її відкриття, – пише він, – яке дало 

мені багато матеріалу для розважань, більше, ніж я можу зараз визнати, 

товаришувало підготовці цієї лекції. Тому цілком природно, що вона 

буде присвячена Йозефу Гаїму Єрушалмі»325.

Після закінчення уроку деконструкції та текстуалізму, які нас ба-

325 В основу цієї книжки покладено англомовну лекцію Деррида, виголо-

шену 5 червня 1994 року в Лондоні на конференції «Пам’ять: питання архівів»: 

Jacques Derrida, Mal d’Archive: une impression freudienne. Paris: Editions Galilée, 
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гато чого навчили, я з усе більшим задоволенням думаю про емпірію, 

тобто про архів як будинок, про папки, документи, мікрофільми, спе-

цифічний запах і кліматизовані приміщення, приглушені голоси, білі 

рукавички, заборону фотографування, словом – про унікальний досвід 

праці в архіві. Тому замість того, щоб йти за Деррида у його метафо-

ричному прочитанні mal d’archive [архівної лихоманки], для якого цей 

вираз не пов’язаний з хворобою, але з невротичним архівним потягом 

та із ностальгією повернення до початків326, я пропоную буквальне 

прочитання назви цієї книги. Тому mal d’archive я окреслюю в катего-

ріях людини, що хворіє, як «легеню архівіста» (чи «зібрання архівіс-

тів», або зібрання токсичного архівного пилу). За аналогією з «легенею 

фермера», чи «легенею працівника силосу», це окреслення я пов’язую 

з алергічною хворобою, спричиненою вдиханням пилу, який містить 

такі алергени, як грибки чи пліснява.

У книжці Деррида ми, очевидно, не знаходимо нічого на тему про-

фесійного ризику архівних працівників (а також осіб, що довгий час 

працюють в архівах); того, що їм загрожують різні хвороби дихальних 

шляхів – «лихоманка архівіста», або, власне, «архівна лихоманка». (По-

дібно, зрештою, як працівники зерносховищ наражаються на небезпеку 

так званої збіжжевої гарячки, пов’язаної з алергією на пил зерна, а лю-

ди, які працюють на зварювальних роботах, – на небезпеку, пов’язану 

зі звітрюванням газів під час цих робіт, і страждають від «гарячки звар-

ника».)

А отже, список ВНР327 виокремлює, зокрема, такі загрози, пов’язані 

з працею в архіві: хвороби шкіри (подразнення шкіри, шкіряні алер-

гії), астму й алергічний нежить, хронічний кашель, спазми та хронічні 

запалення бронхів, механічні подразнення та запалення очей, голо-

вні болі, нудоту, блювоту, виснаження. Серед головних патогенів, що 

знаходять в архівах і музеях, у порядку частоти присутності, виокрем-

люють: грибки, комахи, бактерії, віруси, гризуни. Вказується також на 

проблеми, пов’язані з дефіцитом кисню у замкнених приміщеннях, 

а також із загальним шкідливим мікрокліматом архівних приміщень 

(вологість, низькі температури), наслідком чого можуть бути застуди та 

ревматизми, а також на неприродне освітлення, яке спричиняє втому, 

1995. Англомовне видання: Archive Fever. A Freudan Impression, transl. by Eric 

Prenowitz. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996, p. 21.
326 Derrida, Archive Fever, p. 91.
327 BHP – bezpieczieństwo i higiena pracy (пол.) – безпека та гігієна праці. – 

Прим. ред.
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сльозіння очей і головні болі. З усього цього слідує, що ті, хто працю-

ють в архівах, наражаються на істотні небезпеки, особливо з боку біо-

логічних чинників (мікроорганізми, грибки, пліснява), що є не лише 

важливим предметом дослідження, про що, втім, ми рідко чуємо в ході 

загальногуманітарних дискусій на тему архіву, які зазвичай обертаються 

довкола теми пам’яті та відносин знання–влада, але є також і пред-

метом контроверсій. Отже, у звіті з засідань секції зберігання архівних 

документів на IV Загальному з’їзді польських архівістів в Щецині у 

2002 році читаємо, що «найбільші емоції та широку дискусію викли-

кала доповідь “Вплив мікрофлори, що існує в архівних матеріалах, на 

людський організм”, виголошена магістром Ядвігою Кшонжек з Цен-

тральної лабораторії зберігання архівних матеріалів Головного архіву 

давніх актів у Варшаві»328.

Загроза з боку біологічних чинників, зрозуміло, стосується не лише 

працівників архівів (і музеїв), але також тих, хто протягом тривалого 

часу проводить там дослідження. Ніхто не скаже нам, чим є насправді 

«архівна лихоманка», краще за алергіків. Цікавим прикладом є Жуль 

Мішле, який у своїх працях писав про вдихання пилу (інкорпорацію 

історії). (Вражаючою є романтична префігурація жаху концентраційних 

таборів, де в’язні реально вдихали повітря, що містило попіл, стаючи 

при цьому ніби живими урнами.) Ці сюжети схилили Ролана Барта до 

окреслення Мішле як «поїдача історії» («Michelet Manageur d’Histoire»), 

який трактує історію як харчі й упивається чорною кров’ю померлих, 

що Барт пов’язував з його поглядом на роль історика як особи, яка до-

помагає воскреснути та жити людям з минулого329.

Як зазначає у своїй чудовій книжці «Пил. Архів і культурна історія» 

Керолін Стідман, ми маємо звернути увагу також і на інший епідеміо-

логічний аспект існування архівів, які могли бути інкубатором бактерії 

карбункула (anthrax)330. У легеневій формі зараження цією бактерією 

328 Przemysław Wojciechowski, “Sprawozdaniu z obrad Sekcji Konserwacji Ar-

chiwaliów na IV Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Szczecinie w 2002 

roku”. Naukowy Portal Archiwalny. Див. також: Jadwiga Książek, “Oddziaływania 

mikroflory bytującej w materiałach archiwalnych na organizm ludzki”. Archiwista 
Polski, nr 1, 2007; J. Karbowska-Berent, D. Jarosińska, M. Muszyńska-Graca, “Ocena 

stopnia narażenia pracowników bibliotek i archiwów na alergie i grzybice w środowisku 

pracy”. Notes Konserwatorski, nr 11, 2007. 
329 Roland Barthes, Michelet par lui-même. Paris: Éditions du Seuil, 1954, p. 17 

i наступні.
330 Carolyn Steedman, Dust. The Archive and Cultural History. New Brunswick; 
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на початку як інфекція дихальних шляхів (головні болі, нежить, жар, 

кашель) і може призвести до кровоточивого запалення легенів; у шкір-

ній постаті вона спричиняє появу чорного струпу, який тріскається, 

утворюючи рани, що веде до кровотечі, причому кров стає густою та 

чорною, як смола. Мігрені та нудота, про які згадує у своїй біографії 

Мішле Барт, можуть бути свідченням того, що французький історик 

міг хворіти на цю хворобу, а його дивні твердження про харчування 

історією та пиття чорної крові, можуть бути пов’язаними з її тяжкими 

симптомами. (Варто нагадати, що карбункул є одним з основних пато-

генів, які можна використати в біотерористичному нападі.)

На сторінці блога Адама Шосткєвича, який патронує польський 

тижневик «Політика», я знайшла запис під назвою «Карбункул лю-

страції», в якому читаємо: «Є щось символічне в тому, що архівісти 

Інституту національної пам’яті одягають рукавички, приступаючи до 

пошуків замовлених справ. Так ми захищаємося від мікробів. Я не кажу, 

що люстрація взагалі немає сенсу, але пам’ятаємо про “карбункул”!»331. 

І знову, як у випадку окреслення mal d’archive, здійснимо буквалізацію 

метафори, яку використав Шосткєвич. Засади праці в архіві, зокрема, 

принципи безпечного поводження з актами, визначають приписи ВНР. 

Вони стверджують, що «працівник перед початком роботи в архіві одя-

гає халат та захисні рукавички». Використання рукавичок має захищати 

від можливого зараження, але, зрозуміло, що ці заходи мають також 

захищати від знищення матеріали, яких будуть торкатися руки дослід-

ника. Серед засобів особистого захисту архівіста, до яких зараховують: 

напівмаски проти пилу, зарукавники з поліетиленової фольги, робочі 

халати, утеплені жилети, берети або платки на голові (у разі потреби), є 

також і рукавички, які є своєрідною фірмовою ознакою архіву. Зрозумі-

ло, що іконою та фетишем музею є білі бавовняні рукавички, але вони 

призначені для праці з делікатними матеріалами, натомість у лічильній 

роботі використовуються також латексні та вінілові рукавички, які, як 

зазначають вказівки ВНР, досконало прилягають до долоні, є витрива-

лими, легко одягаються та знімаються332.

Тема ролі різного роду рукавичок (бавовняних, латексних, так зва-

New Jersey: Rutgers University Press, 2002, p. 27-28.
331 “Wąglik lustracji”. Blog Adama Szostkiewicza < http://szostkiewicz.blog.

polityka.pl/?p=42>
332 Засоби особистого захисту архівіста, а також засоби для чищення, 

що використовуються в архіві: <http://www.beskidplus.com.pl/?materialy-bhp-w-

archiwum, 198>
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них захисних і робочих), на мою думку, заслуговує на особливу увагу. 

І якщо психоаналіз як теорія архіву може постійно доводити свою ак-

туальність, то саме в аналогіях рукавичок, що вживаються в архівах, і 

рукавичок як сексуального фетишу, я наразі бачу її невикористаний 

потенціал333.

Архівний колектив

Коли я читала про грибки, що спричиняють розклад органічної 

матерії, зокрема, книжок, про комах (жуків, міль, метеликів, мух то-

що), про тварин, які мешкають в архівах, музеях і бібліотеках (миші, 

щури, кажани), які не лише знищують зібрання, але також є носіями 

небезпечних для людини вірусів, я подумала про те, що, проглядаючи 

літературу з цієї теми, я не побачила розважань, які б підходили до цих 

не-людських істот у спосіб відмінний від бачення їх лише як архівних 

патогенів. Коли згадана вище Ядвіга Кшонжек назвала свою статтю 

«Вплив мікрофлори, що існує в архівних матеріалах», вона, напевно, 

несвідомо, вказала на гайдеґерівський аспект присутності не-людських 

створінь у просторі архіву – вони там попросту «існують». Зрозуміло, 

що Гайдеґер не погодився б з інтерпретацією існування не-людських 

істот у категоріях буття-в-світі334 (хоча можна було б – як це роблять 

археологи щодо досліджуваних ними артефактів – проінтерпретувати 

предмети та знаряддя, що використовуються в архіві, в дусі його ідеї 

буття речі та зручності335), але сьогодні дослідники все частіше про-

блематизують такий антропоцентричний підхід.

333 Дозволю собі навести тут один цікавий анекдот: кілька років тому я 

була присутня на публічній лекції куратора польських зібрань в Архіві Гувера 

Стенфордського університету. На столі були розкладені документи, зокрема, 

шляхетські надання, що походять з XVII століття. Показуючи їх публіці, куратор 

брав їх голими руками. Втім, у певний момент він одягнув білі бавовняні рука-

вички, взяв пожовклий аркуш паперу, підніс його вгору, показуючи присутнім, 

і сказав: «Хотів би показати вам документ, підписаний Адольфом Гітлером. 

Одягнув рукавички, бо зло передається».
334 Про це пише Джорджіо Аґамбен: Giorgio Agamben, L’aperto. L’uomo e 

l’animale. Torino: Bollati Boringhieri, 2002, p. 52 i наступні. Порівняй також: Stuart 

Elden, “Heidegger’s Animals”. Continental Philosophy Review, vol. 39, 2006.
335 Хоча першим дослідженням, що широко використовувало концепцію 

Гайдеґера для інтерпретації археологічного матеріалу, була книга Кристофера 

Ґосдена (Christopher Gosden, Social Being and Time. Oxford: Oxford University 

Press, 1994), але лише праця Джуліана Томаса (Julian Thomas, Time, Culture and 



195

Розділ 8. У напрямку до неантропоцентричної та багатовидової історії 

Протягом останніх років, зокрема, завдяки дослідженням Бруно 

Латура, розуміння дієздатності не-людських істот суттєво змінилося. 

Французький дослідник виходить поза антропоцентричну гуманіта-

ристику, закликаючи до включення не-людських суб’єктів до сфери 

розважань, що до цього часу концентрувалися на людині. Для Латура 

усе наше оточення (середовище, речі, інституції тощо) формується у 

процесі взаємодії людей та не-людей. «Нічого не можна побудувати 

без не-людських істот, і саме це від початку я хотів сказати», – пише 

Латур336. У його текстах як мантра повторюється твердження, що ми 

живемо в зібраннях чи колективах (collective), що складаються з людей 

і не-людей, а не в суспільствах. Втім, він підкреслює, що не йдеться 

про проектування суб’єктності на речі, трактування людей як предме-

тів, а машин – як соціальних акторів, але про те, щоб взагалі уникати 

поділу на суб’єкт та об’єкт, а говорити про складку (folding) людей і 

не-людей337. Тому Латур заохочує до дослідження середовищ/світів, які 

різні актори вносять до мережі, творячи цілість (assemblage).

Латур надає мікроорганізмам історичність, і, використовуючи його 

розважання, можна сказати, що історичним змінам підлягає не лише 

архів як будинок та матеріали, що в ньому зберігаються, але також 

змінюються присутні там мікроорганізми, тварини та речі. Їх змінюють 

зустрічі з людьми. Важливим є те, як пише Латур, що «чогось бракує 

науковим дослідженням, які враховують лише людський бік» досліджу-

ваних процесів. Тому, каже він, давайте поговоримо про Пастера як 

про подію, що сталася з бактеріями молочного квасу338. Ми не живемо 

в суспільствах, а живемо в колективах, наголошує французький антро-

полог науки, вказуючи, що важливим є дослідження місць, в яких відбу-

вається обмін властивостями між людьми та не-людьми339. Для підходу 

Латура важливим є включення все нових акторів і дестабілізація від-

Identity. An Interprative Archaeology. London and New York: Routledge, 1996) ви-

кликала серйозну дискусію.
336 Bruno Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-

Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 91-92. Порівняй: Bruno Latour, 

Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge Mass.; London: 

Harvard University Press, 1999, p. 198, 209.
337 Latour, Pandora’s Hope, p. 194. Порівняй: Bruno Latour, “Do Scientific 

Objects Have a History? Pasteur and Whitehead in a Bath of Lactic Acid”. Common 
Knowledge, vol. 5, no. 1, 1993, p. 89.

338 Ibidem, p. 78 i 82.
339 Latour, Pandora’s Hope. p. 193. У контексті політичної екології Латур 

вказує на обмежену здатність розуміння сучасної демократії, що не бере до 
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носин, що веде до трансформації колективів. До того ж існує близький 

зв’язок між поняттями колективу, цілості (assemblage) та асоціації, по-

єднання, поставання об’єднань, асоціатів (поняття, запозичене з хімії). 

Важливим є також те, що йдеться про дієздатність не-людських акторів; 

про дієздатність, що розуміється відносно, як креативна присутність в 

оточенні не-людських акторів, які це оточення змінюють, а також про 

важливу роль, яку вони відіграють у творенні гібридних колективів. 

Очевидно, що у даному разі речам не приписується інтенційність, а 

лише дієздатність у межах відносних зв’язків340.

Підсумовуючи цей фрагмент, можна ствердити, що немає майбут-

ньої рефлексії про архів, що проводиться у межах постгуманітаристики, 

без включення до загальногуманітарних міркувань на цю тему мотивів 

з-під знаку «біо», а також без звернення уваги на цілісні колективи, що 

існують в архівах.

Цілість (assemblage)

У середовищі істориків мистецтва та митців немає особливої по-

треби вказувати на роль цілості (assemblage) в артистичних практиках, 

особливо у творчості авангарду початку ХХ сторіччя (дадаїзм, кубізм, 

сюрреалізм) і митців, наприклад, таких як Роберт Раушенберґ, а в 

Польщі – Тадеуш Кантор чи Владислав Гасіор341. У контексті темати-

ки цієї частини книги я хотіла б лише сказати, що аналіз «цілісних» 

(assemblage) творів мистецтва може мати для гуманітаристики особливу 

теоретико-пізнавальну роль. Формулювання теорій та творення понять, 

що виводяться безпосередньо з такого аналізу, можуть запропонувати 

уваги нечутні голоси не-людей: Bruno Latour, Polityka natury. Nauki wkraczają do 
demokracji, przeł. Agata Czarnacka. Warszawa: Wyd. Krytyki Poltycznej, 2009.

340 Owain Jones and Paul Cloke, “Non-Human Agencies: Trees in Place and 

Time”, in: Material Agency. Towards a Non-Anthropocentric Approach, ed. by Carl 

Knappett, Lambros Malafouris. Berlin: Springer, 2008.
341 Поняття цілості (assemblage) запровадив до мистецтва художник та 

скульптор Жан Дюбюфе, щоб відрізнити цю техніку від колажу, що у 10-20-х 

роках ХХ сторіччя був визначальним для праць Пікассо, Брака і дадаїстів. У 

1953 році він створив композицію, в якій використав крильця метеликів, і 

назвав її assemblages d’empreintes. Однак з цією формою вже у 20-х роках екс-

периментували Курт Швіттерс і Макс Ернст (а також Пабло Пікассо і Марсель 

Дюшан). У 1961 році в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку проходила ви-

ставка «The Art of Assemblage», в якій свої праці представили, зокрема, Дюшан, 

Пікассо, Раушенберґ і Швіттерс.
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цікавий спосіб пізнання питань, пов’язаних зі збиранням, відносина-

ми між речами, спосіб, що може бути використаний у будуванні теорії 

архіву як цілості (assemblage)342.

Цілість (фр. assemblage – збирання, поєднання) – це поняття, що 

використовується не лише у мистецтві, але також і в археології, палеон-

тології, геології та соціології343. Поняття цілості (assemblage), поруч з та-

кими поняттями як дієздатність, габітус, мімікра (mimicra) – стало сьо-

годні одним з тих «місткових понять» (pojęć pomostowych), які поєднують 

не лише гуманітарні, але також гуманітарні та природничі дисципліни, 

і визнаються такими, які допомагають подолати мислення в категоріях 

бінарних опозицій та заперечень, особливо таких, як природа/культура, 

людське/не-людське. Деякі дослідники пояснюють популярність цього 

поняття розвитком технонауки, молекулярної біології, які, як і сучасна 

гуманітаристика, цікавляться проблемами ставання (becoming) і виник-

нення (emergence). У цих розважаннях важливим є відхід від розуміння 

сутності як чогось даного та незмінного та вказівка на її адаптаційні 

здатності; отже, важливішою за індивідуальний елемент знову стає сис-

тема та відносини, що в ній панують.

Скептичні щодо сучасної популярності поняття цілості (assemblage), 

Джордж Маркус і Еркан Сака вважають, що вона є проявом модерніст-

ського у своїй суті зацікавлення станом тяглого буття у процесі його 

виникнення або ставання, а також проблеми різнорідності елементів 

певної цілості344. На їхню думку, цілість (assemblage) стає певною сучас-

342 Ця ідея узгоджується з думкою Сьюзен Зонтаг про те, що «кожен твір 

мистецтва пропонує форму або парадигму, або також модель пізнання чогось; 

епістемологію»: Susan Sontag, “The Aesthetics of Silence”, in her, Styles of Radical 
Will. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1969, p. 31-32. 

343 Поняття цілості (assemblage) останнім часом стало особливо популяр-

ним у соціальних науках. Див.: Global Assemblages. Technology, Politics, and Ethics 
as Anthropological Problems, ed. by Aihwa Ong and Stephen J. Collier. Blackwell 

2005; Saskia Sassen, Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages. 

Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006.
344 George E. Marcus and Erkan Saka, “Assemblage”. Theory, Culture and 

Society, vol. 23, no. 2-3, 2006, p. 101-102. Крім того, вони пишуть, що розумін-

ням цілості (assemblage), інспіроване творчістю Дельоза та Ґваттарі, «є способом 

збереження суміші естетичного та структурного у сьогоднішньому відродженні 

модерністської думки як альтернативи, додатка чи протиотрути для домінуван-

ня класики європейської традиції соціальної теорії». Tamże, s. 104. Цей погляд 

заперечує Куз Венн, який твердить, що «цілість (assemblage) є сьогодні одним з 

тих понять, що сигналізують виникнення нової епістеми, яка вийде поза межі 
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ною метафорою структури з наголосом, однак не на елементи струк-

тури, а на пануючі в ній відносини. Можливо, зацікавленість цілістю 

(assemblage) дійсно свідчить про ностальгію по структурі, втім, напев-

но, це не туга за гомогенною, закритою структурою в стилі метафори 

суспільства як організму. Зараз насамперед відносини, що панують у 

структурі, є об’єктом зацікавлень гуманітаристики, що проявляється, 

зокрема, в тому, що ми все частіше чуємо про епістемологію відносин 

(relational epistemology) чи про предмет відносин (relational object).

Мануель Деланда, автор книги «Нова філософія суспільства. Теорія 

цілості та соціальна складність» (2006), який використовує поняття 

цілості (assemblage), посилається на книгу Дельоза та Ґваттарі «Тисяча 

плато», в якій вони писали про випадковість і структуру, що пропонує 

негомогенне розуміння цілості (assemblage). Щоправда, вони вживали 

не французьке слово «assemblage», але agencement, яке в англійських пе-

рекладах було подано, власне, як assemblage. У класичному органічному 

чи голістичному розумінні частини цілості визначаються в їхньому від-

ношенні до цілості (так функціонує держава у Геґеля або світ-системна 

теорія Валерстайна). Цілість тут має привілейовану позицію, а частини 

отримують значення як елементи цієї цілості. У розумінні атомістичної 

чи меріологічної теорії (гр. meros – частина) привілейованими є інди-

відуальні частини; відносини між ними не мають значення, а цілість є 

лише їхнім зібранням. Дельоз натомість розуміє цілість (assemblage) у 

категоріях зовнішності відносин (exteriority of relations), у які вступають 

його елементи. У цьому розумінні елементи отримують значення через 

входження у зв’язки з іншими цілостями (assemblages).

Отже, цілості (assemblages) – це зібрання, що складаються з інди-

відуальних складових (та їхніх зовнішніх відносин), які входять у сим-

біотичні зв’язки з іншими цілостями (assemblages), в яких панують інші 

відносини. Принцип зовнішності відносин є підставою негомогенного 

розуміння цілості (assemblage). У цьому розумінні компоненти цілос-

ті (assemblage) поєднуються зі складовими інших цілостей, зберігаючи 

при цьому автономію щодо цілості (assemblage), яку вони співтворять. 

Причому самі вони можуть залишатися незмінними, але змінюються 

зв’язки. До того ж відносини між елементами не є необхідними з точ-

ки зору логіки, а натомість є випадково зобов’язуючими (contingently 

модернізму». Couze Venn, “A Note on Assemblage”. Theory, Culture and Society, 

vol. 23, no. 2-3, 2006, p. 108.



199

Розділ 8. У напрямку до неантропоцентричної та багатовидової історії 

obligatory)345. Словом, у цілості (assemblage) річ існує настільки, наскіль-

ки вона входить у симбіотичні, зовнішні відносини з іншими речами.

Поняття цілості (assemblage), як пише Деланда,

«визначається згідно з його двовимірністю: один вимір або вісь 

визначає різні ролі, що їх можуть відігравати складові частини 

цілості (assemblage), від суто матеріальної ролі на одному кінці 

осі, до суто вербальної (expressive) – на другому. Ці ролі можуть 

змінюватися та поєднуватися, що означає, що один компонент 

може відігравати як матеріальну, так і вербальну роль, проявляючи 

свої різні властивості. Другий вимір визначає різні процеси, в які 

включаються елементи, які або стабілізують ідентичність цілості 

(assemblage) через підвищення рівня її внутрішньої гомогенності 

чи ступеня виразності меж, або дестабілізують її. Перший стосу-

ється процесів територіалізації, а другий – детериторіалізації. Та 

сама цілість (assemblage) може мати як складові, що стабілізують 

її ідентичність, так і складові, що змушують її до змін і навіть до 

перетворення на іншу цілість (assemblage). По суті, один і той же 

компонент може брати участь в обох процесах, активуючи при 

цьому різні набори своїх властивостей»346.

Деланда зазначає також, що «тоді, як розклад цілості на частини та 

приписування кожній з них матеріальної чи вербальної ролі представ-

ляє аналітичний бік цього підходу, то поняття територіалізації відіграє 

синтетичну роль»347.

Тому цілість (assemblage) не є ані зібранням готових речей (як мо-

дель літака, зібрана з готових частин), ані випадковим набором пред-

метів. Це певна цілісність, що вирізняється окресленою ідентичністю, 

та обіймає окреслений простір. Цілості (assemblages) творять – якщо 

використати метафорику Дельоза – певну територію. Територія – не 

те саме, що простір, а натомість є тереном, виокремленим з огляду 

на якісь характерні риси. Територія, як і цілість (assemblage), постійно 

змінюється, постійно перебуває в процесі творення, відтворення та 

перетворення. Кожна ре/детериторіалізація спричиняє зміни та «рух» 

у цілості (assemblage). Зокрема, і з цієї причини, як я писала вище, ці-

лість (assemblage) постійно перебуває у стані ставання. Територіалізація 

345 Manuel DeLanda, A New Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social 
Complexity. London: Continuum, 2006, p. 10-12. Порівняй також: ibidem, p. 18.

346 Ibidem, p. 12.
347 Ibidem, p. 14.
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є умовою відносної стабільності цілості (assemblage) (вимальовуються 

її межі, поєднуються елементи), натомість детериторіалізація вказує 

на дестабілізацію системи, тобто на звільнення «стабільних» відносин, 

диференціацію компонентів, що спричиняє зміни та виникнення нових 

конфігурацій (ретериторіалізація). Тому цілість (assemblage) є чимось, 

що розігрується, відбувається та впливає. Джон Макґреґор Вайз, інтер-

претуючи дельозівське розуміння цілості (assemblage), пише: «Не зна-

ємо, чим є цілість доти, доки не дізнаємося, що може зробити, тобто як 

вона функціонує»348. У контексті цієї книги ця думка важлива передусім 

тому, що відходить від семіотичного розуміння цілості (assemblage) і 

звертається до її перформативного потенціалу, до її «дієздатності».

Ідея аналізу цілості у контексті міркувань цього розділу походить 

як з досвіду праці в архіві, так і з зацікавлень працями Латура та Делан-

да. Пропоноване ними розуміння колективу, актора-мережі та цілості 

(assemblage) надає відмінний фундамент для побудови теорії архіву, ніж 

підходи Деррида, Фуко чи різноманітних студій пам’яті.

*

Підсумуймо наші розважання про архів як дослідницьку проблему 

в контексті дискусій у сучасній гуманітаристиці. По-перше, архів – це 

щось про «буття тут» (being there) і це щось, що сильно пов’язано з до-

свідом праці в архіві; отже, це відповідає популярному зараз розумінню 

науки як дослідницької практики, де архів розглядається як своєрідна 

лабораторія. По-друге, говорячи словами Латура, архів є колективом 

людських та не-людських дієвців. Немає архіву без мікроорганізмів, 

тварин та речей, які володіють специфічною дієздатністю. По-третє, 

розважання про сучасний архів не обійдуться без рефлексії щодо біо-

архівів, які збирають інформацію про, наприклад ДНК (та інші біо-

метричні дані), а також про материнські клітини, що, своєю чергою, 

включає ці міркування до ширшої проблематики біополітики та біовла-

ди. Включення сюжетів на біологічні та біометричні теми будує місток 

між гуманітарними та природничими науками та вказує на необхідність 

компліментарних досліджень, спрямованих на взаємне використання 

підходів та теорій цих дисциплін; це також проблематизує антропоцен-

тричний підхід до архіву, вказуючи на незаперечну роль, яку відіграють 

в них не-людські істоти.

348 J. Macgregor Wise, “Assemblage”, in: Gilles Deleuze: Key Concepts, ed. by 

Charles J. Stivale. Chesham: Acumen, 2005, p. 78.
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Зрозуміло, що формат цієї книги не передбачає формулювання 

нової, цілісної теорії архіву як цілості (assemblage) людей та не-людей, 

збудованої, спираючись на підхід Латура, але варто вказати на цю мож-

ливість і на потенціал такої теорії. Особливо слід звернути увагу на до-

слідницькі можливості, що приховуються у понятті цілості (assemblage) 

в сенсі колективу, зібрання як описової, аналітичної та інтерпретацій-

ної категорії, а також як техніки побудови архівних, бібліотечних чи 

музейних зібрань при цілому багатстві значень, що несе з собою «по-

няттєва трансплантація», тобто перенесення поняття, закоріненого в 

одній дисципліні до тіла другої. Не йдеться, однак, про інструментальну 

адаптацію понять, але про таку – інспіровану різними розуміннями 

терміна – концептуалізацію поняття цілість (assemblage), яка б відкри-

ла цікаві інтерпретаційні поля для побудови теорії архіву як цілості 

(assemblage). Отже, як для куратора знаменитої виставки «Мистецтво 

цілості (assemblage)» (1961) Вільяма Сейтца цілість (assemblage) була 

новим медіумом349, у презентованому в цьому розділі контексті вона 

може пропонувати новий спосіб розуміння зв’язків, що виникають між 

людьми і не-людьми у процесі їхнього співіснування.

349 William C. Seitz, The Art od Aseemblage. New York: The Museum of Modern 

Art, 1961, p. 87.
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Р о з д і л  9

Якої методології потребує 

сучасна гуманітаристика?

У сучасному світі технологічний прогрес випереджає науковий, а 

практика – теорію, і сучасна гуманітаристика слугує добрим при-

кладом цього. Викликом для гуманітаристики є також швидкі зміни, 

що відбуваються в культурі, про які я вже згадувала у попередніх розді-

лах. З’являються нові явища (наприклад, біометрична ідентифікація), а 

старі опиняються в новому контексті (наприклад, особи без громадян-

ства (bezpaństwowcy), транснаціоналізм), що провокує ставлення нових 

дослідницьких питань та пошук нових дослідницьких підходів. Тому 

дослідницькі зусилля спрямовуються у напрямку компліментарності 
розумінь та взаємного доповнення досліджень350. Тому також, можливо, 

сьогодні замість підходів між-, інтер- чи мультидисциплінарних варто 

було б звернутися насамперед до компліментарних підходів. Можна ска-

зати, що дослідницькі теми/проблеми є компліментарними, якщо їхня 

постановка одними дисциплінами (гуманітарними) спричиняє також 

потребу їхнього дослідження іншими (природничими). Порівняльні до-

слідження над станом різних сфер гуманітаристики дозволяють зробити 

висновок, що згадані вище проблеми, довкола яких точаться сучасні 

гуманітарні дискусії, демонструють високий ступінь компліментарнос-

ті щодо проблем, що досліджуються в точних науках. Тому, якщо ми 

погодимося, що саме проблеми, а не методології об’єднують сьогодні 

дисципліни, то відносини між гуманітарними і точними науками по-

стануть перед нами у новому світлі.

Теорії сучасної гуманітаристики стикаються також з проблемою 

неспіввимірності із дійсністю, що змінюється, а також неспіввимірності 

результатів досліджень із суспільними очікуваннями351. У даному разі 

350 Edward O. Wilson, Konsiliencja: jedność wiedzy, przeł. Jarosław Mikos. 

Poznań: Zysk i S-ka, 2002 (Розділ 9. «Соціальні науки»). 
351 Окреслення «неспіввимірність» я вживаю тут у спрощеному розумінні, 

не запозичуючи значення цього поняття з концепцій Флека, Куна чи Фейєра-

бен да. Див.: Adam Chmielewski, Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. 
Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej. Wrocław: UWr, 1997 (Розділ 1. 



203

Розділ 9. Якої методології потребує сучасна гуманітаристика? 

йдеться про те, що дослідники стежать за змінами, описують їх, творять 

нові сфери досліджень, але не мають відповідних знарядь для їхньої 

концептуалізації. Це є істотною проблемою сучасної гуманітаристики. 

Ці два поняття: компліментарності досліджень (взаємного доповнення 

гуманітарних та природничих студій), а також неспіввимірності теорії 

та практики (відсутності відповідних дослідницьких знарядь, підходів 

і теорій, які б у спосіб, відповідний очікуванням, змогли б описати та 

проінтерпретувати явища та зміни, що відбуваються у сучасному світі) 

є ключовими для окреслення стану сучасної гуманітаристики. Причо-

му можна сказати, що чим більший відсоток компліментарності, тим 

менший відсоток неспіввимірності, з чого слідує, що неспіввимірність є 

наслідком браку компліментарності у дослідженнях певної проблеми.

Слабкою ланкою гуманітарних досліджень я вважаю теорію, яка 

часто не лише відірвана від дійсності, що змінюється, та дискусій, що 

точаться в гуманітаристиці, але також і від дослідницької практики 

представників різних гуманітарних дисциплін. Пробуючи провадити 

емпіричні історичні дослідження, я зрозуміла очевидну, але, як ви-

дається, важливу річ, що на заняттях з методології історії та вступу до 

методології гуманітаристики я вивчала проблеми, пов’язані з історич-

ним пізнанням, дослідницьким інструментарієм історика, історичним 

наративом, істиною, об’єктивізмом і суб’єктивізмом, а також з різними 

дослідницькими підходами й історичними школами, але ніхто не вчив 

нас, студентів історії, як будувати теорії! Тому я переконалася, що сьо-

годні нам потрібна методологія, яку я назвала би практичною, тобто та-

кою, що постає на основі аналізу даних і для цього твориться352. Отже, 

йдеться про прескриптивну, а не нормативну методологію, спрямовану 

в іншому напрямку, ніж методологія, що абстрагується від історичних 

досліджень та зосереджується на аналізі результатів праці історика і 

супутніх їм пізнавальним діям.

Коли нові дослідницькі проблеми (або вже відомі проблеми, що 

підлягають процесам реконтекстуалізації) включаються до обов’язкових 

«Релятивізм і неспіввимірність»; Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kon-
trowersji ewolucjonizm-kreacjonizm. Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 35. Lublin: 

UMCS, 1998 (Розділ 4: «Неспіввимірність. Дослідження випадку: еволюціонізм-

креаціонізм»).
352 Проект «практичної методології» вимагає глибших досліджень та реф-

лексії, які будуть представлені у новій книжці, яку я зараз готую. Тут я хотіла 

би накреслити лише її загальні контури. 
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пізнавальних теорій, підходів і категорій, то висновки, що будуть ре-

зультатом такого дослідження, легко передбачувані та підтверджують 

лише те, що ми вже знаємо (це, втім, не означає, що вони не збагачують 

знання та не показують явища у новому світлі). Так сталося тому, що ці 

теорії та категорії вказують, що й як бачити при дослідженні певного 

явища. Тому на поставлене у назві цього розділу питання: «Якої методо-

логії потребує сучасна гуманітаристика?» – я відповім так: зараз нам не 

потрібна теорія, що розуміється як готова до використання «скринька 

зі знаряддями»; сучасна гуманітаристика, натомість, потребує мето-

дології теорії; потребує методології, яка покаже, навчить, як будувати 

теорію знизу; потребує методології, що походить з глибокого аналізу 

дослідницького матеріалу, методології, що її я попередньо окреслила як 

практичну методологію. Методологію тут я буду розуміти у спрощений 

спосіб як набір дослідницьких практик, тобто процедур та стратегій, 

що вказують, як будувати теорію. Отже, я використовую тут поняття 

теорії у широкому сенсі і розумію її як набір пояснювальних понять 

та конструкцій, які уможливлюють концептуалізацію та інтерпретацію 

досліджуваних явищ.

Очевидно, я усвідомлюю, що багато дисциплін (соціологія, антро-

пологія, історія мистецтва, літературознавство) під час застосування 

дослідження випадку та порівняльних досліджень практикують саме 

цей підхід знизу, а антропологи та соціологи уґрунтовану теорію вва-

жають класикою, однак з постструктуралістським моментом в історії 

гуманітаристики пов’язано одне явище, характерне насамперед для 

периферійних країн, а саме – інструментальне використання теорії. 

Вже згаданий Жиль Дельоз казав, що «теорія є ніби скринькою зі зна-

ряддями… має бути корисною. Має функціонувати»353. Як же часто 

ми вбачали в теорії саме готові для використання інтерпретаційні та 

аналітичні інструменти, які, застосовані до дослідницького матеріалу, 

підтверджували корисність теорії. Отже, ще раз повторю, що коли нові 

проблеми включаються в рамки обов’язкових дослідницьких теорій, 

підходів і категорій, висновки таких досліджень є передбачуваними 

353 “Intelektualiści a władza” (rozmowa między Michelem Foucault a Gilles 

Deleu ze’em), przeł. Sławomir Magala. Miesięcznik Literacki, nr 10-11, 1985, s. 175. 

Фуко казав, що він пише не для читачів, а для користувачів, і що «хотів би, щоб 

мої книжки були чимось на кшталт скриньки із знаряддями, які інші можуть 

використати у своїх сферах як забажають»: Michel Foucault, “Prisons et asiles 

dans le mécanisme du pouvoir”, він же, Dits et écrits, vol. 2. Paris: Gallimard, 1994, 

p. 521-525.
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та підтверджують лише те, що ми вже знаємо. Тому сьогодні важливо 

вказати на методологію, що вчить, як створювати поняття та теорії 

виходячи від даних.

Я прибічниця відходу від трактування теорії як готової до викорис-

тання «скриньки зі знаряддями», призначеної для аналізу дослідниць-

кого матеріалу. Проектування теорії на матеріал має своїм наслідком 

тестування теорії та інструментальне трактування матеріалу. Марцин 

Куля колись образно окреслив такі дії, як «ставлення возу перед ко-

нем», яке призводить до вмонтування аналізованого матеріалу до на-

перед визнаних придатними понять і теорій, що в результаті лише під-

тверджує їхню корисність. Очевидно, я в жодному разі не стверджую, 

що дослідницький матеріал – це своєрідний «суровий фундамент», 

оскільки вже приступаючи до досліджень наші дії визначають різні 

припущення, а теорії, які ми приймаємо свідомо чи несвідомо, творять 

рамки, що впливають на характер наших дослідницьких питань. Тому 

ще раз підкреслю: немає можливості підходу до досліджуваного матері-

алу без попередніх припущень (теоретичних); також немає досвіду без 

попереднього знання. Попри це, мені йдеться про відхід від пасивного 

застосування теорій та інструментального використання досліджува-

ного матеріалу.

Зрозуміло, я не стверджую, що застосування теорій, що походять 

з різних дисциплін, непотрібне; я також не виступаю проти великих 

системних теорій (наприклад, марксизм чи світ-системна теорія Валер-

стайна), я вважаю лише, що зараз – у період уісторичнення та контек-

стуалізації постструктуралістських підходів, існує попит на нові теорії, 

які перед лицем нових культурних явищ мають випливати з аналізу 

цих явищ (наприклад, постконвенційні ідентичності, такі як особи без 

громадянства (bezpaństwowcy), гібридні ідентичності, зв’язки між тим, 

що людське і не-людське). У цьому контексті наявні теорії пропонують 

вступні інтерпретаційні рамки, слугують для формулювання початко-

вих засновків та дослідницьких питань, і на цьому я б тут, власне, й 

обмежилась (зазвичай підручники говорять про наступний етап дослід-

ницької праці, на якому має відбутися тестування теорії за допомогою 

дослідницького матеріалу, що має вести до її конкретизації, верифікації 

та розширення).

На мою думку, ми маємо стати більш емпіричними, більше ша-

нувати дослідницький матеріал та пробувати будувати теорії знизу. 

Такий підхід знизу був нещодавно названий Патриком Джойсом «кон-



Частина ІІІ. У напрямку до постгуманітаристики 

206

кретною теорією» (concrete theory). Цитуючи слова Мартина Голбра-

ада, британський соціальний історик зазначає, що тут ідеться не «про 

розширення теорії за допомогою аналізу даних, але про потенційність 

даних у розширенні нашої теоретичної уяви»354. Підхід Джойса добре 

відповідає наведеним вище розважанням, у контексті яких я пропоную 

пристосувати для досліджень так звану уґрунтовану теорію355 (grounded 
theory), сформульовану двома соціологами Барні Ґлейзером та Ансель-

мом Страуссом у книжці «Відкриття уґрунтованої теорії: стратегії для 

якісного дослідження» (1967), а потім модифіковану, зокрема, з кон-

структивістської перспективи (Кеті Чармаз)356. Під пристосуванням 

я розумію адаптацію вибраних порад, що походять з цієї теорії, що-

до методів будування теорії. Зокрема, представники уґрунтованої те-

орії радять дослідникам намагатися нейтралізувати переконання, що 

випереджають дослідження (preconceptions), і дозволяти аналітичним 

категоріям народитися з даних. Очевидно, як я вже зазначала, розпо-

чинаючи дослідження, ми не здатні звільнитися від наявного багажу 

знань, зокрема, теоретичних; «постання теорії – як підкреслюють у 

своїх пізніших працях автори – з необхідністю завжди спрямовується 

іншою теорією», втім, підставовий принцип уґрунтованої теорії звучить 

так: «не накидай на дані наперед прийнятих категорій, але дозволь ка-

тегоріям народитися з даних»357.

В основі пропонованої тут методології лежить дослідження випад-

354 Patrick Joyce, “What іs the Social іn Social History?” Past and Present, 
vol. 206, no. 1, February 2010, p. 216.

355 В українській та російській соціологічних традиціях «grounded theory» 

зазвичай перекладається як «обґрунтована теорія», втім, ми зупинилися на 

варіанті «уґрунтована теорія», який, на нашу думку, краще передає основну 

ідею цієї теорії, що полягає у побудові теорії «знизу» (тобто від ґрунту), від 

джерел. – Прим. ред.
356 Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, The Discovery of Grounded Theory. 

Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine de Gruyter, 1967. Див. також: 

Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualita-
tive Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage, 2006. Уґрунтовану теорію використовує 

Марта Курковська-Будзан у такій книжці: Marta Kurkowska-Budzan, Antyko-
ministyczne podziemie zbrojne na Bialostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji 
przeszłości. Kraków: UJ, 2009. 

357 На цьому принципі наголошує Удо Келе: Udo Kelle, “Different 

Approaches in Grounded Theory”, in: The Sage Handbook of Grounded Theory, ed. by 

Antony Bryant and Kathy Charmaz. Los Angeles (etc.): Sage, 2007, p. 197. Зрозуміло, 

що вміння будувати теорії не з легких і, як підкреслюють прибічники уґрунто-
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ку358. Сучасна польська гуманітаристика, яка хотіла би зробити внесок 

у розвиток світової гуманітаристики, не може обійтися без вивчен-

ня конкретного дослідницького матеріалу (назвімо ці дії дослідниць-

кими операціями, щоб підкреслити їхню хірургічну глибину). Їхньою 

невід’ємною частиною є дослідження (re-search), які є вищим рівнем 

дослідницьких дій, ніж опис (який, очевидно, є необхідним). Вони 

пов’язані з процесом, який Кеті Чармаз називає розвитком теоретичної 

чутливості через теоретизування, яке полягає на тому, що дослідник за-

тримується над певною проблемою, розмірковує над нею знову і знову, 

задаючи різні дослідницькі питання, аналізує проблему, фрагментує її і 

досліджує частини. Глибинні, «нищівні» та розкладаючі дослідницький 

матеріал на чинники, перші спроби аналізу оберігають від проектуван-

ня теорії на матеріал. Цей «аналітичний розмах» є характерною рисою 

пропонованого підходу. В ході аналізу генеруються інтерпретаційні по-

няття, які мають бути насичені емпірією. Через будування типологій 

чи порівняння понять знаходяться подібності аналізованих явищ чи 

об’єктів. Потім з порівнянь виводяться висновки, які переносять роз-

важання на більш абстрактний рівень, генеруються гіпотези і твориться 

теорія (малого обсягу)359.

Щоб уникнути редукціонізму, за який часто критикуються дослі-

дження випадків, слід використовувати порівняльну перспективу. У цій 

перспективі мене цікавить як її інтервенційний характер та критичне 

вістря, так і її інтегративний потенціал. Коли, порівнюючи явища, ми 

зосереджуємося на пошукові подібностей, ми можемо відкрити універ-

сальні аспекти цього явища і, таким чином, вийти поза пропаговане 

постмодернізмом фрагментарне знання. Порівняльна перспектива че-

рез свій програмовий космополітизм та універсалізм дозволяє спряму-

ваної теорії, вимагає досконалих дослідницьких навичок (зокрема, компетент-

ності та аналітичного темпераменту), теоретичної чутливості та ерудиції. 
358 Очевидно, що це ані єдиний, ані найкращий метод. Спираючись на 

дослідження випадків, наприклад, не можна збудувати велику теорію, але ли-

ше теорію невеликого обсягу, втім, враховуючи сучасний стан теоретичної/

методологічної рефлексії в Польщі, це є добрий вихідний пункт для того, щоб 

вчити студентів, як створювати теорії. 
359 Щодо дослідження випадку див.: Robert E. Stake, “Qualitative Case Stud-

ies”, in: The Sage Handbook of Qualitative Research; David Silverman, Doing Quali-
tative Research: A Practical Handbook. London: Sage Publications, 2nd edition, 2005 

(Розділ. 9: «Обираючи випадок»).
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вати дослідження на згадані вище «світоісторичних (światodziejowych) 

питань» і побудову цілісних візій досліджуваного явища.

Гуманітаристика потребує зараз нової метамови, яка не може бути 

створеною без реабілітації існуючих у традиції понять, а також вміння 

генерування нових понять. Також тому я вважаю, що творення на під-

ставі досліджень випадків нових понять є особливо важливою метою 

дослідження минулого. Пригадаймо, зокрема, банальну по суті думку, 

що нові теорії та поняття потрібні, коли досвід (явища, що виступають 

в навколишній дійсності), виходить поза можливості існуючих понять 

і теорій. Отже, на мою думку, в сучасній ситуації саме порівняльна 

перспектива, з одного боку, і творення нових понять – з другого, мо-

жуть вивести теорію гуманітаристики з застою, в якому вона пере-

буває (чи радше з «парадигматичної прогалини», що утворилася після 

«класицизації» домінуючих у 80–90-ті роки підходів, пов’язаних з де-

конструкцією, постструктуралізмом та деякими конструктивістськими 

напрямками).

У пропагуванні такого підходу йдеться про нове поєднання те-

орії (історії) та дослідницької практики. Такий підхід пропонує спо-

сіб дослідницьких дій, що його можна окреслити як вертикально-

горизонтальний, тобто такий, що поєднує енциклопедичне, широке 

знання, яке потрібне для проведення порівнянь (горизонтальність), з 

глибиною досліджень випадків (вертикальність). Завдяки порівняль-

ній перспективі цей підхід убезпечений від звинувачень у редукціо-

нізмі. Своєю чергою, глибокий аналіз case studies оберігає порівняльну 

перспективу від звинувачень у безпідставних узагальненнях і повер-

ховості.

Слід порозмірковувати над думкою істориків мистецтва Яна Ску-

ратовіча і Тадеуша Жуховського, які пишуть: «Монографію не вдасться 

написати на підставі сучасних теорій, але лише спираючись на про-

никливі підставові дослідження. Теорії можуть дозволити окреслювати 

та інтерпретувати явища, але матерія має бути досліджена цеглинка за 

цеглинкою»360. Нові тенденції сучасної гуманітаристики (постколоні-

алізм, дослідження над меншинами, середовищем, містами, тварина-

ми, речами тощо) можуть, отже, стати інтерпретаційною рамкою, що 

генерує початкові дослідницькі питання, але лише ретельний аналіз 

360 Jan Skuratowicz, Tadeusz J. Żuchowski, “Rozważania wokół pierwszego 

przykazania”. Artium Questiones, nr XX, 2009, s. 229.
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дослідницького матеріалу може підказати цікаві аналітичні категорії, а 

далі привести до формулювання власних теорій.

Варто також пам’ятати, що теорії та методи не даються раз і наза-

вжди; що вони постають, функціонують та зникають у конкретних іс-

торичних контекстах і що важливий аспект дослідницької праці полягає 

у творенні власного дослідницького інструментарію, власної теорії та 

методології. Розпочинаючи рефлексію над вказаними вище проблема-

ми бажано звернутися до трьох питань, від яких, як вчать підручники, 

має розпочинатися дослідження: Що? Як? Чому? Оскільки від дослід-

ника залежить, яке з них він визнає за найважливіше й яке з них буде 

визначати пошук відповідей на інші.
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Запропоновані в цій книжці міркування, які вказують еволюцію теорії 

знання про минуле від 60-х років ХХ століття до сьогодні й які були 

представлені на тлі змін, що відбуваються у сучасній гуманітаристиці, 

схиляють до формулювання певних загальних висновків. Отже, як вида-

ється, соціальні науки та гуманітаристика потребують сьогодні «редис-

циплінізації», яка була б протиставленням таким процесам взаємопро-

никнення різних дослідницьких сфер, для яких супутнім є переконання, 

що без знання теорії та практики методів, властивих даній дисципліні, 

кожен може займатися всім. За цим постулатом стоїть переконання, що 

після потрібних і результативних постмодерністських деконструкцій і 

переформулюваннях дисциплін слід заново окреслити їхню специфіку 

й оберігати їхню когерентність і суверенність. Зрозуміло, не йдеться 

про заперечення необхідності міждисциплінарних досліджень чи про 

проголошення гасел пурифікації меж окремих дисциплін, словом, про 

спробу їхньої «дисциплінізації», а натомість про необхідність звернен-

ня уваги на загрози, що походять з браку дослідницької ретельності, 

кваліфікації та знання науковців, якщо йдеться про методи дисциплін, 

які не є для них основними. Перед загрозами сучасного світу (чергові 

випадки геноцидів і масових убивств, тероризм, глобальний капіталізм, 

екологічна криза, генетична інженерія, біополітика) поєднання дисци-

плін пов’язане з постановкою дослідниками, які репрезентують не лише 

гуманітаристику та соціальні науки, але також науки точні, спільних 

дослідницьких тем. Тож тема об’єднує, але метод ділить.

Спостереження за змінами, що відбуваються у сучасній гуманіта-

ристиці, веде до висновку, що без відкритості історії на дискусії, що 

домінують в авангарді сучасної гуманітаристики, з одного боку, але 

і без збереження дисциплінарної специфіки досліджень – з другого, 

вона втратить привілейовану та домінуючу позицію, яку вона довгий 

час обіймала в гуманітаристиці, і перетвориться на допоміжну науку. 

Історія зараз шукає власного місця серед мультидисциплінарної реф-

лексії про минуле, що незвичайно швидко розвивається останнім ча-

сом. У цій рефлексії сьогодні задають тон антропологія, археологія, лі-

тературознавство, політологія та соціологія, якщо згадати лише кілька 
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конкурентних дисциплін, які у більш ефективний та ефектний спосіб 

розглядають теми, які донедавна вважалися ексклюзивною власністю 

істориків.

У чому, однак, полягає ця дисциплінарна відмінність історії, і що 

треба оберігати, щоб забезпечити її суверенність? Чи є нею специфіка 

дослідницького інструментарію та використовуваних методів? Критика 

джерела? «Позитивізм зобов’язує», – говорив Поль Вейн, і, можли-

во, здійснювані у позитивістському дусі фахові дослідження, зі своєю 

увагою до деталей та специфіки ремесла (зрозуміло, без некритичного 

посилання на позитивістські догмати, зокрема, традиційно зрозумілу 

ідею об’єктивізму, Істину, культ джерела, що надає правдиве знання 

про минуле, культ ґенези, ідею прогресу, телосу, лінеарної хронології 

та мислення в причинно-наслідкових категоріях), разом з відкритістю 

на нові тенденції, що домінують в гуманітаристиці, але без інструмен-

тального використання готових методів, що пропонують теорії інших 

дисциплін, можуть гарантувати історії статус відкритої та динамічної 

структури.

Отже, на мою думку, варто зберігати те, що для історії як дисци-

пліни є специфічним, а саме – критику джерела та методику архівної 

праці. Тому парадоксально те, що традиційно сприймається як наукова 

та інтелектуальна слабкість історії, є, по суті, її сильною стороною. 

Тож я виступаю за «позитивістський атавізм» (спробуємо використати 

мислення в категоріях еволюції), який не розуміється як регрес чи де-

генерація, а як передання первинних видових рис, що нагадують про 

«предків». Атавізм, що розуміється таким чином, має позитивний вимір 

і свідчить про розвиток та еволюцію. Він не є також рисою, яка – як 

у випадку еволюції видів – проявляється лише епізодично, але є на-

томість засадничим аспектом історії як дисципліни, на яку, на мою 

думку, варто сьогодні звернути особливу увагу. Оскільки ці атавістичні 

риси можуть стати підставою її відбудови, а радше – постання нового 

типу рефлексії про минуле. Пам’ятаючи про вказане вище «подвійне 

привласнення» історичної проблематики, з одного боку, іншими дис-

циплінами, і з другого – культурою споживання, проблема збереження 

суверенності дисципліни, а також пов’язане з нею збереження специ-

фічного для історії дослідницького інструментарію, вимагає особливої 

уваги.

Вже багато років моїм інтелектуальним змаганням є супутній за-

клик до локалізації польської та загалом східноєвропейської теорії 

гуманітаристики/теорії історії, яка б передбачала її «націоналізацію». 
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Йдеться про те, щоб виходячи з ознайомленості із загальносвітовими 

тенденціями, що панують у сучасній гуманітаристиці, та використання 

вибраних теорій як інтерпретаційної рамки, що уможливлює формулю-

вання проектів та постановку вихідних дослідницьких питань, прагну-

ти до творення власних теоретичних пропозицій, які могли б увійти до 

загальногуманітарного та міжнародного обігу та спричинитися до по-

будови різнорідного знання про минуле й оточуючу нас дійсність (по-

стколоніальні студії й особливо subaltern studies є прикладом такої вдалої 

атаки на «імперіалізм західної науки»). Трактуючи створені в Західній 

Європі та США теорії як «скриньки зі знаряддями», ми здійснюємо 

інтелектуальну автоколоніазцію, самі себе провінціалізуємо, підтвер-

джуючи, використовуючи мову постколоніалістів, що центр пропонує 

теорії, а периферія – дослідницький матеріал, case studies.

У цьому процесі деколонізації може допомогти практична мето-

дологія, яка вкаже, навчить, як будувати теорії знизу; методологія, що 

засновується на глибокому аналізі дослідницького матеріалу. Коли нові 

дослідницькі проблеми включаються до рамок обов’язкових пізнаваль-

них теорій, підходів і категорій, висновки таких досліджень є передба-

чуваними й підтверджують лише те, що ми вже знаємо. Звідси, сьогодні 

є особливо важливим вказати на підходи, які вчать, як створювати 

поняття та будувати теорії виходячи з даних джерел.

Очевидно – підкреслю ще раз – неможливо підійти до дослідниць-

кого матеріалу без попередніх (теоретичних) засновків; немає досвіду 

незаторкнутого попереднім знанням. Попри це, йдеться про відхід від 

пасивного застосування теорій та інструментального використання до-

слідницького матеріалу. Зрозуміло, не йдеться про пропозицію «або-

або», а лише про одну з можливостей, яка, на мою думку, зараз, з огляду 

на парадигматичну прогалину, а також вказану вище неспіввимірність 

теорії та практики (брак відповідного дослідницького інструментарію, 

підходів та теорій, які б у відповідний очікуванням спосіб дозволили 

описати та проінтерпретувати явища та зміни, що відбуваються у су-

часному світі), є надзвичайно потрібною.

У контексті представлених вище дискусій створене Марком Бло-

ком і часто повторюване окреслення історії як «науки про людину у 

часовому вимірі»361 виявляється недостатнім, якщо ця дисципліна хоче 

зберегти своє місце серед галузей, що зацікавлені минулим і створю-

361 Marc Bloch, The Historian’s Craft, transl. by Peter Putnam. Manchester: 

Manchester University Press, 1992, p. 23.
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ють про нього знання, важливе для майбутнього. Те, що ми шукаємо 

в минулому, залежить від того, що турбує сучасність, і все частіше ми 

шукаємо в минулому людину, а може, радше – людство (навіть в його 

не-людському виданні). Як передбачав Блок, наша цивілізація відвер-

тається від історії362. Попри це, з огляду на вказані вище зміни, що 

відбуваються у сучасній гуманітаристиці, роль історії, що розумієть-

ся як людське самопізнання (Колінґвуд), надзвичайно зростає, але за 

умови, що поняття «людськість» розглядається критично363. Історія як 

знання, що показує зміни, які відбуваються в часі, повинна продемон-

струвати, що означає бути людиною не лише в культурному, але також 

і у видовому сенсі. Можливо, перед нею стоїть найважливіше завдання 

та виклик: демонстрація можливості творення та посилення почуття 

«спільної людськості» та видової солідарності; показ того, на чому воно 

полягало й як змінювалося, а також підтримка переконання про те, що 

варто бути людиною. Можливо, однак, вона стане також знанням про 

життя разом у спільнотах людей і не-людей; життя, що розуміється як 

у біологічному, так і в культурному сенсах. Зокрема, тому у сучасному 

історіописанні дедалі важливішими стають дослідження, присвячені 

зв’язкам між людиною та не-людськими тваринами, рослинами, реча-

ми та середовищем.

Отже, у контексті дискусій в екологічній гуманітаристиці, мож-

ливо, ми найбільше потребуємо зараз практичного та ефективного 

знання, яке збільшує шанси на виживання. Не йдеться, однак, про 

повернення до відомої ідеї «історії як вчительки життя». Ми аж над-

то добре переконалися, що – як уже давно зауважив Геґель – з історії 

ми навчилися тому, що нічому не навчилися364, але про те, щоб через 

побудову образів минулого творити бажані образи майбутнього, щоб 

362 «Цивілізації, очевидно, можуть змінюватися. Не виключено, що і наша 

відвернеться від історії. Було би добре, якби історики над цим замислилися»: 

Marc Bloch, The Historian’s Craft, transl. by Peter Putnam. Manchester: Manchester 

University Press, 1992, p. 5.
363 «Історія, – писав Колінґвуд, – призначена “для” самопізнання люд-

ства. Існує загальна думка, що людині важливо пізнати саму себе… Пізнати 

себе – це, по-перше, пізнати, що таке бути людиною… Отже, цінність історії 

полягає в тому, що вона показує нам, що людина зробила, а отже, й вчить нас, 

що таке людина». Колінґвуд Р.Дж. Ідея історії / Пер. з англ. О. Мокровольський. 

К., 1993. С. 64. 
364 J.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, przeł. Adam Zieleńczyk. Warszawa: 

Gebethner i Wolf, 1919, s. 6 i 22. 
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історія сприяла процесові генерування мікроутопій (так, як це відбу-

вається, наприклад, у випадку мікроісторій, які пропонують загалом 

не загумінковий, але такий, що спирається на ідею спільноти, спосіб 

життя в людських суспільствах).

Як легко зауважити, цим розважанням є супутній пізнавальний 

оптимізм. Щиро кажучи, для мене було досить несподіваним відкри-

ти просвітницький вимір власних переконань, тобто довіру, яку я по-

кладаю на пізнавальні здібності людини, але також і на біологічний 

інстинкт виживання, який поєднує мене з усіма іншими живими ор-

ганізмами. Особливо важливим завданням для гуманітаріїв та соціо-

логів є сьогодні переосмислення, чим у добу біотехнології є життя, чи 

інформацією, захованою у певному коді, чи також енергією та силою 

постійного ставання, а також переосмислення того, як різні концепції 

життя змінюють наш підхід до гуманітаристики, як рефлексії над жит-

тям, вже не лише людським, вже не лише органічним і вже не лише 

культурно-історичним.
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міркування про дослідження Еви Доманської

Таким є також і завдання всієї моєї інтелектуальної 

праці. Це символічне повстання: боротьба за світ, в 

якому я могла би бути собою; спроба поєднання світу, 

в якому я живу, зі світом, що живе всередині мене.

Ева Доманська «Мікроісторії. Зустрічі у міжсвітах»

Свої міркування про нову книжку Еви Доманської, що потрапляє 

зараз до рук українського читача, я хотів би розпочати, власне, з 

короткого аналізу того контексту, в якому ця книга опиняється. Це мо-

же допомогти краще зрозуміти, на які питання, актуальні для сучасної 

української історіографії та гуманітаристики загалом, ця книга може 

запропонувати якісь відповіді, або які ще непоставлені питання варто 

було б у нашому контексті поставити. 

Безсумнівним є те, що протягом останніх двадцяти років укра-

їнська історіографія переживала інтенсивну трансформацію. Попри 

різноспрямованість та неоднозначність тих процесів, з яких ця транс-

формація складалася, її загальний характер все ж визначало бажання 

відійти від радянської моделі історіографії. Важливо також те, що для 

багатьох учасників цих процесів (особливо для молодшого покоління 

дослідників) певним нормативним ідеалом, з яким співвідносився стан 

україн ської історичної науки та з огляду на який визначався напря-

мок її ре формування, була так звана «західна історіографія». Отже, під 

певним кутом зору цю трансформацію можна розглядати як спробу 

інтеграції української історіографії до західної. 

Якщо подивитися на ситуацію з цієї перспективи, то ми побачимо, 

що часто ці спроби були досить непослідовними і навіть поверховими. 

Це було пов’язано насамперед з відсутністю систематичного розуміння 

логіки розвитку теорії західної історіографії та гуманітаристики у другій 

половині ХХ століття, наслідком чого було запозичення українськими 

науковцями категорій, теорій та підходів, розроблених на Заході, та 

застосування їх до місцевого матеріалу без урахування історичного кон-
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тексту, в якому ці теорії були створені, а також їхньої пізнішої критики1. 

Наслідком такого інструментального трактування теорії була, з одного 

боку, передбачуваність результатів дослідження, а з другого – своєрідна 

автоколонізація української історіографії, тобто поява специфічного 

розподілу праці, за якого західні науковці пропонували теорії, а укра-

їнські – фактографічний матеріал, до якого ці теорії потім застосову-

валися2. Годі говорити, що поряд з іншими чинниками (фінансовими, 

інституційними тощо) ця ситуація лише поглибила провінціалізацію 

української історіографії.

Варто підкреслити, що у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ сторіччя 

подібні проблеми більшою чи меншою мірою стояли перед гуманіта-

ріями усіх країн Східної та Центральної Європи, які через відносну 

ізольованість від західної науки у період радянського панування мали 

швидкими темпами надолужувати згаяне. А отже, як видається, роль 

учнів на певному етапі була неуникненною. Натомість відмінність країн 

колишнього радянського блоку від України та інших колишніх радян-

ських республік полягає в тому, що в перших ця проблема вже не лише 

добре усвідомлена, а місцеві інтелектуали не тільки обговорюють, але 

і намагаються змінити цю ситуацію. Одним з найбільш яскравих при-

кладів таких інтелектуалів, які пропонують власні оригінальні рецепти 

виходу з цієї ситуації, й є Ева Доманська, а отже, варто детальніше 

придивитися до її біографії.

*

Ева Доманська є випускницею Інституту історії Університету імені 

Адама Міцкевича в Познані3. Науковим керівником її магістерської 

1 Добрим вступом до цієї проблематики є стаття Андрія Портнова: Порт-

нов А. Як західні гуманітарії заговорили українською // Портнов А. Між «Цен-

тральною Європою» та «Русским миром»: сучасна Україна у просторі міжна-

родних інтелектуальних дискусій. К. С. 126-153.
2 Щоправда, специфікою української ситуації порівняно з тією ж поль-

ською є те, що значна частина українських істориків перебуває ще у доколо-

ніальному стані первісної автаркії. Тобто вони пишуть свої праці так, ніби 

західної гуманітаристики з її дискусіями та теоріями в принципі не існує, про-

довжуючи таким чином відповідну традицію радянської історіографії.
3 При підготовці цього біографічного нарису була використана інформа-

ція особистого сайта Еви Доманської (http://ewadomanska.com/), який містить, 

зокрема, короткі біографічні дані та детальну польсько- та англомовну бібліо-

графію її праць, а також наступні інтерв’ю польської дослідниці: Wykluczeni z 
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роботи та докторської дисертації був патріарх польської методології 

історії Єжи Топольський, який спрямував увагу молодої дослідниці на 

зміни, що відбувалися в теорії тогочасної історіографії. Втім, визначаль-

ним для формування концепції майбутньої дисертації стало дворічне 

(1992–1993 роки) стажування в Університеті Ґронінгену (Нідерланди) 

під керівництвом одного з класиків наративістської філософії історії 

Франкліна Анкерсміта. Там же в Ґронінгені Доманська познайомилася 

з Гейденом Вайтом, з яким записала інтерв’ю, що стало поштовхом до 

появи книги «Зустрічі. Філософія історії після постмодернізму» (1998)4. 

Згодом Доманська зазначала, що вона вважає своїми вчителями То-

польського, Анкерсміта та Вайта, але саме Вайт справив найбільший 

вплив на її формування як науковця та інтелектуала5. 

Саме протягом 1992–1993 років починає формуватися характер-

ний для Доманської між- чи радше трансдисциплінарний підхід до ви-

вчення минулого, а крім теорії та історії історіографії вона залучає до 

своїх досліджень також теорії літератури, археології, антропології, такі 

напрямки сучасної філософії, як деконструкцію, структуралізм, пост-

структуралізм, конструктивізм, а також психоаналіз та сучасне мис-

тецтво. Зрештою, підсумком кількарічних досліджень над змінами в 

теорії та практиці тогочасної історіографії стала написана англійською 

докторська дисертація «Історія в людині. Історіографія перед лицем 

наративістського та постмодерністського повороту в гуманітаристиці», 

захищена в 1995 році в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані 

(опонентами виступили провідні фахівці з теорії історії – Франклін 

Анкерсміт та Ганс Келнер).

historii, z Ewą Domańską rozmawia Sebastian Frackiewicz // Focus Historia. 2010, № 

10. S. 48-50; O zmierzchu postmodernizmu, krytycznej nadziei i o tym, co man zostawiła 
Zagłada, z Ewą Domańską rozmawia Jacek Leociak // Zagłada. 2011, № 7. S. 507-

517; Druga połowa twarzy. Szukanie przeszłości, czytanie historii (z Ewą Domańską 

rozmawia Łukasz Musiał) // Przegląd Polityczny. 2011, № 106. S. 124-131; Domańska 

E. Historians Must Have Virtues: a Conversation With the Polish Historian and Theorists 
of History // Rethinking History. 2011, № 3. Рp. 419-430. Важливим джерелом стала 

також люб’язно надана професором Доманською її розгорнута автобіографія та 

мої власні нотатки з двох розмов з Евою Доманською, що відбулися в Познані 

20 січня та 15 лютого 2011 року.
4 Encounters. Philosophy of History after Postmodernism / Ed. by Ewa Domańska. 

Charlottesville and London, 1998.
5 Див.: Domańska E. Historians Must Have Virtues: a Conversation With the 

Polish Historian and Theorists of History // Rethinking History. 2011, № 3. Рp. 419-

420.
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Ідеї, висловлені в докторській дисертації, були згодом розвинені в 

монографії «Мікроісторії. Зустрічі в міжсвітах» (1998; друге видання – 

2005)6. У цій книжці Доманська робить спробу осмислити антрополо-

гізацію історії у 70–80-ті роки ХХ століття, розглядаючи ці процеси в 

контексті філософії діалогу (Мартин Бубер, Еманюель Левінас), діа-

логічної концепції культури (Міхаїл Бахтін) та «повернення наративу» 

(Ролан Барт, Гейден Вайт). У «практичній» частині книги польська 

дослідниця пропонує низку «спроб» аналізу відомих мікроісторичних 

праць, зокрема, «Повернення Мартина Ґерра» Наталі Земон Девіс, 

«Великої різанини кішок» Роберта Дарнтона, «Мертвих певностей» 

Саймона Шами та «Монтайю» Еманюеля Ле Руа Ладюрі. Ці спроби 

стали підставою для формулювання оригінальної концепції «критики 

історіографії», що була запропонована у другому виданні монографії.

«Критика історіографії» – це намагання вийти за межі як традицій-

ного історіографічного аналізу, що зосереджується на фактографічному 

аналізі історичних праць і розглядає погляди їхніх авторів у контексті 

домінуючих наукових та інтелектуальних тенденцій їхнього часу, так і 

суто літературного прочитання історичних досліджень, характерного 

для риторичного відгалуження наративізму. Доманська підкреслює, що 

«критика історіографії» не є теорією, радше вона є надтеоретичним 

явищем, «практикою інтерпретації, пропозицією певного методу інтер-

претації історіописання, знаряддям розуміння аналізованих історичних 

праць» (с. 71 у цій книжці). «Критику історіографії» цікавить історична 

праця насамперед з точки зору її філософського та літературного, а не 

фактографічного, змісту; її цікавить, як у цій праці відображаються 

ключові для гуманітаристики певного періоду проблеми. Перефразо-

вуючи метафору Ричарда Рорті, польська дослідниця зазначає:

«критику історіографії цікавить “історіографія як дзеркало куль-

тури”, та передусім людина, яка в ньому проглядає, й обличчя 

якої це дзеркало відображає; її цікавить історіографія як критика 

культури» (с. 73).

Причому роль критика є творчою. Його завданням є, спираючись 

на «глибоке прочитання» тексту (close reading), вивільнити та доповнити 

6 Domańska E. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań, 2005 

(wydanie II). Див. українську рецензію на цю працю: Вирський Д.С. «Прекрасна 

далечінь»: пасаж до романтизуючої постмодерної історіографії // Генеза, 2004. 

№ 1. С. 169-175.
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приховані в ньому сенси. Говорячи про мету «критики історіографії», 

Доманська пише:

«Її головне завдання я бачу в освіженні, відновленні способів 

мислення про історію, що розуміється як специфічний захід-

ноєвропейський підхід до минулого. Її метою, таким чином, є 

пропозиція певних перспектив, порад щодо способів мислення 

про історіописання, його місця та ролі в “кризовий момент” 

історії культури та людини. Також тому ключовим актом кри-

тики історіографії є – згідно з Фраєм – “не акт судження, а акт 

розпізнавання”, який може допомогти людині оцінити себе та 

своє становище» (с. 73).

Як видається, «критика історіографії» – надзвичайно цікава мето-

дологічна пропозиція, що надає необхідний дослідницький інструмен-

тарій для більш глибокого та творчого аналізу історіописання. Одним 

зі свідчень визнання цього підходу стала публікація англійської версії 

статті «Вступ до критики історіографії» у впливовій книжці «Маніфес-

ти для історії» (2007), в якій були також надруковані програмні статті 

Франкліна Анкерсміта, Гейдена Вайта, Девіда Гарлана, Домініка Лака-

при, Джоан Скотт та Діпеша Чакрабарті.

Другим результатом досліджень Доманської цього періоду стала 

публікація книги «Зустрічі. Філософія історії після постмодернізму» 

(1998)7. Ця важлива для західної теорії історії книга не є ані тради-

ційною монографією, ані збіркою есеїв. Вона складається з інтерв’ю, 

що їх записала Доманська з провідними теоретиками історіографії та 

філософами: Франкліном Анкерсмітом, Пітером Берком, Гейденом 

Вайтом, Артуром Данто, Ґеорґом Іґерсом, Гансом Келнером, Йорном 

Рюзеном, Єжи Топольським та іншими. Центральною темою цієї книги 

є становище історіографії та філософії історії після лінгвістичного по-

вороту. Але відповіді на досить традиційні питання (як-от: навіщо ми 

досліджуємо минуле? Якими є завдання філософії історії? Яким був 

вплив наративізму та постмодернізму на практику та теорію історіопи-

сання?) Доманська вирішила шукати у нетрадиційний для академічної 

історіографії спосіб: через біографічні інтерв’ю з відомими теоретиками 

історіографії. Результат перевершив усі очікування: ми отримали над-

звичайно цікаву, живу та сповнену особистісного виміру історію змін 

7 Encounters. Philosophy of History after Postmodernism / Ed. by Ewa Domańska. 

Charlottesville and London, 1998.
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в історіографії та теорії історії останніх десятиріч, яка до того ж демон-

струє часто взаємно протилежні погляди на характер та значення цих 

змін. Книга дістала багато позитивних відгуків у провідних американ-

ських часописах, зокрема, в «History and Theory», «American Historical 

Review» та «Clio», була включена до програм навчальних курсів багатьох 

північноамериканських та європейських університетів, а також пере-

кладена китайською та російською мовами8.

Після захисту докторської дисертації розпочинається новий період 

в творчості Доманської, пов’язаний насамперед з Північною Амери-

кою. У 1995 р. польська дослідниця отримала стипендію Фулбрайта, 

яка уможливила її річне постдокторське стажування в Університеті 

Каліфорнії в Берклі під керівництвом Гейдена Вайта, а в 2000 р., отри-

мавши стипендію Фундації Косцюшка, Доманська стажувалася в Стен-

фордському університеті під керівництвом Ганса Ульриха Ґумбрехта. 

Від 2002 р. польська дослідниця викладає як запрошений професор 

на факультеті антропології Стенфордського університету9. І якщо у 

середині – другій половині 90-х років увага Доманської зосереджува-

лася насамперед на проблемах антропологізації історії, наративізму, 

постмодернізму, а також актуальних тоді дискусіях довкола універсаль-

ної історії, то від початку 2000-х років у центрі її уваги опиняється 

американська нова гуманітаристика, яку польська дослідниця розгля-

дає як важливий приклад проти-історії (counter-history), а також такі 

нові напрямки в теорії гуманітаристики та соціальних наук, як новий 

емпіризм та новий матеріалізм.

Поєднати зацікавлення цими двома темами Доманська спробу-

вала в книжці «Неконвенційні історії. Рефлексія про минуле в новій 

гуманітаристиці»10, над якою вона працювала протягом 2000–2006 ро-

ків. У першій, теоретичній, частині цієї книги в центрі уваги польської 

дослідниці перебуває неконвенційна історія – авангардний напрямок в 

межах американської нової гуманітаристики. Своєю чергою, під спіль-

ною назвою «нова гуманітаристика» ховається ціла низка дисциплін, 

зокрема, міждисциплінарні культурні дослідження (cultural studies), по-

8 Див. російський переклад: Доманска Э. Философия истории после 

постмодернизма / Под ред. М. Кукарцевой. М., 2010.
9 Паралельно з цим Доманська продовжує викладати і в Інституті історії 

Університету імені Адама Міцкевича в Познані.
10 Domańska E. Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej hu-

manistyce. Poznań, 2006.
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стколоніальні студії (postcolonial studies), різні етнічні дослідження (Afro-
American studies, Asian studies, Chicano/a studies, Native American studies), 

дослідження над сексуальними меншинами (gay and lesbian studies), 

дослідження тварин (animal studies), а також дослідження речей (thing 
studies). Нова гуманітаристика є критичним дискурсом, спрямованим як 

проти традиційної гуманітаристики з її тео-, телео-, антропо-, європо-, 

фало- і логоцентризмом, так і проти наявної політичної і соціальної ре-

альності з її різноманітними формами несправедливості та виключен-

ня. Доманська вказує, що в центрі уваги нової гуманітаристики так чи 

інакше перебувають проблеми ідентичності, влади та Іншого, оскільки 

«постава перебування в опозиції до домінуючих систем влади, а також 

їхня критика, є її характерною рисою»11. Отже, нова гуманітаристика 

науково легітимізує деколонізаційні рухи різних меншин:

«Нова гуманітаристика є лівацькою і може розглядатися як на-

укове знаряддя, що підтримує ідеології фемінізму, постколоні-

алізму або рухів меншин, готуючи та переробляючи свідомість 

під очікувані соціально-політичні зміни…»12.

Відповідно для нової гуманітаристики надзвичайно важливими є 

дискусії про суб’єктність та ідентичність представників цих меншин, а 

також проблема пошуку певної історичної легітимації для цих рухів, а 

отже, і проблема переписування історії. Ключову роль тут відіграють ті 

напрямки нової гуманітаристики, що їх Доманська пропонує називати 

неконвенційними історіями. Неконвенційні історії цікавлять польську 

дослідницю насамперед як приклад сучасної проти-історії (counter-
history), тобто дискурсу, що критикує домінуючу історію, адже остання 

легітимує нерівність та поневолення Іншого. Цей дискурс надає голос 

тим, хто раніше був виключений з наративу офіційної історії. Тому, як 

це часто повторює Доманська, неконвенційна історія є революційним 

та повстанським дискурсом13.

Важливо також підкреслити, що прибічники неконвенційної істо-

рії часто намагаються запропонувати альтернативу домінуючій історії 

також і на рівні методів та форми історичного дослідження. Фетишам 

академічної історії – об’єктивізму та істині – вони протиставляють 

суб’єктивізм та щирість, надають перевагу етиці та естетиці перед епіс-

11 Domańska E. Historie niekonwencjonalne. S. 17.
12 Тamże, s. 18.
13 Тamże, s. 58.
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темологією, причинно-наслідковий зв’язок заміняють метафоричним 

мисленням, а також експериментують з різними стилями наративу та 

формами представлення результатів дослідження. Втім, як це перекон-

ливо демонструє Доманська, попри щирі наміри, неконвенційні історії 

зрештою виявляються вплутаними у логіку тієї влади, яку вони ставили 

собі за мету повалити. Історія, що її пишуть в ім’я переможених, пере-

творюється на ідеологію, а в разі успішного для колишніх жертв роз-

витку подій стає також і новою офіційною історією. Отже, маємо тут 

практичне втілення ідеї спиралі влади Фуко.

На думку Доманської, щоб вийти з цього зачарованого кола, ми 

маємо відмовитися від інструментального трактування теорії як знаряд-

дя політичної боротьби. Польська дослідниця підкреслює: «Емоційно 

я стою на боці жертв, але інтелектуально я бачу в цьому підході багато 

проблем та загроз»14. Тому Доманська, не підтримуючи цілковито ані 

академічну, ані неконвенційну історію, здійснює деконструкцію обох, 

щоб показати їхні обмеження, але водночас і ті можливості, що в них 

заховані. Зрештою, стратегічною метою Доманської є побудова нового 

підходу до минулого, який би більше відповідав потребам та очікуван-

ням сучасного світу.

Дослідження, зібрані у другій, практичній, частині «Неконвенцій-

них історій», можна розглядати як спробу попереднього накреслення 

такого підходу. У них польська дослідниця поєднує окремі ціннісні 

орієнтири академічної історії (як-от, об’єктивізм та прагнення істини) 

з темами та методами, характерними насамперед для неконвенційної 

історії. Усі чотири дослідження другої частини книги об’єднує спільна 

зацікавленість проблемами масових вбивств та злочинів проти людства, 

а отже – проблемою зла в минулому. Тут маємо, з одного боку, вихід 

на важливу етичну перспективу історіописання, а з другого – спробу 

осмислити можливість адекватної репрезентації проблеми зла в істо-

ричному дослідженні.

У «Неконвенційних історіях» вперше проявляється також зацікав-

лення Доманської постгуманітаристикою, а також пов’язаними з нею 

новим матеріалізмом та новим емпіризмом, і загалом постгуманітар-

ною парадигмою, яка, власне, в цей період починає оформлюватися15. 

14 Тamże, s. 22.
15 У книжці є окремий розділ «У напрямку до неантропоцентричної іс-

торії» (с. 104-127), в якому Доманська пише про «поворот до матеріальності», 

який спостерігається в гуманітаристиці від кінця 90-х років, вказуючи на те-
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В одному з інтерв’ю Доманська так пояснює своє звернення до цієї 

проблематики:

«Мої наукові зацікавлення змістилися від так званої наративіст-

ської філософії історії (особливо ідей Гейдена Вайта та Франка 

Анкерсміта), що зосереджується на проблемах історичного на-

ративу, дискурсу, тексту та репрезентації, до проблем матері-

альності, речей, нового матеріалізму (так, як вони представлені 

такими дослідниками, як Бруно Латур, Мануель Деланда) та 

присутності. Цей поворот стався у пізніх 90-х, коли я відкрила 

латурівську ідею колективного зібрання людей і не-людей, і по-

чала цікавитися постгуманітарною ідіомою, яку я розглядала як 

альтернативу згасаючій інтерпретативній або текстуальній пара-

дигмі. Цей поворот був також пов’язаний із впливом археологів, 

антропологів, критиків мистецтва та митців (Паула Еброн, Ян 

Годер, Бйорнар Олсен, Майкл Шенкс та серед інших Моніка 

Бакке, Міхал Буховський, Збігнев Лібера, Аркадіуш Марциняк, 

Пйотр Пйотровський з Польщі), чиї емпіричні дослідження, що 

зосереджуються на практиці (розкопки, польові дослідження, ана-

ліз досліджень випадків, створення творів мистецтва), у певний 

момент мені видалися більш цікавими, ніж читання (писаних) 

текстів (джерел). Я також стала більше цікавитися присутністю 

минулого, ніж репрезентацією, тим, що залишилося, ніж тим, 

що було втрачене в історії»16.

Як бачимо, цей поворот у наукових зацікавленнях польської до-

слідниці, який відбувся наприкінці 90-х – на початку 2000-х років, був 

спричинений кількома факторами. По-перше, це усвідомлення того, 

що наративізм та постмодернізм (або, інакше кажучи, інтерпретативно-

кон струк ти вістська парадигма) як джерела теоретичної інспірації в 

гуманітаристиці та соціальних науках себе вичерпали. По-друге, це 

усвідомлення обмеженості та однобічності пояснень, що пропонує ця 

оретичні джерела цього повороту, зокрема, на праці Бруно Латура, а також 

детально аналізуючи пов’язаний з цим поворотом новий напрямок у гумані-

таристиці – «історію речей» (у випадку історичних досліджень цей напрямок 

іноді також називають «новою історією матеріальної культури»). З цією темою 

пов’язане також і одне з досліджень у «практичній» частині книги: «Археологія 

мертвого тіла (аргентинські desaparecidos)» (С. 161-194).
16 Domańska E. Historians Must Have Virtues: a Conversation With the Polish 

Historian and Theorist of History // Rethinking History. 2011. № 3. Р. 420.
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парадигма, навіть у тих питаннях, у вирішенні яких вона видавалася 

найбільш придатною, наприклад, у дослідженнях суб’єктності та іден-

тичності. Зосередження на питаннях дискурсивного конструювання 

соціальної реальності та ідентичності, а також (значною мірою некри-

тичне) використання концепції знання–влади Фуко, з одного боку, 

начебто дозволяли розкрити механізм соціальних змін та показати, 

що людина вплетена у різноманітні дискурси влади, які її поневолю-

ють, але з другого – не вказували, як ця ситуація може бути змінена. 

А отже, результатом таких досліджень було продукування так званого 

слабкого суб’єкта, який був приречений залишатися пасивним елемен-

том у грі різноманітних дискурсів влади (хоча і міг усвідомлювати своє 

становище)17.

У другій половині 1990-х – на початку 2000-х років альтернативу 

інтерпретативно-конструктивістській парадигмі стали шукати в різних 

підходах, пов’язаних з новим матеріалізмом, новим емпіризмом та но-

вим віталізмом. Найбільш відомим та впливовим з них стала «теорія 

актора-мережі» (Actor-Network Theory), що її ще від кінця 70-х років роз-

робляла група французьких соціологів науки на чолі з Бруно Латуром. 

Їхні дослідження, що першопочатково були спрямовані на вироблення 

нового, більш емпіричного, соціологічного підходу до дослідження на-

уки, зрештою вилилися у формулювання амбітної теорії, яка пропону-

вала нове розуміння соціального як певного типу зв’язку між різними 

несоціальними елементами, а також суспільства як колективу, що ви-

никає в результаті взаємодії людських та не-людських чинників, а отже, 

теорії, що претендувала на пропозицію нового порядку денного для всіх 

соціальних і принаймні для частини гуманітарних наук18.

Як видно, зокрема, з наведеної вище цитати, ідеї Латура стали 

важливим джерелом інспірації для Доманської, поряд з працями таких 

теоретиків, як Джорджіо Аґамбен, Розі Брайдотті, Дона Геревей, Ганс 

Ульрих Ґумбрехт чи Мануель Деланда. Цей вплив занепаду інтерпре-

тативної парадигми, а також співпраця з антропологами, археологами 

17 Див. про це: Domańska E. Сo zrobił z nami Foucault? // French Theory 

w Polsce / Pod redakcją Ewy Domańskiej i Mirosława Loby. Poznań, 2010. S. 66, 

70-71.
18 Основні положення «теорії актора-мережі» викладені у книжці: Latour 

B. Reassembling the Social. Introduction to Actor-Network Theory. Oxford, 2005. Про 

цю теорію див.: Abriszewski K. Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii actora-
sieci Bruno Latoura. Krakόw, 2010. 
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та істориками мистецтва проявилися, принаймні, у двох сферах. По-

перше, Доманська стала уважним спостерігачем та аналітиком змін 

у гуманітаристиці та соціальних науках, пов’язаних з виникненням 

неантропоцентричної гуманітаристики та формуванням нової пара-

дигми, що її польська дослідниця, слідом за Кері Вольфом, пропонує 

окреслювати як постгуманітарну19. По-друге, Доманська починає ви-

користовувати ідеї та підходи нового матеріалізму та нового емпіризму 

у власних історичних дослідженнях. Тут насамперед варто відзначити 

її зацікавлення проблемою матеріальної присутності минулого в сучас-

ності, зокрема, питаннями віталістської онтології, а також органічно-

го статусу людських решток, а також етичних та інших контроверсій, 

пов’язаних з ексгумацією, демонструванням та науковим дослідженням 

цих решток20.

Вже в «Неконвенційних історіях» Доманська задекларувала необ-

хідність поєднання теорії та практики історичних досліджень на нових 

засадах. Розчарування в наративізмі було пов’язане, зокрема, з тим, що 

він (як і критична філософія історії загалом) залишався досить відірва-

ним від практики історичних досліджень. Наративістів цікавив історич-

ний текст як кінцевий результат історичного дослідження, і тому навіть 

тоді, коли праці наративістів поглиблювали наше розуміння механізмів 

історичного пізнання, вони все одно мали лише аналітичне, а не пре-

скриптивне значення; тобто вони не вказували, як слід досліджувати 

минуле, а були рефлексією над тим, як історики вже його досліджують. 

А отже, між практикуючими істориками і теоретиками завжди збері-

галася досить поважна дистанція, і перші не завжди розуміли сенс і 

потрібність праці других21. Доманська пише про це так:

19 Добрими прикладами такої аналітики є сьомий розділ цієї книги «Пара-

дигматична прогалина у сучасній гуманітаристиці», а також стаття: Domańska E. 

Beyond Anthropocentrism in Historical Studies // Historein. A Review of the Past and 

Other Stories. 2010. № 10. S. 118-130. Цій же темі буде присвячена нова книга 

Доманської «Про майбутнє історії», яка невдовзі буде опублікована польською 

мовою. 
20 Див.: Domańska E. The Material Presence of the Past // History and Theory. 

2006. № 3. S. 337-348; Domańska E. Toward the Archaeontology of the Dead Body // 

Rethinking History. 2005. № 4. S. 389-413. Проблемі онтологічного та правового 

статусу людських рештків буде присвячена книга Доманської «Некрос: вступ до 

онтології мертвого тіла», яка готується до друку англійською мовою.
21 Питання про те, чому теоретики/філософи історії свого часу відмовили-

ся від розважань про те, як історики мають досліджувати минуле, вимагає до-
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«Слабкою ланкою гуманітарних досліджень я вважаю теорію, 

яка часто є не лише відірваною від дійсності, що змінюється, 

та дискусій, що точаться в гуманітаристиці, але також і від до-

слідницької практики представників різних гуманітарних дис-

циплін. Пробуючи провадити емпіричні історичні дослідження, 

я зрозуміла очевидну, але, як видається, важливу річ, що на 

заняттях з методології історії та вступу до методології гуманіта-

ристики я вивчала проблеми, пов’язані з історичним пізнанням, 

дослідницьким інструментарієм історика, історичним наративом, 

істиною, об’єктивізмом та суб’єктивізмом, а також з різними 

дослідницькими підходами та історичними школами, але ніхто 

не вчив нас, студентів історії, як будувати теорії! Тому я пере-

коналася, що сьогодні нам потрібна методологія, яку я назвала 

би практичною, тобто такою, що постає на основі аналізу даних, 

і для цього твориться» (с. 203 у цій книжці).

Отже, польська дослідниця розробляє проект практичної методо-

логії, тобто методології побудови теорій на основі аналізу конкретного 

фактографічного матеріалу. У своєму підході Доманська використовує 

та модифікує ідеї так званої уґрунтованої теорії (grounded theory), що 

використовується соціологами ще від кінця 60-х років ХХ сторіччя. Ця 

теорія стверджує, що незважаючи на те, що ми завжди використовуємо 

вже існуючі теорії та дослідницькі категорії під час формулювання до-

слідницьких проблем і питань, ми не повинні «накидати на дані напе-

ред прийнятих категорій, але маємо дозволити категоріям народитися з 

даних» (с. 206). В основі цього підходу лежить глибоке дослідження ви-

падку (case studies), яке включається у широку порівняльну перспективу, 

що убезпечує від редукціонізму та фрагментарності, часто характерних 

для інспірованих постмодернізмом досліджень.

Таким чином, практична методологія покликана створити новий 

місток між теорією та практикою історичних досліджень. Але якщо 

даткового вивчення. Наразі можна припустити, що ключову роль тут відіграло 

те, що після остаточної дискредитації спекулятивної філософії історії у перші 

два повоєнні десятиріччя утвердилося переконання, що філософія історії (в її 

критичній іпостасі) може бути збережена лише у тому випадку, якщо залишить 

питання про те, як слід досліджувати минуле самим історикам, і натомість зо-

середиться на тому, як історики досліджують минуле, і на кінцевому результаті 

їхньої праці (на історичному тексті). Отже, філософія/теорія історії фактично 

перетворилася на філософію/теорію історіографії. Див.: Runia E. Presence // 

History and Theory. 2006, № 1. S. 1-5.
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говорити про східно- і центральноєвропейську гуманітаристику, то, 

на думку Доманської, вона має також стати важливим знаряддям інте-

лектуальної деколонізації місцевої історіографії. У даному разі йдеться 

про згадану на початку цієї статті ситуацію, за якої західні дослідники 

постачають теорії, а східноєвропейські – фактографічний матеріал, до 

якого ці теорії потім застосовуються. Причому таке значною мірою 

механічне та інструментальне трактування теорії робить висновки до-

слідження передбачуваними, а роль джерельного матеріалу зводиться 

до чергового підтвердження слушності положень теорії.

Для здійснення цієї інтелектуальної деколонізації Доманська не 

закликає відмовитися від використання західних теорій або перестати 

стежити за інтелектуальними дискусіями, що точаться в західному ін-

телектуальному світі. Навпаки, на думку польської дослідниці, для іс-

ториків (і то не лише східноєвропейських) надзвичайно важливим є до-

лучитися до сучасних загальногуманітарних дискусій, що обертаються 

довкола проблем біотехнологій та біовлади, насильства та священного, 

критики антропоцентризму, меж видової ідентичності, міжвидової солі-

дарності, відносин між тим, що людське і не-людське, неконвенційних 

ідентичностей тощо. Втім, загальногуманітарні дискусії, що точаться в 

західному інтелектуальному світі, як і створені в їхніх межах теорії, для 

східноєвропейських дослідників мають відігравати роль лише вступної 

інтерпретаційної рамки, що уможливлює загальну орієнтацію в певній 

проблематиці та постановку дослідницьких питань. Проте наслідком 

такого дослідження має бути формулювання оригінальних теорій (ма-

лого та середнього обсягу), які спираються на місцевий фактографіч-

ний матеріал і які будуть внеском східноєвропейських дослідників до 

світової гуманітаристики22.

Роль самої Доманської в такій інтелектуальній деколонізації поль-

ської історіографії та гуманітаристики важко переоцінити. Вона не 

лише власним прикладом демонструє, що участь в таких дискусіях мо-

же бути надзвичайно плідною для істориків, а практична методологія 

може давати цілком реальні результати у вигляді цікавих досліджень, 

присвячених актуальним для сучасної гуманітаристики темам, але і 

робить багато для того, щоб наблизити західні інтелектуальні дискусії 

до польського науковця.

Тут варто насамперед згадати редакторську та перекладацьку працю 

22 Див.: Domańska E. Сo zrobił z nami Foucault? // French Theory w Polsce / 

Pod redakcją Ewy Domańskiej i Mirosława Loby. Poznań, 2010. S. 74-76.
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польської дослідниці. Так, зокрема, Доманська є укладачем та редакто-

ром двох польськомовних антологій праць Гейдена Вайта23 та однієї – 

Франкліна Анкерсміта24, а також двох важливих збірок: «Пам’ять, етика 

й історія. Англо-американська теорія історіографії дев’яностих років» 

(2006)25 та «Теорія знання про минуле на тлі сучасної гуманітаристики» 

(2010)26, до яких увійшли переклади найбільш важливих текстів західної 

теорії історії та гуманітаристики, відповідно, дев’яностих та першого 

десятиріччя двохтисячних років.

Насамкінець хотілося би висловити сподівання, що ця книга стане 

стимулом для переосмислення становища сучасної української історіо-

графії. Причому переосмислення не лише в сенсі ознайомлення з пере-

бігом дискусій у західній гуманітаристиці «після постмодернізму», але і 

в сенсі усвідомлення того, що депровінціалізація та повноцінна інтегра-

ція української історіографії до західної будуть можливими лише тоді, 

коли українські науковці будуть не тільки використовувати розроб лені 

на Заході теорії та підходи (чи їх критикувати), але і стануть робити 

внесок до актуальних дискусій у світовій гуманітаристиці власними 

оригінальними теоріями, розробленими на підставі аналізу місцевого 

фактографічного матеріалу.

* 

Книга, що потрапляє зараз до рук українського читача, під та-

кою назвою і в такому вигляді не виходила раніше ані польською, ані 

англійською, ані жодною іншою мовою. По суті, ми маємо справу з 

оригінальною працею, в якій простежується історія теорії західної іс-

торіографії другої половини ХХ – початку ХХІ сторіччя (від нарати-

візму до нової гуманітаристики і постгуманізму) й яка складається як 

зі змінених та доповнених версій раніше друкованих статей, так і з 

низки нових текстів. А отже, український читач отримує не просто 

переклад однієї з книг Еви Доманської, а отримує щось більше. Цьому 

23 White H. Poetyka pisarstwa historycznego / Pod redakcją Ewy Domańskiej i 

Marka Wilczyńskiego. Krakόw, 2000 (друге видання – 2010); White H. Proza histo-
ryczna / Pod redakcją Ewy Domańskiej. Krakόw, 2009. 

24 Ankersmit F. Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiogra-
fii / Pod redakcją Ewy Domańskiej. Krakόw, 2004.

25 Pamięć, etyka, historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdzie-
siątych (antologia przekładόw) / Pod redakcją Ewy Domańskiej. Poznań, 2006.

26 Teoria wiedzy o przeszłości na tle wspόłczesnej humanistyki (antologia) / Pod 

redakcją Ewy Domańskiej. Poznań, 2010.
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факту ми завдячуємо «етиці турботи» (ethics of care), яка є невід’ємною 

складовою всієї наукової праці польської дослідниці й яка передбачає 

специфічний спосіб бачення світу та буття в ньому: йдеться про буття, 

спрямоване до Інших і для них, а не просто про «буття з» Іншими. Тому 

перша моя подяка адресується Еві Доманській, і це подяка за її турботу 

про українського читача, а також подяка за різноманітну допомогу в 

підготовці цієї книги до друку.

Я також дуже вдячний двом українським науковцям: професорові 

Сергієві Трояну з Рівненського Славістичного університету, який ви-

ступив співредактором цієї книги, а також київському історикові Ан-

дрієві Портнову, який у різні способи сприяв появі цього видання.

Поява цієї книги була б неможливою без зацікавленості та під-

тримки з боку київського видавництва «Ніка-Центр» та його директора 

Володимира Самойленка, а також Польського інституту в Києві.

Володимир Склокін
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Буркгардт Якоб 34, 61

Буховський Міхал 246

Вайз Джон Макґреґор 200

Вайлдкет Деніел 170, 171

Вайлі Елісон 113

Вайт Гейден 7, 9-13, 25-49, 61, 68-70, 

82, 95, 24-243, 246, 251

Вайт Мортон 30

Валерстайн Іммануїл 198, 205

Вебер Макс 37, 75

Вейн Поль 211

Вельфлін Гайнрих 26

Вельш Вольфґанґ 24

Венн Куз 197

Венн Ричард 28

Вжосек Войцех 94

ВікоДжамбатиста 26, 35-37

Вілсон Анджела 154

Вільямз Бернард 104

Віндшатл Кейт 119, 130

Вінь Даніель 80

Вітмор Кристофер 172

Волш Вільям 8

Вольф Кері 159, 165

Вулф Вірджинія 30, 37, 41

Гайґем Джон 28

Гайдеґер Мартин 186, 194

Гардимен Девід 125

Гардинґ Сандра 112, 114, 139, 143, 146

Гарлан Девід 242
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Гасіор Владислав 196

Геґель Ґеорґ Вільгельм Фридрих 37, 

116, 198, 213

Гейзинґа Йоган 26, 56, 61

Гейлз Кетрин 159

Гейнз Дебора 77

Гемпель Карл 21, 24, 25, 27, 31, 178

Гердер Йоган Ґотфрид 37, 56, 58

Геревей Дона 44, 139, 159

Герст Дем’єн 133

Гімільфарб Ґертруда 130

Гіпократ 70

Гітлер Адольф 194

Гобарт 9

Гобсбаум Ерик 115, 127

Годер Ян 172, 246

Голберґ Людвіґ 78

Голбраад Мартин 206

Гомедей Елін 97

Гофстадтер Альберт 44

Гумбольдт Вільгельм фон 58

Ґадамер Ганс-Ґеорґ 56

Ґваттарі Фелікс 125, 197, 198

Ґел Альфред 187, 188

Ґелі Вальтер 27, 30, 48

Ґеннеп Арнольд ван 79

Ґете Йоган Вольфґанґ 69

Ґібон Едвард 61

Ґіергарт Сьюзен 70

Ґілберт Фелікс 28

Ґінзбург Карло 61, 79, 82, 83

Ґірц Кліфорд 79

Ґлейзер Барні 206

Ґловер Джонатан 96

Ґолдстейн Леон 10

Ґомбрих Ернст 31, 32, 52

Ґосден Кристофер 194

Ґосман Лайонел 70

Ґрабський Анджей Ф. 94, 117

Ґрамші Антоніо 125

Ґуба Еґон 176

Ґулд Тимоті 66

Ґумбрехт Ганс Ульрих 120, 243, 247

Ґуревич Арон 91

Ґуха Ранаджит 125, 126

Далло Антоніо 26

Данте Аліґ’єрі 41, 45

Данто Артур 27, 28, 30, 38, 40, 46, 48, 

50, 52, 68, 242

Дарвін Чарльз 102, 178

Дарнтон Роберт 79, 128, 241

Девідсон Дональд 95

Девіс Анджела 44, 139

Девіс Наталі Земон 20, 61, 78-85, 87-

90, 96, 128, 241

Дейсел Лодевейк ван 56

Деланда Мануель 172, 198-200, 246, 

247

Дельоз Жиль 125, 172, 190, 197-199, 

204

Депардьє Жерар 81

Деррида Жак 69, 78, 121, 135, 145, 189-

200

Джеймісон Фредрик 32, 37, 69

Джойс Джеймс 30, 36, 37

Джойс Патрик 205, 206

Дільтей Вільгельм 11, 26, 56

Доманська Ева 18, 30, 43, 45, 238-252

Донеґен Ален 27

Досон Кристофер 25, 26

Дрей Вільям 27, 30, 48

Дройзен Йоган Ґустав 11

Дуґлас Ричард Макніл 170

Дьюї Джон 56

Дюбі Жорж 128

Дюбюфе Жан 196

Дюшан Марсель 196

Еброн Паула 246

Еванс-Причард Едвард 79

Еко Умберто 72

Елвуд Ен 97

Еліот Томас 30, 36, 37

Енрикес Марія 107

Ернст Макс 196
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Єрушалмі Йозеф Гаїм 190

Жебровська Алісія 133

Жибертович Анджей 100

Жижек Славой 136, 148

Жихлінський Аркадіуш 155

Жуховський Тадеуш 208

Заґорін Перез 49

Зонтаг Сьюзен 197

Іґерс Ґеорґ 11, 242

Іґлтон Тері 67, 69

Кає Гарві Дж. 117

Кало Фрида 107

Камю Альбер 37

Кант Іммануїл 37, 63-67

Кантор Тадеуш 196

Капра Фритьоф 169

Кар Едвард 11

Кар’єр Жан-Клод 80

Карар Філіп 70

Карнап Рудольф 95

Кафка Франц 41

Кац Едуардо 156, 159, 163

Келе Удо 206

Келнер Ганс 33, 240, 242

Кенері Роберт 30

Кернз Кетрин 136

Кітлінський Томек 135

Кламан Ґжеґож 133

Кліфорд Джеймс 44

Кляйн Кервін Лі 189

Коген Томас 96

Козицкі Генрі 30

Колінґвуд Робін 9, 11, 25-27, 32, 50, 

56, 213

Кон Стивен 96

Кондорсе Жан-Антуан Ніколя 70

Кора Жан де 80, 81, 85-87

Корбет Джойс 97

Краус Розалінда 130

Криґер Леонард 28

Кристева Юлія 130-135, 137

Кристіан Девід 21

Кровел Стивен 48

Кроче Бенедетто 9, 25-27, 34, 69, 70

Крутцен Пауль 179

Кул Діана 161

Куля Марцин 205

Кун Томас 97, 117-119, 157, 159, 202

Курковська-Будзан Марта 206

Кшиштофек Казімєж 169

Кшонжек Ядвіга 192, 194

Лакан Жак 35, 37, 39, 101, 131

Лакапра Домінік 13, 48, 58, 183, 242

Лакатос Імре 158, 159

Ланглуа Чарльз Віктор 11

Латур Бруно 17, 18, 159, 172, 173, 184-

186, 188, 190, 195, 200, 201, 245-

247

Лауретіз Тереза де 44

Ле Руа Ладюрі Еманюель 79, 120, 128, 

241

Леві Примо 41, 168, 179

Левінас Еманюель 141, 241

Леві-Строс Клод 35

Лешкович Павел 133, 134

Лібера Збігнев 246

Лібескінд Деніель 121

Лінкольн Івона 176

Ліотар Жан-Франсуа 63, 64, 122-124

Лукач Дьйордь 145

Лукман Томас 9

Льюїс Дженет 88

Майнеке Фридрих 26

Маккулаґ 49, 61

Малікова Марія 43, 224

Ман Ґоло 74

Ман Поль де 30

Мандельбаум Морис 24, 25

Манслоу Алан 137

Маркос 139

Маркс 34, 37, 78, 146, 145, 178

Маркус Джордж 197
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Марциняк Аркадіуш 246

Меґґіл Алан 96

Мендоза Франциск де 89

Мєланд Джек 9

Мігесуа Девон 154

Мінк Льюїс 31, 48

Мішле Жуль 34, 61, 192

Моґлен Гелен 44

Морріс Ендрю 97

Мосс Марсель 187

Моцарт 46

Нансі Жан-Люк 63

Нараян Ума 144, 145

Натансон Морис 44

Нич 11, 216

Ніцше 29, 34, 84, 118

Норель Жерар 123

Олсен Бйорнар 173, 246

Олстон Вільям 25

Орр Лінда 70

Остін Джон 104

Оукшот Майкл 42, 56

Пандеї Ґіанендра 125

Партнер Ненсі 181

Пассмор Джордж 133

Патнем Гіларі 58, 95, 104

Паунд Езра 30, 36, 37

Періз Ема 96

Пєротті Раймонд 170, 171

Пікассо Пабло 196

Піккерінґ Ендрю 164

Пісторіус Оскар 162, 168, 179

Пйотровський Пйотр 246

Плавт 85-87

Пом’ян Кшиштоф 98, 99

Поппер Карл 24, 25, 27, 95

Пракаш Ґайян 125

Прош Ґілберт 133

Пруст Марсель 30, 36, 37, 41

Пулідо Альберто Лопез 108-110, 114

Райковська Йоанна 133

Ранке 34, 58, 116

Раушенберґ Роберт 196

Ріґні Ен 21, 70

Рікер Поль 32, 49, 82

Робін Ліббі 157

Розен Філіп 96

Розенстоун Роберт 96, 120

Розенфельд Гавріель 96

Рорті Ричард 58, 73, 104, 156, 163, 241

Рот Майкл 181

Роуз Дебора Бьорд 157, 170

Рюзен Йорн 242

Саїд Едвард 69

Сака Еркан 197

Салдівар-Гул Соня 111

Сартр Жан-Поль 37

Севел Вільям 21

Сейтц Вільям 201

Селін Луї-Фердинанд 135

Сендовал Шейла 44, 139-141, 144, 171

Сеньобос Чарльз 11

Серл Джон 104

Сколімовський Генрик 166, 167

Скотт Джоан 62, 63, 67, 68, 242

Скуратовіч Ян 208

Славінський Януш 75

Слотердайк Пітер 155

Сміт Кікі 133, 134

Сміт Пейг 44

Співак Ґаятрі Чакраворті 125

Стайн Гертруда 36, 41

Стейнберґ Тед 183

Стеларк 159

Стелі Девід Дж. 96

Стернз Кароль 102

Стернз Пітер 102

Стідман Керолін 192

Стоун Лоуренс 81

Стоун Олівер 120

Страусс Ансельм 206
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Тайлор Саймон 134

Тернер Віктор 79

Тойнбі Арнольд 24-26, 37

Токвіль Алексис де 34, 61

Толстой Лев 41

Томас Джуліан 194

Томпсон Едвард Палмер 62, 127, 128

Топольський Єжи 94, 117, 240, 242

Тревік Шарон 44

Трельч Ернст 26

Треммель Джордж 156

Триллінґ Лайонел 105

Фарґ Арлєт 78

Февр Люсьєн 79, 102

Фей Брайан 21, 96, 100

Фейєрабенд Пол 159, 202

Фінлей Роберт 90

Флек 159, 202

Фокс-Ґіновез Елізабет 100, 130

Фольтц Ричард 183

Фостер Гал 132

Фостер Сьюзен 44

Фрай Нортроп 30, 31, 37, 69, 73, 75, 

76, 242

Фрайд Людвік 72

Франкен Вільям 25

Фріст Саманта 161

Фройд Зиґмунд 37, 39, 189, 190

Фуко Мішель 14, 16, 37, 38, 73, 99, 116, 

121, 124, 127, 143, 144, 151, 152, 176, 

188-200, 204

Фукугара Шиго 156

Фукуяма Френсис 168

Цинґ Ені 166

Цицерон 116

Чадвік Гелєн 133, 134

Чакрабарті Діпеш 125-129, 182

Чармаз Кеті 161, 206, 207

Чатерджі Парта 125

Чепмен Джейк 133

Чепмен Дінос 133

Шаламов 135

Шама Саймон 120, 241

Швіттерс Курт 196

Шенкс 246

Шерман Сінді 133, 134

Шлегель Фридрих 70, 77

Шосткєвич Адам 193

Шохат Ела 150

Шпенглер Освальд 24, 37

Шпіґель Ґабріель М. 181, 184

Шпіґельман Арт 120

Якобсон Роман 30, 35, 37

Янг Роберт 124

Ясперс Карл 84, 85
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Антропоцентризм 15, 17, 64, 65, 155, 

163, 165, 166, 183, 184, 250

Архів 18, 19, 108, 188, 189-197, 200, 

201

Біогуманітаристика 7, 174, 178

Біологія 17, 161, 167, 172, 177, 197

Біополітика 161, 162, 164, 178, 200, 

210

Відразливе (abject) 130-137

--- теорія Кристевої 130-137

--- «мистецтво відрази» (abject art) 

133-134

--- відразливе в історіографії 130-137

--- див.: естетика

Влада 14, 16, 38, 39, 42, 43, 63-66, 72, 

73, 90, 98-100, 111, 116, 120, 122-124, 

126, 132, 138, 140, 143-145, 147-151, 

160, 161, 171, 174, 188, 189, 192, 244, 

245, 247

Гендер 20, 100, 113, 114, 133

--- див.: фемінізм, ідентичність

Герменевтика 71, 72, 175

Глобалізація 15, 16, 19, 76, 77, 136, 154, 

161, 182, 210

Гуманітаристика 7, 8, 14, 16-19, 32, 43, 

45, 73, 91, 154, 155, 158, 159, 161, 

163, 164, 165-169, 171-174, 176-181, 

184, 189, 196-198, 200, 202-204, 

207-208, 210-214, 238-241, 243-246, 

248, 250, 251

--- нова гуманітаристика 7, 15, 16, 17, 

19, 60, 67, 93, 94-153, 156, 160, 163, 

164, 170, 174, 177, 178, 213, 215, 225, 

243, 244, 248, 251

--- гендерні дослідження 60, 67, 68, 

97, 114, 124, 138, 140

--- дослідження неповносправних 

(dis abled studies) 67, 97

--- дослідження підлеглих класів (sub-
altern studies) 124, 126, 182, 212

--- дослідження речей (thing studies) 

67, 97, 138, 208, 244

--- дослідження сексуальних меншин 

(gay and lesbian studies) 60, 67, 97, 

124, 208, 244

--- дослідження тварин (animal studies) 

67, 97, 138, 208, 244

--- етнічні студії (ethnic studies) 67, 97, 

106, 114, 124, 138, 140, 244

--- постколоніальні студії 61, 68, 75, 

97, 114, 138, 140, 182, 208, 212, 244

--- Chicano/a studies 67, 106, 108-111, 

124, 139, 244

--- див.: біогуманітаристика, постгу-

манітаристика

Деколонізація 14, 140-142, 212, 238, 

244, 250

Деконструкція 11, 14, 18, 53, 71, 75, 

100, 113, 121, 124, 158, 174, 181, 189, 

190, 210, 240, 245

--- див.: конструктивізм, постмодер-

нізм, постструктуралізм

Демократія 8, 14, 15, 126, 127, 160, 

195

Дискурс 11, 13-16, 21, 29, 32-42, 45, 50, 

52, 62, 63, 67, 68, 70, 73, 76, 96, 98, 

108, 109, 112-113, 117, 124, 127, 129, 

135-137, 141, 143, 147, 148, 150, 152, 

161, 163, 174, 175, 178, 181, 183, 189, 

244, 246, 247

П р е д м е т н и й  п о к а ж ч и к



259

Предметний покажчик

Діаспора 108, 114, 144, 150, 181

--- див.: гібридність, суб’єкт, ідентич-

ність

Дієздатність (agency) 18, 77, 155, 161, 

162, 166, 175, 176, 183, 186-188, 195-

197, 200

Досвід 25, 36, 40, 46, 50, 54-63, 67, 68, 

74, 79, 104, 106, 108, 110, 111, 113, 

114, 121, 138-140, 144, 145, 147, 150, 

151, 155, 160, 163, 185, 190, 191, 200, 

205, 208, 212

--- історичний досвід 13, 47, 48, 50, 

54-58, 60, 61, 67, 68, 102, 106

--- межовий досвід 8, 15, 57, 58, 120, 

122, 143, 144

--- піднесений історичний досвід 14, 

47, 57-59, 62, 67, 68

Екологія 16, 20, 64, 65, 140, 163, 169, 

170, 171, 174-176, 182, 195, 210, 213

Емотивне знання 108

Емоції 16, 64, 65, 89, 96, 98, 101, 102-

109, 114, 174, 181

Емпатія/співчуття 16, 96, 101, 102, 106, 

107, 109, 114, 121, 175

Емпіризм 17, 33, 50, 54, 58, 61, 68, 160, 

161, 170, 172, 174, 181, 185, 203, 205, 

245-249

--- див.: матеріалізм

Епістемологія 30, 38, 47, 49, 51, 52, 54, 

56, 57, 71, 74, 75, 95, 102, 104, 112, 

114, 116-119, 123, 127, 138, 139, 141-

143, 146, 151, 160, 175, 197, 198

--- суб’єктивізм 16, 96, 116, 160, 203, 

244, 249

--- щирість 101, 103-105, 106, 107, 109, 

114, 116, 244

--- див. піднесений історичний до-

свід, емотивне знання, емпатія

Естетика 10, 48, 51, 55, 56, 63, 64, 67, 

116, 134

--- див.: піднесеність

Етика 27, 30, 39, 48, 72, 74, 75, 116, 138, 

141, 176, 251

Жертва 16, 68, 87, 90, 110, 120, 122, 124, 

125, 138, 140-146, 148-152, 188, 245

Ідентичність 16, 74, 83, 90, 106, 108, 

113, 135, 146, 180, 199, 244

Ідеологія 14, 16, 33, 38, 39, 42, 62, 63, 

64, 67, 71, 73, 78, 98, 99, 100, 103, 

114, 118, 120, 130, 136, 141, 148, 160, 

168, 175, 244, 245

Істина 8, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 38, 39, 

40, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 62, 69, 72, 

81, 95, 96, 104, 106, 116, 122, 139, 

162, 167, 203, 211, 244, 245, 249

Історія

--- демократизація історії 14, 15, 126

--- і. академічна 94, 95, 96, 97, 100, 101, 

116, 117, 120, 121, 127, 129, 130, 137, 

242, 244, 245

--- історія антропологічна 79-82, 91, 

94, 119, 243, див. мікроісторія

--- і. гендерна див. гендерні дослід-

ження

--- і. емпатична 107, 121, див. емпатія

--- і. етнічна див. етнічні студії

--- і. знизу 60, 62

--- і. й/як наука (science) 14, 21, 25-29, 

32, 33, 38, 42, 72, 95, 96, 101, 121, 

137

--- і. неантропоцентрична 177, 245, 

--- і. неконвенційна 16, 44, 94-101, 

103-105, 107, 110, 115, 116, 121, 122, 

129, 130, 133, 135, 137, 243-245, 248

--- і. постколоніальна див. постколо-

ніальні досладження

--- і. постмодерністська 20, 183, 241

--- і. соціальна 79, 103, 206

--- і. традиційна 16, 55, 72, 99, 100, 

103, 118, 119, 124, 125, 126, 130

--- і. як дискурс див. дискурс

--- криза історії 15, 95, 117-119, 122

--- мікроісторія 7, 8, 54, 55, 61, 72, 78, 

79, 81, 82, 91, 94, 214, 238, 241

--- див.: філософія історії; історіогра-

фія; об’єктивізм; пам’ять; істина; 

проти-історія
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--- історична репрезентація див. ре-

презентація, історіографія

Історіографія 20, 24, 32, 37, 38, 44, 47, 

48, 49, 50, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 69-

78, 94, 95, 97, 101, 102, 113, 119, 121, 

122, 124, 133-137, 167, 180, 181, 238-

243, 250, 251

--- критика історіографії 7, 69, 70-78, 

241, 242

--- поетика історіописання 7, 9, 33, 

35, 70

--- див.: фікція; історія; історична ре-

презентація

Капіталізм 16, 19, 42, 154, 182, 210

Конструктивізм 9, 10-14, 17, 33, 37, 38, 

53, 54, 158, 159, 161, 169, 172, 174, 

181, 184, 185, 188, 208, 240, 247

--- див.: культуралізм, текстуалізм

Космополітизм 8, 181, 208

Культуралізм 11

--- див.: конструктивізм, текстуалізм

Людина 8, 16, 17, 21, 27, 30, 41, 45, 65, 

69, 73, 75-77, 84, 87-89, 91, 101, 102, 

104, 105, 107, 117, 118, 127, 129, 131, 

132, 134, 135, 142, 146, 148, 155, 162-

168, 170, 171, 175-180, 183, 184, 191, 

194, 195, 212-214, 240-242, 247

--- людство 16, 65, 96, 170, 182, 213

--- не-людське 16-18, 63, 65, 118, 155, 

159, 164, 166, 168-174, 176, 178-180, 

183, 184, 186, 189, 190, 194-197, 200, 

201, 205, 213, 246, 247, 250

--- див.: антропоцентризм, тварини

Метафора 34-36, 72, 76, 77, 116, 136, 

144, 167, 171, 190, 193, 198, 199, 241, 

245

Метонімія 34, 35, 36

Мистецтво 10, 19, 27, 32, 33, 41, 46, 

52, 55, 56, 78, 84, 85, 97, 101, 121, 

133, 134, 136, 154, 156, 159, 173, 187, 

188, 190, 196, 197, 201, 204, 208, 

246, 248

--- «мистецтво відрази» (abject art) 

133, 134, 145

Мультикультуралізм 136

Наратив 8, 10-13, 19-21, 27, 28, 30-32, 

38, 45-52, 54, 61, 62, 76, 82, 83, 85, 

96, 108, 110, 111, 114, 116, 120-126, 

128, 135, 136, 138, 163, 175, 178, 183, 

203, 241, 244, 245, 249

--- наративні субстанції 47, 48, 51-53, 

61

Наративізм/наративістська філосо-

фія історії 7-9, 11, 13, 14, 20, 21, 

23, 24, 29-32, 34, 46-48, 54, 59, 68, 

104, 184, 185, 215, 218, 240, 241-243, 

246, 248

Об’єктивізм 33, 38, 42, 116, 139, 178, 

203, 211, 244, 245, 249

Онтологія 51, 57, 141, 157, 163, 171-174, 

248

Пам’ять 13, 15, 16, 21, 39, 48, 55, 68, 77, 

98, 99, 103, 104, 108, 120, 125, 136, 

156, 188-190, 192, 193, 200, 251

--- місця пам’яті 15

Піднесеність 46, 56-60, 63-68, 85, 134, 

136, 137

--- див.: естетика

Поворот

--- антропологічний 81

--- візуальний 174

--- дискурсивний 32, 117, 174

--- до речей/до матеріальності 174, 

184, 185, 245

--- етичний 74, 117, 174

--- культурний 21, 117

--- лінгвістичний 9, 21, 32, 46, 51, 82, 

117, 174, 181

--- наративний 117, 240

Позитивізм 47, 54, 71, 119, 211

Постгуманізм 159, 164-166, 169, 251



261

Предметний покажчик

Постгуманітаристика 7, 17, 153, 163-

165, 168, 170, 174, 179, 189, 196, 216, 

230, 245

--- див.: людина, гуманітаристика, 

постгуманізм, рослини, речі, тва-

рини

Постмодернізм 11, 12, 19, 21, 36, 37, 41, 

49, 71, 122, 124, 125, 158, 162, 167, 

181, 208, 210, 220, 240, 242, 243, 246, 

249, 251

--- див.: деконструкція, конструкти-

візм, постструктуралізм

Постструктуралізм 11, 18, 62, 75, 100, 

113, 158, 174, 181, 189, 204, 205, 208, 

217

--- див.: деконструкція, конструкти-

візм, структуралізм, постмодер-

нізм

Природа 52, 59, 64, 65, 66, 102, 155, 

169, 170, 173, 176, 180, 182, 183

Присутність (presence) 18, 141, 156, 161, 

194, 196, 246, 248

Проти-історія (counter-history) 15, 16, 

98, 103, 116, 121, 124, 125, 243, 244

Психоаналіз 37, 39, 55, 74, 75, 76, 130, 

175, 189, 194, 240

Релігія 26, 115, 118, 132, 142, 146, 155, 

180, 189

Релятивізм 12, 15, 24, 25, 29, 129, 160, 

203

Репрезентація 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 

32, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 61, 64, 70, 85, 116, 156, 

245, 246

Річ 16, 18, 67, 97, 135, 138, 142, 159, 162, 

164, 166, 171, 173-175, 177, 180, 184-

188, 190, 194-197, 199, 200, 208, 213, 

244, 246

--- дієздатність (agency) речі 162, 166, 

186, 187

--- див.: нова гуманітаристика, пово-

рот до речей, постгуманітаристи-

ка

Рослини 18, 156, 159, 163, 166, 173, 177, 

180, 184, 213

Семіотика 75, 175, 178, 187, 188, 200

Справедливість (боротьба за) 16, 75, 

97, 103, 110, 116, 124, 140, 142, 143, 

151, 160, 165, 244

--- див.: деколонізація; демократія; іс-

торія; нова гуманітаристика; про-

ти-історія

Структуралізм 29, 33, 34, 35, 48, 59, 61, 

74, 75, 181, 240

--- див.: постструктуралізм

Суб’єкт/суб’єктність 14, 16, 17, 20, 30, 

45, 56-58, 62-65, 67, 72-74, 104, 108, 

109, 111-114, 121, 123, 124, 126-128, 

131, 132, 137-140, 142-144, 146, 148, 

150, 151, 155, 160, 166-169, 171, 172, 

174, 176, 179-181, 186, 195, 244, 247

--- див.: ідентичність

Суб’єктивізм 16, 96, 116, 160, 203, 244, 

249

Сюжет (plot) 12, 13, 26, 27, 31, 32, 40, 

82, 84, 85, 88, 89, 116

--- пояснення за допомогою побудови 

сюжету (emplotment) 40

--- див.: наративізм

Тварини 16, 18, 67, 97, 102, 116, 132, 

133, 135, 138, 142, 159, 163-166, 173, 

177, 180, 181, 183, 184, 190, 194, 195, 

200, 208, 213, 244

--- див.: людина, постгуманітаристи-

ка, рослини, речі

Текстуалізм 9, 11, 14, 37, 48, 73, 158, 

174, 181, 185, 190, 246

Травма 8, 15, 20, 55, 57, 58, 96, 108, 120, 

122, 137, 175, 183

Тропи 11, 33, 35-37, 39, 47, 51, 54, 59, 

61

--- див.: метафора, метонімія

Утопія 8, 15, 39, 125, 214
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Факт 

--- факт/подія 10, 12, 13, 34, 37-40, 42

--- факт/фікція 10, 12, 13, 37-40, 42

Фемінізм 44, 62, 64, 66, 87, 90, 103, 

106, 109, 111-113, 121, 127, 138-140, 

143, 146, 244

--- див.: гендер

Фігура 11, 32, 35-37, 39-41, 85, 88, 127, 

135, 144, 148, 151, 154, 168, 179, 190, 

192, 200

Філософія історії

--- критична 7, 8, 9, 14, 20, 24-29, 46-

48, 54, 59, 68, 104, 184, 185, 215, 

218, 240, 241-243, 246, 248

--- спекулятивна 8, 24, 37

--- див.: наративізм

Цілість (assemblage) 18, 175, 188, 195-

201

Щирість 101, 103-107, 109, 114, 116, 

244

--- див.: істина

Предметний покажчик
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Д16
Доманська Е.

Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії 
знання про минуле / Ева Доманська ; пер. з польськ. та англ. 
В.Склокіна ; наук. ред. В.Склокін, С.Троян. – К. : Ніка-Центр, 
2012. – 264 с.

ISBN 978-966-521-605-6
У своїй новій книжці відома польська дослідниця історіографії Ева 

Доманська простежує розвиток теорії знання про минуле від середини 
ХХ до початку ХХІ століття на тлі загальних змін у західній гуманітарис-
тиці. Авторка не лише критично аналізує постмодерністський виклик 
історіописанню, але і розглядає становище історіографії після постмо-
дернізму, простежуючи формування нової постгуманітарної парадигми 
в гуманітаристиці та соціальних науках. Звертаючи увагу на кризовий 
стан сучасної історіографії, пов’язаний із неспіввимірністю результатів 
досліджень із дійсністю, що змінюється, та суспільними очікуваннями, 
Доманська пропонує власний рецепт виходу з цієї ситуації: концепцію 
практичної методології, яка покликана повернути історії її традиційну 
привілейовану позицію в гуманітаристиці.

Для істориків, культурологів, антропологів, літературознавців, со-
ціологів, політологів, а також усіх, хто цікавиться змінами у сучасній 
гуманітаристиці.

УДК 930
ББК 63
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