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між історіографією та філософією історії

пітер Берк, визначаючи свого часу десять найбільш важливих ознак західного 
історичного мислення, наголошував, зокрема, на значенні епістемологічної реф-
лексії, тобто на постійній увазі західної історіографії протягом практично всього її 
розвитку до проблеми принципової можливості отримання історичного знання та 
до способів досягнення історичної істини 1. Cаме ця зацікавленість підставами на-
шого знання про світ (у даному разі про минуле) безпосередньо зближувала й збли-
жує зараз західну історіографію з філософією та наукою.

В українській історіографії ця епістемологічна рефлексія якщо й була присут-
ньою, то зазвичай мала марґінальне місце. причини цього були щоразу різними, але 
щодо ХІХ—ХХ ст., то, як видається, важливу роль відіграла зануреність більшості 
українських істориків у політичне життя та в процеси націотворення, що залишало 
надто мало часу на теоретичну рефлексію щодо власної дисципліни. Не менш важ-
ливим чинником була, поза сумнівом, тоталітарна природа радянського режиму, яка 
унеможливлювала проведення будь-яких незалежних епістемологічних і методоло-
гічних досліджень. Висловлене зовсім не означає, що українські історики не були 
зацікавлені в досягненні історичної істини, навпаки, жваві дискусії та суперечки 
були завжди (за винятком радянської історіографії 30–80-х рр. ХХ ст.) присутні 
в українському історичному середовищі. проте ці дискусії мали зазвичай приклад-
ний характер, тобто стосувалися істинності окремих фактів або адекватності інтер-
претацій певних історичних періодів. Спроби ж вийти на ширшу перспективу та 
проаналізувати загальні підстави історичного знання, вплив суспільного, культур-
ного, філософського й інших контекстів на розвиток історичної науки, характер 
зв’язку між текстами істориків і реальністю, яку вони намагаються описувати, та 
інші подібні проблеми були поодинокими та, як видається, не мали якогось серйоз-
ного впливу на спільноту істориків. Утім, на мою думку, без таких спроб українська 
історіографія залишатиметься приреченою на провінційність і вторинність. З іншого 
боку, ми можемо опинитись у ситуації, коли, за висловом Едварда Карра, ми будемо 
«знати все більше і більше про все менше і менше» 2, що сприятиме лише подальшій 
самоізоляції історіографії.

Вихід «Вступу до історії» проф. Наталі Яковенко під цим кутом зору є, поза 
сумнівом, важливою подією для української історіографії. Адже це одна з перших 
спроб українського історика дати загальний огляд розвитку історичної науки, 
зорієнтований насамперед на висвітлення теоретичних та методологічних новацій 
та на аналіз місця історіографії в ширшому культурному контексті. Те, що одним 
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з основних адресатів книжки є студенти-історики, які лише починають освоювати 
нову для себе дисципліну, визначило як структуру праці, так і загальний стиль ви-
кладу, який мав бути особливо чітким та зрозумілим, що, поза сумнівом, вимагало 
спрощення деяких найбільш складних і суперечливих проблем. Утім, навіть пра-
цюючи в цій площині та звертаючи увагу насамперед на аналіз різних напрямків 
історіописання та проблеми методології історичного дослідження, що найперше 
потрібно історикам-початківцям, які мають зорієнтуватися в проблемному полі 
сучасної історіографії та обрати для себе якусь дослідницьку тематику, Авторка все 
ж не оминула й надзвичайно важливих епістемологічних питань статусу й підстав 
історичного знання. Як видається, найпозитивнішою рисою книжки є те, що Н. Яко- Яко-
венко постійно намагається проблематизувати підставові припущення як традицій-
ної, так і постмодерністської історіографії, що власне й є одним з основних завдань 
філософії/теорії історії. Цілком поділяючи схвальні відгуки інших рецензентів щодо 
стилю викладу, структури й загального підходу роботи, не хотів би витрачати зайвий 
час і місце, щоб повторювати вже сказане. Додам лише, що, на моє переконання, 
«Вступ до історії» принаймні в найближчий перспективі стане для української іс-
торіографії базовою працею в сфері філософії/теорії історії. А отже, хотілось би 
висловити деякі зауваги з приводу низки проблемних моментів «Вступу», які, мож-
ливо, стануть у пригоді Авторці при підготовці другого видання праці.

Зауваження стосуються двох основних блоків питань: термінології та висвітлен-
ня проблеми когерентності в історіописанні.

У передмові Авторка визнає, що «Вступ» досить важко вважати якимось певним 
жанром, «адже це не зовсім історія історіографії, не зовсім методологія історії, не 
зовсім посібник зі вступу до історії. Вона, коли забажаєте, є особистим порахунком 
окремо взятого історика з історією» (с. 12). Далі, простежуючи зміни значень слів 
«історія» та «історіографія», Н. Яковенко зазначає, що «починаючи від ХІХ ст. й до 
сьогодні ми під «історіографією» розуміємо: 1) сукупність праць щодо тих чи тих 
ділянок історії, 2) наукову дисципліну, що вивчає стан історичної науки та історію 
історичного знання» (с. 31). «Історіографія» у другому з наведених значень, на дум-
ку Н. Яковенко, включає низку дослідницьких напрямів, зокрема історію історіо-
графії, історію науки, історію ідей і методологію історії (с. 32). Тут-таки Авторка 
додає, що не варто плутати методологію з філософією історії, оскільки «методологія 
зосереджена на прикладній роботі історика, натомість філософія історії (інколи її 
ще називають історіософією) — це галузь філософії, яка розмірковує над універсаль-
ною значущістю минулого як скарбниці досвіду людства («сенсом історії»), над 
феноменом сприйняття людиною часу тощо» (с. 32).

Тобто, Н. Яковенко розуміє «історіографію» дуже широко, і якщо виходити з її 
ж власного визначення, то «Вступ» є насамперед історіографічною працею. проте 
хотілось би висловити певні застереження, пов’язані з проблемою термінології.

У принципі, дефініції «історіографії» та «філософії історії», запропоновані Ав-
торкою, досить точно відображають дисциплінарні поділи в сучасній українській 
вищій школі. За радянських часів серед головних теоретичних дисциплін у галузі 
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історії (окрім сумнозвісних «істмату» й «діамату») була також «історіографія», до того 
ж остання на практиці більше скидалася на бібліографію. після проголошення не-
залежності «історіографію» поділили на дві дисципліни — українську та західну (або 
світову), які зосереджені насамперед на історії історіографії, але в обох курсах аналіз 
зазвичай не виходить поза межі історичної дисципліни. В окремих університетах 
останнім часом «історіографію» було доповнено курсами або спецкурсами з мето-
дології історії або вступу до історії, проте, наскільки мені відомо, такі випадки на-
разі є поодинокими, а структура таких курсів не є усталеною. З іншого боку, «філо-
софію історії» викладають на філософських факультетах, а зміст цього курсу зазви-
чай зведено до переказу того, що різні філософи писали з приводу історії. Як на-
слідок, маємо ситуацію, коли курси «історіографії» не дають студентам-історикам 
належного рівня теоретичної або філософської рефлексії над їх дисципліною, а кур-
си «філософії історії» часто не мають потрібного історичного виміру.

Іншою є ситуація в західній, зокрема англо-американській, історіографії. Тут 
стосунки філософії та історії також не були легкими, проте в другій половині ХХ ст. 
зусиллями як істориків, так і філософів налагоджено доволі плідний діалог між дво-
ма дисциплінами. Зокрема, у 50–60-ті рр. ХХ ст. у працях Вільяма Дрея та Вільяма 
Волша було остаточно усталено принциповий поділ на «критичну» та «спекулятив-
ну» філософію історії3. До «спекулятивної» філософії зарахували філософські реф-
лексії над самим минулим, які зазвичай були спрямовані на пошук певної загальної 
логіки або спрямованості подій минулого, що їх не помічали власне історики. До 
«спекулятивної» філософії історії найчастіше зараховують побудови Геґеля, Гердера, 
Канта, Маркса, Шпенґлера, Тойнбі й інших. Фахові історики починаючи ще з дру-
гої половини ХІХ ст. ставились до цього типу філософування з виправданою підо-
зрою, оскільки більшість з-поміж зазначених філософів створювали власні концеп-
ції, не спираючись на опрацювання історичних джерел, а натомість, виходили 
з певних апріорних філософських позицій, унаслідок чого їхні системи неможливо 
було ані перевірити, ані спростувати емпіричним шляхом. проте найважливішим 
«гріхом» «спекулятивної» філософії історії, як це переконливо довів Артур Данто, 
було те, що такі концепції не обмежувались поясненням минулого, але й робили 
певне передбачення щодо майбутнього, тобто в одній пояснювальній схемі поєдну-
валось минуле (те, з чим традиційно працюють історики) і майбутнє (те, з чим за 
визначенням історики працювати не можуть) 4.

по завершенні Другої світової війни, насамперед під впливом критики марксист-
ської «спекулятивної» філософії, серед фахових філософів та істориків остаточно 
утвердилося переконання, що філософія історії має відмовитись від аналізу самого 
минулого і залишити цю справу історикам. Основним завданням філософії історії 
відтепер мала стати рефлексія над тим, як фахові історики досліджують минуле. Тоб-
то, філософія історії звільнилась від своєї «спекулятивної» складової, проте зберегла 
«критичну». В. Волш, для прикладу, виокремлював чотири основні проблеми «кри-
тичної» філософії історії: статус історичного знання та його відношення до інших форм 
знання, історичне пояснення, історичний факт та історична істина, а також проблема 
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об’єктивності історика 5. пізніше до цих проблем додались також такі теми, як есте-
тичний вимір історіописання, історичний наратив та історична репрезентація, спів-
залежність пам’яті та історії, етична складова історіографії тощо 6.

поряд із терміном «філософія історії» окремі дослідники вживають також термін 
«теорія історії» 7. На мою думку, на позначення теоретичної рефлексії над діяльні стю 
історика доцільніше вживати саме один із цих двох термінів, а не термін «історіо-
графія», як це пропонує Н. Яковенко. причому особисто я віддаю перевагу «філо-
софії історії».

Якими є переваги «філософії історії» в порівнянні з «історіографією»? по-перше, 
термін «філософія історії» вказує на міждисциплінарний характер цього поля до-
сліджень і на необхідність філософського осмислення аналізованих проблем. Для 
прикладу, вже довготривалі дискусії і в українській, і в західній історіографії з при-
воду таких тем, як історичне пояснення, об’єктивність історика або позитивізм та 
постмодернізм в історіографії, могли б бути значно змістовнішими й результатив-
нішими, якби всі їх учасники, обґрунтовуючи свої погляди, апелювали не лише до 
здорового глузду, а й до певних усталених філософських концепцій. Як слушно за-
значив в одному з інтерв’ю Гайден Вайт, більшість істориків є емпіриками і з великою 
недовірою сприймають будь-які теорії, пропоновані іншими істориками або філо-
софами. проте проблема полягає в тому, що цей емпіризм не є філософським емпі-
ризмом, тобто це не звернення до філософської школи емпіризму, що має досить 
довгі традиції, а насамперед апеляція до здорового глузду та особистого досвіду 8. 
Унаслідок цього більшість подібних дискусій заходять у глухий кут і не дають якогось 
позитивного результату, що, власне, цілком закономірно, оскільки навряд чи мож-
ливо знайти розв’язання складних наукових проблем, апелюючи лише до здорового 
глузду й емоцій.

по-друге, у сучасних українських реаліях запровадження філософії історії як 
окремої дисципліни (зокрема, навчальної) і, відповідно, відокремлення її від історіо-
графії було б особливо доцільним. Історія історіографії є, поза сумнівом, потрібною 
дисципліною, утім, вона не може заступити курсу, який би в проблемному ключі роз-
глядав основні теоретичні проблеми історичного дослідження, зосереджуючись на-
самперед на періоді дисциплінізації історії, тобто на ХІХ—ХХ ст. Останнім часом 
в Україні маємо тривожну ізоляціоністську тенденцію, коли окремі дослідники по-
чинають протиставляти вітчизняну історіографію західній теорії історії. Мені осо-
бисто доводилося кілька разів чути на історіографічних конференціях, як окремі до-
повідачі протиставляють «нашу» історіографію «їхній» філософії історії. Зокрема, 
філософію історії зображують винятково в неґативних тонах, як своєрідний аналог 
«буржуазної» науки за радянських часів, з доволі рівнозначним висновком, що нашим 
студентам знати про неї взагалі не слід. Найприкріше, що подібні думки мають за-
звичай широку підтримку. За цим ізоляціонізмом ховається найчастіше незнання 
іноземних мов та відповідної фахової літератури, утім, ураховуючи те, що ці люди 
обіймають університетські кафедри і відповідним чином навчають студентів, подібні 
настрої та настанови будуть поширюватися і серед молодшого покоління істориків.
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У «Вступі» цього ізоляціонізму немає. Навпаки, як вже зазначалось, Н. Яковен-
ко є відкритою, але водночас і критичною, до нових теорій та підходів. Висловлюю-
чи ці міркування, я не мав також на меті заперечувати значення історіографії як 
самостійної дисципліни. У даному разі йшлося насамперед про термінологічну 
точність і чітке розмежування між історіографією та філософією історії.

Другим питанням, що викликає певні застереження, є висвітлення у «Вступі» 
проблеми коґерентності в історіописанні. Когерентність, або зв’язність, є надзви-
чайно важливою проблемою для історичної науки — проблемою, що залишалася 
зазвичай поза увагою традиційної історіографії та теорії історії. Н. Яковенко, як 
досвідчений дослідник-практик, відчуває цю важливість, і відразу кілька підрозділів 
«Вступу» («Клопоти з хаосом одиничного», «“Структура” — віртуальний помічник 
історика у двобої з одиничним», «Зв’язкові поняття», «Моделі — помічник історика 
у конструюванні смислових цілостей», «про що можуть розповісти уживані істо-
риком метафори») присвячує аналізові цієї теми. Розмірковуючи над тим, як 
досягається когерентність в історичному наративі, Авторка зазначає, що історики 
зазвичай використовують «...чотири знаряддя “зв’язування” часткового та мінливого 
в певну цілість. Найвищу, сказати б, теоретичну сходинку в їхній ієрархії посідає 
наперед задана пояснювальна схема “сенсу історії”, а нижчі, уже суто робочі, — 
зв’язкові поняття (або “зв’язувальний концепт” [colligatory concept]), моделі та 
метафори» (с. 267). Далі Авторка зазначає, що в домодерній історіографії основни-
ми пояснювальними схемами виступали античний кругообіг часів, християнське 
провидіння Господнє та «ідея історії» доби Романтизму (с. 267).

Отже, пояснювальна схема «сенсу історії» Н. Яковенко, схоже, близька до по-
няття «ґранд-наративу» в Жана-Франсуа Ліотара 9. Ґранд-наративи дійсно відіграють 
важливу роль щодо зв’язування історичних наративів у певну цілість. проте, оскіль-
ки в українській історіографії термін «ґранд-наратив» уживають у різних контек-
стах — як для позначення схеми національної історії (власне, саме в цьому контек-
сті вживає цей термін у «Вступі» Н. Яковенко — с. 180), так і для окреслення схеми 
загальної історії людства — то, як видається, варто було б розглянути це питання 
більш детально. У даному разі слушними є міркування канадського історика Аллана 
Меґілла, який спеціально проаналізував роль ґранд-наративів в історіографії. На 
думку А. Меґілла, можна виокремити чотири основні рівні історичної концептуалі-
зації: «1) власне наратив; 2) мастер-наратив, який претендує на авторитетне висвіт-
лення певних сеґментів історії; 3) ґранд-наратив, який претендує на авторитетне 
висвітлення історії загалом; 4) метанаратив (зазвичай віра в Бога або в раціональність, 
певним чином властиву світові), який слугує для обґрунтування ґранд-наративу»10. 
Отже, якщо прийняти класифікацію Меґілла, то схему національної історії Михай-
ла Грушевського можна визначити як «мастер-наратив», а, для прикладу, ідею хрис-
тиянського провидіння Господнього — як «ґранд-наратив». Якщо мати на увазі 
історіографію ХХ ст., то найбільш очевидним є вплив на діяльність окремих істори-
ків саме різноманітних мастернаративів. Утім, ґранд-наративи так само продовжують 
відігравати свою роль і впливають на творчість навіть самих теоретиків постмодер-
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нізму (як-от Ліотара), які заявляють про крах всіх ґранд-наративів. Як іронично 
зауважив щодо цього Йорн Рюзен, «мастер-наративом Заходу є те, що ми не маємо 
мастер-наративу» 11 (с. 3) (вочевидь, маючи в даному разі на увазі як мастер-, так 
і ґранд-наративи).

Н. Яковенко детально простежує також роль зв’язкових понять і метафор 
у конструюванні історичного наративу (с. 270–271, 274–280). Не менш переконли-
вим виглядає аналіз використання моделей в історичному дослідженні. Хоча, у да-
ному разі виникають певні сумніви в доцільності вживання поняття «модель» саме 
в цьому контексті. Авторка визначає модель як «набір пов’язаних між собою ознак, 
чиї прояви історик “наперед знає”, тому працює з джерелами не навпомацки, а в по-
шуку відповідних потверджень чи спростувань» (с. 271). Роль моделей проаналізо-
вано на прикладі «моделі модернізації» (с. 272–274). У даному разі, видається, 
доцільніше було б вживати не поняття «модель», а поняття «теорія». Те, що Н. Яко-
венко називає моделлю, у принципі відповідає класичному розумінню наукової 
теорії, що визначають (для соціальних наук) як «набір взаємопов’язаних тверджень, 
які дозволяють систематизувати знання, пояснювати та передбачати соціальне 
життя, і генерувати нові наукові гіпотези» 12. До того ж, як видається, у соціальних 
науках та в історії «модернізацію» окреслюють зазвичай саме як теорію, а не як 
модель. Але ж теорію модернізації, так само як й інші теорії, для прикладу, теорію 
протоіндустріалізації Франкліна Мендельса або теорію національного відродження 
в Східній Європі Мирослава Гроха, використовують як моделі інші історики (так 
воно і є насправді). проте первинним у даному разі є їхнє значення як теорій, і саме 
теорії (разом із зв’язковими поняттями, узагальненнями й метафорами) відіграють 
ключову роль в історичній концептуалізації та забезпечують когерентність 
історичного наративу 13.

Загалом підрозділи, присвячені проблемі когерентності, чи не найцікавіші 
в книжці й є, поза сумнівом, новаторськими для української історіографії. Шкода 
лише, що Авторка обмежилася висвітленням когерентності на рівні опису та по-
яснення окремих фактів і не розглянула те, як досягається когерентність на рівні 
історичного тексту як цілого. Ця проблема є, як відомо, центральною для 
наративістської філософії історії. Саме у працях філософів-наративістів, зокрема 
Гайдена Вайта14 та Франкліна Анкерсміта, було зроблено важливі спостереження 
щодо природи історичного наративу, який, на думку наративістів, є насамперед 
репрезентацією минулого. попри те, що концепція історичної репрезентації має 
передусім аналітичне значення (тобто вона не є вказівкою, як саме слід писати 
історичні праці), доцільніше було б бодай стисло зачепити цю тему навіть у праці 
типу «Вступу», оскільки подібні дослідження дозволяють історикам краще зрозуміти 
природу свого ремесла й дають принаймні часткові відповіді на ключове запитан-
ня — «що таке історія?»

Насамкінець хотілося б ще раз підкреслити, що вихід «Вступу до історії» є важ-
ливою подією для української історіографії. Відверте та сміливе обговорення 
методологічних, теоретичних і філософських проблем, пов’язаних з історичним 

Володимир Склокін. Між історіографією та філософією історії



376 Схід / Захід. Випуск 13–14. Спеціальне видання

дослідженням, — це саме те, чого чи не найбільше бракує сучасній українській 
спільноті істориків. подолання антитеоретичних та антифілософських настанов 
більшості вітчизняних істориків є, поза сумнівом, нагальним завданням, і «Вступ до 
історії» можна розглядати як один із перших успішних кроків у цьому напрямку.
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