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РЕЦЕНЗП

КУсельова Ю. А. Становления 1 розвиток кторюграфй в 1мператорському харювському ушверситетк
моногр. - X.: ХНУ 1м. В. Н. Каразша, 2014. - 252 с.
Навесш 2014 р. у спешал130ванш рад! Дншропетровського нацюнального ушверситету 1меш
Олеся Гончара була захищена кандидатська дисертащя викладача кафедри юторюграфп, джерелознавства та археологи Харювського нацюнального ушверситету 1меш В. Н. Каразша Юли Анатоли'вни ЮсельовоУ, присвячена юторп формування 1стор10графЙ як науковоУ 1 навчальноУ дис
циплин в УУрщному ушверситетГ. Того ж року
на основ! дисертацшного тексту була випущена 1
рецензована монограф1я. яку новоспечений кан
дидат наук присвятила 50-р1ччю рщно'У кафедри
та ГУровеснику, своему науковому кер1внику 1 одночасно завщувачу цIсУ ж кафедри Серию 1вановичу Посохову.
Постановка теми сама по соб1 викликае пщвищений науковий штерес 1 обумовлюе актуальшсть
роботи . А вто р р о зташ о в у е св о е досл1дження на
перехрестях цшо'У низки надзвичайно затребуваних нин1 напрям1в 1сто ри ко-пауков их, юторюграф!чних студш, штелектуальноУ УсторГУ, поеднання
яких не лише демонструе об 1знашсть 1 ерудищю,
не лише дозволяе репрезентувати складний процес дисцишпнаризацГУ ц1еУ рефлексивно! галуз1
юторичного знания, але й стимулюе вироблення
сучасного образу 1стор1ограф1У, обговорення стратегГУ ГУподальшого розвитку, вдосконаленню метод1В 1стор10графУчних та юторико-юторюграфУчних дослщжень.
Комплексне досл 1дження становления 1стор1ографГУ в ст 1нах Харювського ун1верситету орган1чно вписуеться у проблематику репонально'У
1стор 10графГУ. 3 одного боку, така постановка
дозволяе вщмовитися в1д кумулятивУстських, Л1н 1Йних моделей розвитку науки та зосередити
увагу на локальних та темпоральних особливостях дього процесу. 3 1ншого, - автор не розглядае
1Сторико-1Сторюграф1чний процес у ХаркУвському ун 1верситет1 як 13ольований. В1н вписуеться
у соцкжультурш, 1нтелектуальн1, 1СторУограф|чнУ
контексти, розглядаються його комугпкативш' та
про(})ес 1йно-культурн 1 складов!, що виходять за
меж 1 окремого ун1верситету та закладають п1двалини загального процесу Унституцюнал1зацГУ 1стор 10графГУ.

Актуальн1сть ц 1еУ прац1 випливае також 1 з ГУ
п13навального потенц1алу в галуз1 вивчення як
юторГУ УсторичноУ науки 1 осв1ти в найстар1шомл’
ун 1верситет1 Наддншрянщини, так 1 в ц 1лому для
розгортання в УкраУш студ1й з ушверситетськоУ
1СТорГУ, безумовними лщерами яких, на мш погляд, е на сьогодш 1сторики Харк 1вського ун 1верситету.
Предмет дослгдження представлений в передмов! як «багатофакторний процес становления 1
розвитку 1стор10графГУ як науковоУ та навчальноУ
дисципл1ни» (с. 5). Його шструментарш складають науков1 п 1дходи, вироблеш в рамках наукознавства та 1нтелектуальноУ шторн. I якщо дисципл1нарний ракурс акцентуе увагу на розбудову
шституцшних основ, пошук ознак дисципл 1наризацГУ Усто р Уо 1 рас)) 1У, то культурно-антрополопчна
перспектива спрямована на проблеми 1 процедури самощентифкацГУ вчених гцодо новоУ галуз1
знань. Серед декларованих I реал1зованих метод!в
особливу увагу привертае ]'сторико-ретроспективний. Його послщовне застосування дозволило
суттево в!дсунути пошуки генези 1Стор10графГУ аж
до перших роюв Харк1вського ун 1верситету, коли
|'стор!ограф|'чна компонента нце не усвщомлювалася в дисципл 1нарних категор1ях, а виявлялася у
формуванн1 тих чи шших 1стор1ограф1чних елемент1в, ознак, дискурс 1в. Вщм1чу ц 1лком виправдану увагу до терм1нолог1чного апарату, що надае
можлив1сть уникати невиправданих смислових
втрат при використанн! багатозначних понять.
У передмогл переконливо представлена джерельна база роботи, шформацшш можливост1
якоУ вповн! забезпечують вирппення поставлених
завдань. М1ж там, розподшяючи суцшьний обсяг
джерел на групи, варто було б обгрунтувати Т1
критер11, за якими був проведений цей подш.
Заслуговують на увагу пщходи Ю. А. КЗсельовоУ до огляду 1стор!ограф|У проблеми, яка за майже повноУ втдсутност! праць, присвячених безпосередньо проблем! дисертащУ, обгрунтовано створювалася за принципом конструювання 1ерарх!1
1стор1ограф1чних контекст1в. Тут представлен!
роботи теоретичного характеру, прац 1, присвячен! функц10нуванню ушверситетськоУ системи
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в Росшсьюй дмперп загалом та ушверситетськш
ПОЛ1ТИШ влади, робота з кторй' Харювського
ушверситету та розвитку в ньому кторюграф1чного знания 1, наренгп, врахована лггература. що
ВИСВ1ТЛЮС ПИТаН Н Я р О З В И Т К у 1С Т 0рИ Ч Н 0Т ОСВГГИ. в
тому ЧИСЛ1 И 1С Т О р 1 0Г раф 1Ч Н 01 СКЛаДОВОУ В 1НШ ИХ
ушверситетах 1мперй‘. Створене автором 1стор1ограф1чне забезпечення ефективно «працюе» як на
лептимащю дисертацшно! проблематики, так 1 на
обгрунтування вибору вщповщного методолопчного арсеналу.
Структура роботи е цшком лопчною 1 спрямована на висвгглення багатофакторного процесу становления кторюграфп як навчальноТ та
науково! дисцишнни. Змктовна частина книжки
складасться з 4-х роздшв: 1) 1стор1я кторюграфй'
в локальному вим1рг становления проблемного
поля; 2) Зародження 1 розвиток кторюграф1чного
знания у Харювському ушверситет1 першоТ половини XIX т.; 3) 1стор1я кторично! науки в Харювському ушверситет! в 1850-1870-Т1 рр.: викладання та дослщження; 4) Становления кторюграфй'
як самостшноУ навчальноУта науково! дисцшгппн
у Харювському ушверситет1 (1880-1910-т1 рр.).
У першому роздггп представлен! сучасш пщходи до розв’язання проблем к то р й кторю графй
в 1иному та проанал1зовано процес становления
проблемного поля кторико-кторюграф1чних дослщжень на схщноевропейських просторах.
Проблемам генези 1стор1ограф1чного знания у
Харювському ушвсрситеп присвячений другий
роздш. Автор визначила цший комплекс фактор!в, що обумовили 1 визначили форми 1 характер
цього процесу в регюнальному контекст!: вщ
ЗОВШШНЬОГО впливу урядово'1 ПОЛ1ТИКИ та дидактичних 1 просвкницьких практик тоземних
професор1в першого викладацького набору, до
оргашчно'У необх1дност1 рефлексивно!' складово’Уу
презентацп наукових дисциплш у лекцшних кур
сах некторичних спец1альностей. Автор обгрунтовано вважаг, що першими кроками на шляху до
шститущал 1защУ кторюграф1чного знания става
ли ушверситетсью конвенцп щодо обов’язковост! пропедевтичних встушв до лекцшних курсив,
одним 13 важливих елемент1в яких були кторюграф1чш знания. Водночас у першш половин!
XIX ст. кторюграф1чш сюжета починали ставати невщ’емним компонентом й наукового досль
дження, виконуючи при цьому як довщкову, так
1 теоретико-методолопчну функцйо. На пщстав!
проведеного анализу Ю. А. К1сельова вважае, що
початки дисциплшарноУ са моус в и о мл е но ст 1 к то 
рюграфй' можна вщнести до 1820-х рр. Водночас,
як меш видаеться, цей висновок не е достатньо
переконливим, хоча б тому, що. як свщчить сам
же автор, кторико-наукове знания у професшних
практиках викладач1в Харювського ушверситету

першоТ полови!
ст. вЫ гравало цшком шструментальну роль, стаючи способом вериф каШ1 Ух теоретичних положень.
У третьему р озд ш простежуеться «експанС1Я" 1СТ0р10Граф1ЧНИХ знань у професшнш Д1яльносп професор1в Харювського ушверситету
1850-1870-х рр.. коли в процеш спещал1защУ кторичного знания кторюграф1я ставала важливим
елементом навчання (оформлювалася у вигляд 1
окремих спещальних курив та семшаргв), професшно! експертизи, як важлива складова про
фесшного етосу. Важливим результатом анагпзу
ще'У ситуацп стало виявлення траектор1й 1 т и т в
кторюграф1чних рефлексий в наукових 1 навчальних практиках харювських професор1в. У ц то м у
погоджуючись з авторським прагненням виявити
основш вар1анти кторюграф1чних траекторш та
тишв юторюграф1чних рефлекеш, вважаю не до
статньо продуманим 1 обгрунтованим маркування
останшх на пщстав 1 того, що визначення «ецкнтистський», «цивш зацш ний», «нацюнальний»
тип зм ктовно суттево перехрещуються, накладаючи одне на одного власш смислов! поля.
Четвертий роздш присвячений «зршому» пер10Ду В реГ!ОНаЛЬН1Й кторй' 1СТ0р10Граф1ЧН0Г0
знания, коли наприюнщ XIX - на початку XX ст.
значно зростав «попит» на рефлексивне знания,
що привело до суттевого пщвищення статусу 1сторюграфй', яка набувала рис дисциплшарноУ завершеностг Ю. А. Клсельова видшяе серед них
формування особливо! комушкативно! сфери
кторюграф1в (неформальш сшвтовариства, виразна самощ ентифкащ я кторюграф1в), визнання
кторюграфй' статусним напрямом дослщжень,
появу 1 закршлення регулярного викладання курс!в росшськоУ та заруб1жно! 1стор1ограф1У у етшах
Харк1вського ушверситету.
У висновках окреслено основш результата
дослщження: визначено три етапи становления 1
дисцишпнаризащУ 1стор1ограф1чноУ галу°л в Хар
ювському угпверситет!; виявлено соц1окультурн1,
когн1тивн1, кадров! умови 1 фактори цього проце
су; запропонована авторська типолопя р1зновид1в
1стор1ограф1чноУ рефлекс!!: прослежена динамка
завдань 1стор1ограф1чноУ роботи в структур! пращ
професшного 1сторика; н ар еп т, поставлено пи
тания щодо перетворення кторюграфй' наприюнЦ1 XIX ст. на своерщний маркер фахово! культури
1сторика та його професшного етосу.
Говорячи про стиль 1 зм!ст викладання монограф1чного тексту, в1дзначу ясн1сть, структурован1сть 1 самостшшсть думки, ВМ]ННЯ ЛОГ1ЧНО I
послщовно викладати матер1ал, формулювати
наукову проблему, ставили завдання щодо ГУвир!шення, усв1домлено обирали ефективний шзнавальний 1нструментар1й, нарешт1, адекватно 1
прозоро доносили до читана зм кт досл1дження
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добре поставленою науковою мовою, без самозакоханого демонстрування наукоподёбноУ лексики
та псевдонаукового сленгу.
I нарештё, вартёсть монографёУ Ю. А. КёсельоВ01 як наукового проекту, виконаного на високих
вимогах сучасноТ професёйноУ культури, полягае
не тёльки в тому, що запропонованё вёдповёдё на
низку складних наукових питань, суттево розширенё гпзпавальн1 горизонта в розумшш взаемодИ
механ 1зм 1в, фактор Iв, умов складного процесу
визр 1вання 1 укоренения одн 1еУ ёз рефлективних
галузей знань. Як справжнёй науковий проект, це
дослёдження вёдкривае новё горизонта, ё не лише
перед талановитим ё надзвичайно перспектив-
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ним автором. Виявлення механёзмёв становления
ё дисциплёнаризацёУ певноУ галузё знань робить
можливим проект репрезентадёУ унёверситетськоУ
ёсторёУ в дисциплёнарному вимёрё, внаслёдок цёеУ
робота, актуальним стае завдання аналогёчного
проблемного розвороту щодо ёнших осередкёв ёсторичноУ освёти, монографёя Ю. А. КёсельовоУ стае
важливим кроком на шляху постановки проблеми
формування регёональноУ ёсторичноУ та ёсторёографёчноУ культури ё УУрозташування у складних
ёерархёях ёнтелектуальних, загальнокультурних
та професёйних ёсторичних ландшафтах.
О. I. Журба

