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ІСТОРІЯ 

 

Історія й теорія міжнародних відносин зазвичай зосереджує увагу на 

обмеженій кількості канонічних текстів. Такий підхід нині здається наївним 

та обмеженим. Дослідники міжнародних відносин часто вкладають власні 

ідеї в тексти класиків замість того, щоб відшукувати ідеї в самих текстах: 

ідеї, які, якщо їх правильно зрозуміти, можуть підривати власні теорії 

дослідників. Ігноруючи неканонічні тексти, ми не враховуємо джерела, які не 

лише необхідні для того, щоб установити історичний контекст для 

правильного розуміння канонічних текстів, але й можуть допомогти 

теоретикам міжнародних відносин краще зрозуміти власний предмет 

дослідження. Судження про те, що є канонічним, а що — ні, у свою чергу 

залежать від контексту та є контроверсійними. Інтелектуальна історія 

може допомогти краще зрозуміти, як було встановлено канон політичної 

думки та з якою метою. Вона також може бути протидією абстрактності 

теорій, нагадуючи нам не лише, що теорії отримуються завдяки 

абстрагуванню від діяльності людей, які живуть у конкретний час у 

конкретному місці, але і що власні теорії закорінені в історії. 

Інтелектуальна історія може розширити репертуар ідей, які 

використовуються в теорії міжнародних теорій і на яких можуть базувати 

власні висновки теоретики міжнародних відносин. У статті показано, що, з 

якої б парадигми ми не підходили до дослідження міжнародних відносин, 



знання про те, як мислителі минулого розуміли міжнародні відносини, може 

поліпшити сучасну теорію міжнародних відносин. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими та практичними завданнями. Донедавна теорія та 

історія міжнародних відносин обмежувала свою увагу зазвичай канонічними 

текстами політичної філософії та політології та  тими частинах цього канону, 

що мають стосунок до міжнародних відносин. Для більшості дослідників 

вивчення історії політичної думки передусім означало читання канонічних 

праць. Тому для зацікавлених в історії міжнародних відносин не залишалося 

нічого іншого, як робити те саме. Припускається, що мислителі, які належать 

до канону політичної думки (зокрема, Фукідід, Макіавеллі, Гобс, Гроцій, 

Руссо, Кант), становлять першоджерела при дослідженні як окремих тез 

політичної теорії, так і найфундаментальніших ідей. Міжнародники 

розглядають твори класиків як такі, що у своїй сукупності ілюструють спосіб 

теоретичного аналізу предметного поля міжнародних відносин. І далі можна 

продовжувати вести розмову про те, що ніхто не може бути теоретиком 

міжнародних відносин, не будучи ознайомленим з ідеями класиків. Проте ми 

вже не можемо вважати, що історія міжнародних відносин значить 

дослідження, яке обмежується лише канонічними текстами. Інтелектуальна 

історія та історія ідей демонструє нові шляхи для побудови теорії та історії 

міжнародних відносин. 

Аналіз досліджень і публікацій. Однією з характерних ознак розвитку 

історичної науки XX століття є спроба вийти поза межі традиційної історії, 

яку переважно цікавлять такі царини, як політика, війна, дипломатія тощо. 



Одним з проявів цієї тенденції є інтелектуальна історія. Історія ідей та  

інтелектуальна історія як напрямок досліджень існують щонайменше 

століття. За цей час з’явився фаховий журнал, який цілковито присвячений 

історії ідей. Існує низка журналів, присвячених інтелектуальній історії. 

Регулярно публікуються монографії щодо історії окремих ідей і збірки статей 

та есе  щодо методології історії ідей та інтелектуальної історії (наприклад, 

[2]). Щодо історії ідей та інтелектуальної історії в українському контексті 

див. [1; 2]. 

На жаль, розвідки з історії ідей та інтелектуальної історії мало відомі 

поза обмеженим колом фахівців. Фахівці з інших галузей часто ігнорують 

цей напрямок досліджень (або взагалі майже не знають про його існування). 

У галузі міжнародних відносин нещодавно побачив світ спецвипуск журналу 

International Relations, присвячений пошуку нових шляхів, якими 

інтелектуальна історія може здійснити внесок у галузь міжнародних відносин 

(див. [4]), і це дослідження спирається передусім на розвідки, опубліковані 

там. 

Формулювання мети статті. Метою статті є дослідження внеску 

інтелектуальної історії для розуміння теорії та історії міжнародних відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням 

отриманих результатів. Відомо, що традиційні інтерпретації класичних 

текстів нерідко є історично неточними і такими, що можуть уводити в оману. 

Порівняно з попередніми поколіннями нині, завдяки дослідженням з 

інтелектуальної історії, ми надто свідомі того, якими різноманітними, 

політично заангажованими, іноді ексцентричними міркуваннями надається 

певному тексту статус канонічного. Це показує, що внесок інтелектуальної 

історії в історію міжнародних відносин може бути двозначним, не лише 

конструктивним, але й деструктивним, адже інтелектуальна історія може 



проблематизувати традиційні погляди та інтерпретації в царині міжнародних 

відносин. Навіть ті, хто аргументують на користь неупередженого читання 

текстів минулого не завжди усвідомлюють, що це за собою веде. Насамперед 

це стосується царини міжнародних відносин, оскільки ідеї класиків щодо 

міжнародних відносин часто є розкиданими різними текстами, а самі тексти 

занадто несистематичними: у міжнародних відносинах не існує 

загальновизнаного набору класичних текстів. 

Для перспективи застосування набутків інтелектуальної історії до 

теорії міжнародних відносин серйознішою проблемою, ніж проблематизація 

традиційних поглядів, є те, що більшість фахівців з міжнародних відносин 

ігнорують інтелектуальну історію. Теоретики здебільшого не є обізнаними з 

методологією інтелектуальної історії. Якщо вони звертають увагу на ідеї 

попередників, то звертаються до канонічних мислителів передусім з метою 

визначення проблем, які продовжують впливати на практику міжнародних 

відносин, і віднайдення дороговказів для їхнього розв’язання. Класиків і 

надалі сучасні дослідники не можуть ігнорувати. Проте робиться це часто в 

занадто спрощеній формі: Макіавеллі – це теоретик необхідності держави, 

Гобс – теоретик анархії, Гроцій – міжнародної правової системи. Руссо – той, 

хто запропонував структурну реалістичну теорію війни, Кант – теорію 

демократичного миру. Сенс таких висловлювань не завжди є зрозумілим. 

Звернення до канонічних мислителів має на меті показати паралелі між 

минулими ідеями та сучасними проблемами. Однак такі паралелі при 

ближчому розгляді виявляють спрощеними до рівня викривлення дійсності і, 

отже, помилковими. Наприклад, згідно зі стандартним тлумаченням ідей 

Гобса, сфера міжнародних відносин може бути описана як царство анархії, де 

панують постійні конфлікти, війна всіх проти всіх. Проте виявляється, що 

при детальному аналізі Гобса такий опис наближається до карикатури 



справжніх думок Гобса (див. [5, с. 433]). Звісно, така критика тлумачення 

текстів не обмежується лише історією політичної думки. Однак незважаючи 

на те, що історія політичної думки розглядається як важливий складник 

теоретизування щодо міжнародних відносин, тлумачення історії в 

міжнародних відносинах є надсхильним до карикатуризації (див. [5, с. 227–

240]). Очевидно, що нині є кращі прочитання творів класиків. Однак історія 

політичної думки вже не розглядається як суттєва для теорії міжнародних 

відносин. 

Висновком попередніх зауваг буде не те, що не потрібно читати 

канонічні тексти, ані те, що необхідно також читати неканонічні тексти. 

Радше потрібно усвідомити, шо  дискурс у політології та міжнародних 

відносинах може відбуватися на різних рівнях, і тому при читанні творів 

потрібно враховувати контекст. Це значить, що потрібно враховувати 

різноманітні шляхи, якими вчені, що працюють у різних галузях і з різними 

інтересами, підходили до предмета власного дослідження. Це значить також, 

що потрібно звертати увагу на історичну семантику, на значення слів у той 

період, у який вони використовуються. Тим, хто вивчає історію політичної 

думки, має бути відомо, що слова «stato» або «virtù» Макіавеллі 

використовував у ширшому значені, порівняно з нинішнім значенням слів 

«держава» або «чеснота». Проте мало хто знає, що Гобс використовував 

слово «obtain» у значенні дотримуватись, а не набути (як у сучасній 

англійській мові). Такі відмінності у вживанні слів можуть мати вплив на 

інтерпретацію навіть загальновідомих авторів. 

Прочитання канонічних і неканонічних текстів, що не спрощує ідеї 

авторів, може зрештою привести до переосмислення таких проблем 

міжнародних відносин, як первинність держави, наслідки анархії або 

принципи справедливості в міжнародних відносинах тощо. Історичні 



дослідження часто спрямовані на пошук попередників або спадкоємців щодо 

певної проблематики. Визнання легітимності такого підходу не означає, 

однак, що потрібно задовольнятися відкриттям джерел, що засвідчують 

спадкоємність проблематики. Потрібно також усвідомлювати те, що береться 

за належне в історії міжнародних відносин, часто є під багатьма оглядами 

неточним. Інтелектуальна історія підриває міфи, які створюються теорією 

міжнародних відносин. Від інтелектуальної історії ми дізнаємося про те, що 

Гроцій не передбачав заснування міжнародного права, і якби Гобс дожив до 

наших днів, то він не належав би до сучасного табору послідовників Гобса. У 

цьому значенні в інтелектуальній історії йдеться не лише про історію. Вона 

може відігравати невід’ємну роль для рефлексії над міжнародними 

відносинами.  

Зважаючи на це, постає питання: якщо інтелектуальна історія має 

потенціал для прокладання нових шляхів при дослідженні міжнародних 

відносин, то чому детальне дослідження канонічних і неканонічних текстів 

історії політичної думки залишається на маргінесах теорії міжнародних 

відносин? Останніми роками можна твердити, що відбувся певний ренесанс 

досліджень з історії політичної думки, передусім, у зв’язку з впливом 

контекстуалізму Кембриджської школи. Однак це не мало великого впливу 

на більшість досліджень з міжнародних відносин. Причину маргіналізації 

інтелектуальної історії в міжнародних відносинах можна шукати в соціології 

дисципліни (див. [4, с. 227–240]). Наприклад, у США міжнародні відносини 

класифікуються як підрозділ політичних наук, тому для американської теорії 

міжнародних відносин характерні методологічні принципи американської 

політології, а саме принципи позитивізму. Оскільки позитивізм загалом не 

виявляє інтересу до історичних досліджень, історія міжнародних відносин 

розглядається як другорядна діяльність.   



Чи ця маргіналізація історії становить проблему при досліджені 

міжнародних відносин? Ті, хто не є фахівцями з інтелектуальної історії, 

можуть задати обґрунтоване питання: чому ми маємо читати Гобса або 

Канта, чи чому ми маємо зрозуміти ту або іншу дискусію минулого? Чи не 

має це лише історичний інтерес? Існує тенденція серед теоретиків, що 

працюють в емпіричній парадигмі, розглядати такого типу розвідки як тло, 

тобто як інформацію, що може бути цікавою сама по собі, проте не додає 

нічого до сутності науки, її теорій, методів, практик. На цей закид можна 

відповісти тим, що той тип знань, який надає інтелектуальна історія, 

відкриває двері для знань недоступних для наукового методу. Дослідження, 

що беруть за взірець природничі науки, не можуть самі по собі надати 

відповідей на всі питання щодо політики та міжнародних відносин. Вони не 

призначені для того, щоб пояснювати думки і вчинки акторів, чий вибір 

визначається їхніми ідеями. Інтелектуальна історія робить внесок до теорії 

міжнародних відносин не лише тим, що спрямовує нас до кращого розуміння 

минулих дебатів, але й кращого розуміння минулих і теперішніх вчинків, що 

куруються ідеями, практиками та традиціями акторів, що їх виконують. Отак 

інтелектуальна історія не лише робить внесок до кращого розуміння історії. 

Вона також підтримує теоретичні підґрунтя рефлексії щодо міжнародних 

відносин.  

Одним зі способів, яким це здійснюється, є проблематизація історії 

міжнародних відносин. Теорії будь-якого типу є продуктами історії: вони 

мають власний історичний контекст і причини появи. Проте теоретики 

стверджують, що, незважаючи на це, теорії можуть бути істинними та 

хибними і що істинність теорій не залежить від їхньої історичності. Це 

стверджують навіть теоретики, які тлумачать ідеї як втілення певної 

ідеології. Їхня теза базується на тому, що запитуючи про умови створення 



ідей (і, отже, запитуючи про їх передумови), ми можемо переступити межі 

цих умов. Інші теоретики заперечують цю тезу. Дебати між представниками 

цих двох позицій створюють напругу між теорією та історією, якою 

просякнуті дискусії щодо використання ідей минулого. Якщо, наприклад, 

значення ідей цілковито залежить від історичного контексту, то як ми їх 

можемо застосовувати поза межами історичного контексту? Як минуле може 

говорити до нас? 

Іншою причиною маргіналізації історії міжнародних відносин можна 

вбачати у поширеному використанні спрощеного контекстуалізму в галузі 

міжнародних відносин, а саме погляду, згідно з яким значення ідей можна 

справді зрозуміти лише у зв’язку з інтересами тих, хто висловлював ці ідеї, і, 

отже, лише у зв’язку з інтелектуальним словником, який був доступний того 

часу (див. [4, с. 241–260]). Такий підхід базується на так званій «логіці 

запитань і відповідей» Коллінґвуда. Його перевагою є те, що так можна 

уникнути анахронізмів і, отже, стає можливою точніша інтерпретація 

історичних текстів. Однак небезпекою такого контекстуалізму є те, що, 

наголошуючи на пріоритеті контексту при тлумаченні, ми отримуємо 

статичний світ текстів у їхньому контексті, без пояснення того, як ми 

переходимо від одного світу до іншого. Тобто спрощений контекстуалізм не 

спроможний пояснити процес еволюції ідей. 

Можна зробити такі дві зауваги щодо контекстуалізму. Перша заувага 

стосується того, що є багато контекстів, які можна залучити при пояснені 

історичних праць. Наприклад, «Основи метафізики моральності» можна 

тлумачити як реакцію Канта на емпіризм та прото-утилітаризм Г’юма. Однак 

стимулом для Канта був також Руссо, з його візією колективного 

самоврядування згідно з принципами загальної волі, яку Руссо розумів як 

передумову справедливості. При цьому на те, що каже Кант про міжнародну 



справедливість, проливають світло не лише республіканські ідеї Руссо, але й 

римське право. У свою чергу, те, що пише Кант, покращує наше розуміння 

республіканізму, зокрема його дистинкція між матеріальним і моральним 

розумінням свободи як незалежності. Це вже є теоретичним внеском у 

міжнародні відносини. Таке розрізнення є корисним для сучасних дебатів 

щодо проблеми експлуатації та панування. Отже, класичних авторів, що 

входять до канону політичної думки (як би ми його не визначали), потрібно 

розглядати як першоджерело для сучасної рефлексії щодо міжнародних 

відносин, і їх можна тлумачити по-різному. Це показує, що інтелектуальна 

історія не лише веде до точнішого прочитання текстів. 

Друга заувага щодо контекстуалізму полягає в тому, що мислителі (як 

би вони себе не називали: вченими, теоретиками, філософами, істориками) 

надають пояснення явищ, описують їх, оцінюють докази та виводять логічні 

наслідки, тобто вони роблять твердження, які можна оцінити в термінах 

істини або хиби. Вузький контекстуалізм обмежує увагу дослідників 

намірами авторів відповідно до того, наскільки ми можемо знати про ці 

наміри з дебатів, у яких брав участь автор. Такий підхід не враховує того, що 

міркування мають власну логіку, певну внутрішню узгодженість, і навіть ті, 

хто їх висловлюють, можуть не усвідомлювати цього і, отже, логіка 

міркувань не може бути частиною їхніх намірів. 

Різні інтерпретації, використовуючи різноманітний інструментарій при 

тлумаченні, можуть доходити різних, не завжди сумісних висновків. 

Обговорення контекстуалізму є не лише суто методологічною дискусією 

щодо практики інтелектуальної історії, цікавою винятково для фахівців з 

інтелектуальної історії. Це також дискусія щодо істини та того, як її 

встановити, і, отже, вона має значення для будь-якої дисципліни. 

Контекстуалізм як теоретична програма здається суперечить самому собі. 



Якщо історія і теорія – це різні способи бачити світ, різні способи 

дослідження та розуміння, то напруга, що існує між історією і теорією, 

виходить поза межі диспуту суто про метод. 

Ми часто думаємо про історію як розповідь про речі, що є більш або 

менш відомими. Проте це є лише ілюзією, яка постає як наслідок того, що ця 

розповідь, яка становить історію, не може надати інформації щодо того, що є 

невідомим або маловідомим. Важливим завданням історичного дослідження 

є розкриття, завдяки процесу кропіткої реконструкції на основі обмежених, 

часто суперечливих і ненадійних даних, детальної та переконливої картини 

минулого, про яке ми мало що знаємо з певністю. Такий же процес 

застосовується також щодо чогось уже відомого, де завдання краще буде 

схарактеризувати як відновлення, радше ніж відкриття. У цьому випадку 

інтелектуальна історія може відновити втрачені ідеї та звернути увагу на 

речі, які відомі, однак з тієї чи іншої причини розглядаються як такі, що 

лежать за межами царини міжнародних відносин. Як приклад можна вказати 

на те, що багато важливих ідей міжнародних відносин уперше повно 

втілилися під час Американської революції. Зокрема, батьки-засновники 

США зрозуміли, що війна загрожує свободі і войовничість, закладена в 

основу європейської системи держав-націй, є суттєвим недоліком, якого 

Америка має уникнути. Їхньою відповіддю на цю проблему було 

наголошення на зв’язку між республіканською свободою та міжнародним 

порядком. Отак ранній Американський досвід надав модель для 

міжнародного порядку в міру того, як ідеї батьків-засновників США 

використовувалися міжнародними організаціями XX століття. Проте 

обговорення ідей батьків-засновників США майже не зустрічається в 

літературі з міжнародних відносин (див. [4, с. 322–340]). Це показує лише 

один спосіб, як інтелектуальна історія може відновлювати забутті ідеї, 



робити виклик традиційним поглядам, перетлумачувати канонічні постаті та 

традиційні проблеми, а також звертати увагу на речі, які є відомими, проте 

розглядаються  як такі, що лежать поза межами дисципліни. 

Заувага щодо відновлення знехтуваних джерел породжує питання: 

джерел чого? Ураховуючи розмаїття того, що вивчається під назвою 

«міжнародні відносини», а також різноманітні парадигми й методологічні 

принципи, які використовуються в міжнародних відносинах, видається 

малоймовірним очікувати існування єдиної дисципліни міжнародних 

відносин і, отже, однорідної літератури, яка б її репрезентувала. Тому 

дослідникам іноді доводиться ігнорувати певні проблемні питання та 

зосереджувати увагу на інших, а зміна предмета дослідження 

супроводжується іноді не стільки глибшим розуміння дисципліни, скільки 

появою цілковито іншої дисципліни. 

Інтелектуальна історія може пролити світло на те, що зазвичай лежить 

у тіні більшості досліджень з міжнародних відносин, а саме наскільки ознаки 

сучасного світу є успадкованими від європейський практик і міфотворення 

XIX століття (див. [4, с. 341–356]). Сучасні міжнародні відносини виходять з 

ідеї, що міжнародний порядок базується на співіснуванні незалежних держав. 

Таке бачення світу ускладнює, наприклад, теоретизування щодо асиметрії 

«північ-південь», поширення насилля в межах держав і транснаціональні 

проблеми імміграції, фінансів і навколишнього середовища. Одним з 

головних міфів міжнародних відносин є думка, що європейська система 

держав є горизонтальною, і в цьому значенні – республіканською, на відміну 

від азійського деспотизму, і, отже, придатнішою як модель для інших частин 

світу. Інтелектуальна історія безперервно ставить під сумнів те, що 

розглядається більшістю як історичний факт. Під цим оглядом 

інтелектуальна історія приєднується до філософії тією мірою, до якої вона є 



критичною, а не догматичною, та спрямованою на визнання  тимчасового 

характеру будь-якого знання. Інтелектуальна історія не лише не є чимось 

радикально чужим для теорії міжнародних відносин, вона насправді є тим 

інструментом, ігнорування якого може лише принести шкоду. 

Висновки. Існує багато причин, чому потрібно звертати увагу на 

історію політичної думки в галузі міжнародних відносин та інтелектуальну 

історію як способу її дослідження. Класичні мислителі, що входять до канону 

історії політичної думки, надають словниковий запас, який використовується 

при обговорені міжнародних відносин. Проте їхні тексти часто читаються без 

належного вміння, а аргументація неправильно оцінюється з історичної точки 

зору. Для того, щоб правильно зрозуміти аргументацію, потрібно уникати 

заміни ідей авторів власними ідеями. Нерідко, ми використовуємо класичні 

тексти, не знаючи, що вони означають у тому контексті, у якому вони були 

написані. Спрощення, які знаходимо в підручниках, часто засуджуються 

фахівцями. Однак самі теоретики міжнародних відносин часто несвідомі 

того, що їхні ідеї не є чимось більшим, ніж таке ж спрощення.  Саме тому 

потрібно насамперед зважати на на те, що справді стверджували мислителі, 

яких ми цитуємо. Краще прочитання текстів дозволить усунути низку міфів, 

на які можна натрапити в літературі з міжнародних відносин. Теорії 

міжнародних відносин потрібні потужні ідеї, а не слогани та кліше. 

Неканонічні автори (автори, чиї твори переповнюють катакомби забутої 

літератури, що чекають на свого першовідкривача) можуть мати ідеї, варті 

того, щоб їх знали, незалежно від того, що ці автори є другорядними 

постатями, які лише створюють тло для канонічних текстів. Навіть якщо те, 

що вони стверджують, є полемічним, плутаним, йому бракує уяви й уміння 

чітко виражати власні думки, неканонічні автори формують і, отже, 

дозволяють краще зрозуміти мову дискурсу міжнародних відносин. Потрібно 



також зважати на те, що оцінювання відносної важливості другорядних 

авторів є річчю дискусійною. Іноді автори, що розглядаються нині як 

другорядні, не були такими в очах їхніх сучасників. Інтелектуальна історія 

відіграє важливу роль, оскільки вона проливає світло на те, як було 

сформовано канон політичної думки і з якою метою. Яких авторів ми 

читаємо та коментуємо не є річчю випадковою, й інтелектуальна історія 

відіграє роль при поясненні цього. 

Хоча канонічні автори часто висловлюють зрозуміліше те, що інші вже 

стверджували раніше, іноді автор набуває статусу канонічного, коли він 

значно відходить від поширених поглядів. І якщо погляди, які критикуються, 

залишаються загальноприйнятими поглядами, то уважне читання таких 

авторів дозволить виявити передсуди, що звужують наше бачення або 

послаблюють нашу здатність до розуміння та пояснення явищ. Ми 

звертаємося до минулого не лише для того, щоб надати нашим міркуванням 

більшої авторитетності, але і як вказівка щодо того, як потрібно 

аргументувати на користь позиції, що лежить поза межами традиційної теорії 

міжнародних відносин. Надаючи нам нові аргументи на користь 

альтернативних позицій, звернення до минулого створює платформу, з якої 

можна зробити виклик домінуючій нині ортодоксії. 

В інтелектуальній історії йдеться про ідеї, а ідеї є центральними для 

теорій і пояснень того, як люди мислять нині, і як мислителі минулого 

мислили раніше. Звертаючи увагу на те, чого можна навчитися з історії, 

інтелектуальна історія має потенціал розширити множину ідей, які можуть 

використовуватися тими, хто вивчає міжнародні відносини. Історик ідей 

займається чимось іншим, ніж політолог, що вивчає, наприклад, теорію 

передачі влади, або політичний філософ, що вибудовує, наприклад, теорію 

справедливості, і тому через це може нічого не додати нового до цих 



проєктів. Однак будь-який дослідник буде мати користь з набуття кращого 

розуміння людського мислення, що досягається завдяки порівнянню різних 

типів мислення, теперішнього і минулого. 
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Sharko O.V. The history of ideas as an intellectual movement. The history 

and theory of international relations has traditionally focused on a limited number 

of canonical texts. Such an approach now seems both naive and short-sighted. 

International relations scholars often read their own ideas into these texts instead 

of getting ideas from them – ideas that if properly understood have the potential to 

undermine their theories. By ignoring non-canonical texts, we overlook resources 

that are not only necessary to establish the historical contexts of canonical 

writings but that can also help theorists of international relations to understand 

their subject better. Judgements of what is and is not canonical are in any case 

themselves context-bound and contestable. Intellectual history can help us 



understand how the international relations canon was constructed and for what 

purposes. It can also counter the abstractions of theory by reminding us not only 

that theories are abstractions from the activities of people living in particular 

times and places but also that our own theories are embedded in historicity. In 

these and other ways, paying attention to intellectual history expands the 

repertoire of ideas on which international relations theorists can draw and against 

which they can measure their conclusions. The article suggests that from whatever 

angle one approaches to analyzing international relations, knowing how past 

thinkers have understood the subject can lead to better informed and more robust 

scholarship. 

Keywords: intellectual history, history of ideas, history of international 

relations, history of political thought. 

 

Шарко О.В. Теория международных отношений и 

интеллектуальная история. История и теория международных 

отношений обычно сосредотачивает внимание на ограниченном количеству 

канонических текстов. Подобный подход теперь кажется наивным и 

ограниченным. Исследователи международных отношений часто 

добавляют собственные идеи в тексты классиков, вместо того чтобы 

брать идеи из самих текстов: идеи, которые могут подрывать теории 

исследователей. Игнорируя неканонические тексты, мы не учитываем 

источники, которые не только необходимы для правильного понимания 

канонических текстов, но и могут помочь теоретикам международных 

отношений лучше понять собственный предмет исследований. Мнение о 

том, что есть каноническим, а что ‒ нет, в свою очередь зависят от 

контекста. Интеллектуальная история может помочь лучше понять, как 

был определен канон политической мысли и с какой целью. Она также 



может быть противодействием абстрактности теорий, напоминая нам не 

только о том, что теории возникают благодаря абстрагированию из 

деятельности людей, которые живут в определённом времени, в 

определённом месте, но о том, что наши собственные теории имеют свою 

корни в истории. Интеллектуальная история может расширить репертуар 

идей, которые используются в теории международных отношений и на 

которых могут базировать свои заключения теоретики международных 

отношений. В статьи показано, что, как бы мы не подходили к 

исследованию международных отношений, знания о том, как мыслители 

прошлого понимали международные отношения, может улучшить теорию 

международных отношений. 

Ключевые слова: интеллектуальная история, история идей, история 

международных отношений, история политической мысли 

 


