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з чого починається «вступ до історії»

Гуманітарне знання консервативне. Будь-яке нововведення зазвичай проходить 
три стадії: 1) «Яка нісенітниця!»; 2) «У цьому щось є…»; 3) «Та хто ж цього не знає?». 
Особливо наочно це можна спостерігати на прикладі сучасної корпорації істориків на 
пострадянському просторі. Здавалося б: уже понад 20 років тому впала «залізна завіса», 
стали приступними досягнення світової науки і «єдино правильний» історичний 
матеріалізм перестав бути догмою. проте гуманітарна думка в пострадянських респу-
бліках важкими зусиллями намагається засвоїти «новації» західних наук 30–40–
50-річних, а іноді й старших, і не можна стверджувати, що маємо тут значний проґрес.

Мабуть, єдиним відчутним результатом стало те, що принаймні класику західної 
історичної думки ХХ ст. майже всю перекладено російською, а також значною мірою 
й українською (з перекладами іншими мовами справа є значно гіршою). Однак нові 
історичні теорії (насправді вже, на жаль, далеко не нові) насилу проникають до вищої 
школи, долаючи страшну інерцію та зашкарублість мислення, а іноді й прямий опір.

Автор цих рядків в 90-х рр. ХХ ст. працював в одному з периферійних університе-
тів і був свідком такої симптоматичної сцени. Я виступав на науковому семінарі та 
(не пам’ятаю вже, з якого приводу) згадав історичну антропологію. Аспірант, який 
виступав по тому, задумливо зазначив: «Мабуть, соромно закінчити історичний фа-
культет університету, вступити до аспірантури й на третьому році навчання в ній 
вперше почути про історичну антропологію». Декан факультету який сидів в авдито-
рії, неймовірно розхвилювався, схопився з місця й вигукнув: «І правильно! І не треба 
про це знати!». То був, здається, 1998 або 1999 рік…

Щодо історичної науки, то тут, мабуть, варто застосувати термін «діалог», який 
охоче використовує в своїх виступах автор книги, про яку йтиметься далі, — про-
фесор Наталя Миколаївна Яковенко. Вона зазвичай говорить про існування в укра-
їнській історичній науці кількох «діалогів», представники яких слабко розуміють 
один одного і ставляться до колеґ з «іншого діалогу» підозріло з недовірою, якщо не 
вороже. Ситуація в Росії абсолютно аналогічна. Єдиної корпорації істориків більше 
немає. Є кілька «діалогів», представники яких сповідують досить широкий спектр 
методик і підходів, від вульґарного позитивізму до радикального постмодернізму. 
Це, можливо, і не погано, бентежить лише те, що ці «діалоги» не висловлюють жод-
ної готовності до взаємосприйняття. Інтелектуальна прірва між їхніми членами (до 
того ж додатково зчаста зумовлена внутрішньокорпоративними проблемами, кла-
новістю тощо) наразі лише поглиблюється.

причина такої ситуації, імовірно, у тому, що залишилося не так багато 
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інтелектуальних майданчиків, на яких представники цих різних «діалогів» могли б 
діяти разом. У Центрально-Східній Європі виходить чимало вельми цікавих і якісних 
історичних часописів, але кожен має свою читацьку (а також і авторську) авдиторію, 
і це сприяє радше відокремленню, ніж діалогу між «діалогами». принаймні прикладів 
останніх не так вже і багато. Тим більше порівняльних обговорень тієї чи іншої 
історичної методології. приблизно те саме відбувається з науковими конференціями. 
Таким майданчиком могла б стати вища школа. Але бурхливі зміни, що відбувалися 
в ній останніми роками, мали або структурний характер (запровадження Болонської 
системи), або спрямовували викладання в річище національних історіографій. при 
цьому теорія та методологія історії часом узагалі зникала з переліку предметів або 
підлягала секвестру (принаймні такою є ситуація в російських ВНЗ 1).

Отже, залишається лише одне можливе поле для певної інтеґрації інтелектуалів 
з різних «діалогів» — а саме книги й рефлексія над ними, полеміка довкола тих чи 
інших видань. У Росії останніми роками вийшло декілька таких видань (часто, як 
це і має бути, навчального штибу), на сторінках яких пропонували панораму роз-
витку історичної науки й огляд та аналіз наявної ситуації 2. В Україні також виходи-
ли подібні праці (на жаль, вони менш відомі, і, сподіваємось, українські учасники 
дискусії заповнять цю прогалину в цьому огляді) 3. До цього напрямку в історіографії 
належить і «Вступ до історії» Н. М. Яковенко.

Книга Н. М. Яковенко справляє надзвичайно приємне враження і побудовою 
сюжетів, і глибиною викладу матеріалу, і захопливою «грою розуму». Авторка вправ-
но будує діалог з читачем і веде його від однієї віхи розвитку історичного знання до 
іншої, у цілковитій відповідності з власним визначенням сутності місії історика 
(«Історик… возить туристів на той берег річки забуття, що її колись називали Ле-
тою» — c. 11). Ця розмова цікава тим, що її учасник — один з провідних істориків 
сучасної України, і в таких випадках завжди показовою та повчальною є самореф-
лексія. Вона дозволяє читачеві зрозуміти, що в історичній науці протягом сторіч було 
для Н. М. Яковенко дійсно важливим і вплинуло на її становлення як історика.

Єдине, що здалося мені в книзі не дуже вдалим, — «філантропічна» (за визна-— «філантропічна» (за визна-
ченням Н. М. Яковенко — c. 12) частина як така (розділи 10 («Тему обрано — що 
робити далі?», c. 292–314; і 11 («Нарешті вистражданий текст», c. 316–340). Напи-c. 292–314; і 11 («Нарешті вистражданий текст», c. 316–340). Напи-–314; і 11 («Нарешті вистражданий текст», c. 316–340). Напи-c. 316–340). Напи-–340). Напи-
сана сама по собі непогано і, поза сумнівом, дуже корисна як практичні рекомендації 
для студентів, аспірантів і загалом «істориків-початківців», вона жанрово та 
стилістично вибивається з усього попереднього викладу, де було поставлено цілу 
низку питань, що залишилися без відповіді. Н. М. Яковенко вправно веде читача від 
однієї історіографічної інтриґи до іншої, показуючи переваги та недоліки різних 
сучасних методів і підходів. Сюжетно та стилістично виклад побудовано зразково: 
читачеві один за іншим демонструють нові й нові методи, теорії, підходи тощо — які 
відкривають нові сторони історичного процесу та змушують сам історичний процес 
вигравати новими барвами — щоб через сторінку показати вразливість і неунівер-
сальність даних методів та теорій. читач прямує за авторкою все далі й далі, очіку-
ючи, коли ж нарешті будуть відповіді на питання, кількість яких повсякчас більшає 
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під час огляду наступних підходів. Градус інтелектуального очікування зростає.
Натомість читач несподівано відкриває текст, написаний зовсім в іншому сти-

лі, — «Як написати курсову роботу», і бачить рекомендації — поза сумнівом, слуш-
ні, але, по-перше, такі, що різко спускають читача з висот інтелектуального екс-
клюзиву до студентсько-неофітського практикуму; по-друге — цей практикум 
є прикладом класичного історико-критичного підходу, він узяв від нього все най-
краще. Це добротно, правильно — але тут немає відповідей на ті інтелектуальні 
очікування, що народжувались при прочитанні попередніх розділів роботи. Інша 
справа, чи є в принципі на них адекватна відповідь — але, у будь-якому разі, її слід 
шукати не в оповіданні про те, як писати курсову роботу. Для студента ці розділи, 
мабуть, корисні. проте місія книги Н. М. Яковенко (як її розуміє й сама автор — с. 12) 
не обмежується банальним навчальним посібником для ВНЗ.

Мені хотілося б вірити, що завдяки цій праці збільшиться кількість представни-
ків чинної корпорації істориків, які в розмові про сучасні методи історичної науки 
будуть або задумливо шепотіти під ніс: «У цьому щось є…», або — навіть вигукувати: 
«Та хто ж цього не знає!» Уважаємо, що книга Н. М. Яковенко має всі шанси саме 
таким чином вплинути на нову ґенерацію українських (і не лише українських!) іс-
ториків. Видається, що історіографії і в Росії, і в Білорусі, і в інших країнах постра-
дянського простору лише виграють від перекладу цієї книги іншими мовами.
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