ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Черговий випуск "Маґістеріуму" (Історичні студії) створено зусиллями викладачів і
студентів маґістерської програми з історії Національного університету "Києво-Могилянська академія". Ця програма була заснована у 1996 р. і стала першою в Україні спробою
підготовки магістрів з історії за класичним двоступеневим зразком (чотирирічна підготовка бакалавра, потім - дворічна підготовка маґістра історії). У проблематиці курсів і
дослідницькій роботі даної програми гармонійно поєднані історія України і всесвітня
історія, причому особлива увага приділяється філософії історії, джерелознавству та
історіографії. Це не є випадковістю. До відродження незалежної Української держави в
СРСР майже 90 % дослідників історії становили історики КПРС та радянського суспільства, і, ясна річ, всі інші галузі історичної науки, насамперед україністика, розвивались
дуже повільно. Поле історичної науки рясніло "білими плямами", багатьох кардинальних
проблем історії не вільно було торкатися або ж їх треба було розглядати тільки з позиції
марксистське-ленінської методології. Майже не стало на Україні також висококваліфікованих спеціалістів-античників, медієвістів, орієнталістів... Внаслідок такого ненормального становища в історичній науці Україна значно відстала навіть від своїх сусідів, наприклад, Польщі та Угорщини. З 1991 р. сталися принципові зміни в житті українського суспільства, настав час подолати провінційність української Історіографії, незважаючи
на всі труднощі, які переживає нині наша держава. Звісно, зусиллями однієї кафедри
важко відразу досягти поважних успіхів, ми усвідомлюємо, що процес підготовки нової
генерації істориків, які володіли б досягненнями і сучасними методами світової історичної науки та були здатні створювати високоякісну наукову продукцію, є досить тривалим.
А втім, дану проблему треба вирішувати... Кафедра зосередила головні дослідження на
актуальній і важливій комплексній проблемі "Центрально-Східна Європа як об'єкт історії
та геополітична реальність", до розробки якої активно залучає студентів Маґістеріуму.
Вже перші роки існування нашої програми засвідчили, що старання її організаторів не
були марними. Є ряд позитивних зрушень, зокрема, активізувалася наукова робота як викладачів, так і студентів.
Даний збірник, поява якого закономірна, знайомить читача з проблематикою, що її
досліджують нинішні маґістри-історики, з результатами їхнього наукового пошуку. Цей
випуск є першою ластівкою маґістерської програми з історії і, сподіваємось, не
останньою ...
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