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ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

Тісний зв’язок історії з географією властивий обом наукам з са
мого їх виникнення. Починаючи з античного періоду, вчені всіх країн 
і народів розглядали історичний процес у зв’язку з територією, на 
якій він відбувався, а характеристику географічного середовища праг
нули давати не ізольовано від населення даної місцевості. Е. А. Араб- 
Огли правильно відзначив цей взаємозв’язок. «Недаром географію 
іноді називають історією в просторі, а історію — географією їв часі»1. 
Історичний розвиток суспільства відбувається не іманентно, він обу
мовлений рядом об’єктивних матеріальних факторів, роль і значення 
яких визначені історичним матеріалізмом. Однією з складових частин 
матеріальних умов життя суспільства є географічне середовище — 
сукупність природних умов (клімат, рельєф, «води, грунти, тваринний 
і рослинний світ і т. ін.), які залучені в історичну практику людства 
і впливають на хід історичного розвитку, хоча й не визначають його2.

Про вплив природних умов на людське суспільство та його істо
рію писали й пишуть філософи, історики, географи, соціологи від Гіп
пократа і Платана аж до наших днів. Історіографія цього питання за 
XIV—XVIII ст. майже повністю висвітлена В. К. Яцунським 3 та в ін
ших дослідженнях. Філософський бік цього питання також досить до
кладно розроблений 4.

Історичний матеріалізм визнає велике значення географічного се
редовища для суспільства. К. Маркс і Ф. Енгельс так писали в «Німе
цькій ідеології» про значення природних умов: «Всяка історіогра
фія повинна виходити із цих природних основ і тих їх видозмін, яких 
вони, внаслідок діяльності людей, зазнають в ході історії» 5.

Тимчасом історичний матеріалізм підкреслює, що географічне се
редовище впливає на характер суспільного ладу лише опосередковано, 
через спосіб виробництва матеріальних благ суспільства; географічне 
середовище є не причиною суспільного розвитку, а лише однією з 
його умов.

На ранніх етапах свого становлення теоретичне джерелознавство 
Росії розглядало географічне середовище через призму західноєвро
пейських досліджень у цій галузі, серед яких слід згадати «Про дух 
законів» ПІ. Л. Монтеск’є і особливо «Ідеї до філософії людства»

1 Э. А. Ар а б - О г л ы .  Социология и география (рецензия на книгу А. М. Вос
каняна «О 'роли географической среды в развитии общества», Ереван, 1956). Журн. 
«Вопросы философии», 1956, № 4. стор. 205.

2 И. С. Кон.  Географическая среда. «Советская историческая энциклопедия», 
т. 6, М., 1965, стовп. 218.

3 В. К. Я ц у н е  кий.  Историческая география. История ее возникновения и 
развития в XIV—XVIII веках. М., 1955.

4 А. М. В о с к а н я н .  О роли географической среды в развитии общества, Ере
ван, 1956; К- В и т т ф о г е л ь .  Геополитика, географический материализм и марк
сизм. Журн. «Под знаменем марксизма», 1929, № 2—3, стор. 16—42; № 6, стор. 1—29; 
№ 7—8, стор. 1—28.

6 К. М а р к с  і Ф. Е н г е л ь с ,  Твори, видання 2-е, т. 3, стор. 18—19.
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І. Г. Гердера. Остання праця частково була перекладена на російську 
мову і викликала відгуки в російській пресі початку XIX ст.6 У праці 
Гердера історія людства розглядається як безпосереднє продовження 
історії природи, причому саме кліматом пояснює автор характер пси
хіки та рівень культури народів; Гердер прапнув створити фізико-гео
графічну історію походження та змін людства відповідно природним 
умовам, проте не здійснив цього на практиці 7.

Деякі історики та джерелознавці слідом за визнанням впливу гео
графічного середовища зробили наступний крок і почали розглядати 
географічне середовище як історичне джерело8.

Першим у вітчизняному джерелознавстві цю думку висловив лі
тературний критик, історик і етнограф М. І. Надеждін. Аналізуючи 
історичні джерела, він поділив їх «на два головні види,— на природні 
або фізичні (фізико-географічні) і штучні або власне історичні. До 
перших відносяться сліди великих фізичних переворотів земної кулі, 
що мали більший чи менший зв’язок з долею роду людського, яка є 
головний предмет історичного дослідження і знання. Такі геологічні 
ознаки шестиденного утворення всесвіту і потопу, існування Мертвого 
моря на місці проклятого ГГятиграддя у стародавній Палестині, тов
стий опліднений століттями шар першорідної лави Везувія, під яким 
похована була місцевість Неаполя у царствування Тита та інше»9. 
З цієї великої цитати легко встановити ідеалістичний характер світо
гляду М. І. Надеждіна: він не лише зміг залучити дані геології для 
відновлення фактів минулого людського суспільства, але й намагався 
знайти в них докази вигаданим біблейським історіям. М. І. Надеждін 
не уточнює, які саме історичні факти можна вилучити з аналіза гео
графічних даних, він лише говорить, що історичні легенди необхідно 
звіряти з географічними даними, доповнювати їх і виправляти, коли 
треба, а в деяких випадках і визнавати географічні дані причиною іс
торичних подій. У такій саме трактовці М. І. Надеждін тісно змикає
ться із західноєвропейською філософською думкою, що також визна
вала причинну залежність між історичними подіями та географічними 
умовами. Ось чому в своїй другій статті М. І. Надеждін особливо під
креслює значення географічної карти не як допоміжного засобу, а як

6 Мысли, относящиеся к философической- истории человечества, по разумению и 
начертанию Гердера, СПб., 1829; рецензію див. «Московский телеграф», 18°3, ч. 29, 
№ 7, стор. 89—91, див. також івідгук на цю рецензію: «Разбор рецензии на книгу 
под заглавием «Мысли, относящиеся к философической истории человечества И. Гер
дера», СПб., 1830.

7 Оцінку історико-географічної теорії Гердера та літературу з цього »питання 
див.: В. К. Я ц у  не кий.  Назв, праця, стор. 295—307; И. Г. Г е р д е р .  Избранные 
сочинения, М.—Л., 1959; А. В. Г у л ы г а .  Гердер, М., 1963; D. W. J ö n s .  Begriff 
und Problem der historischen Zeit bei I. G. Herder. Göteborg, 1956; G. A. W e l l s .  
Herders two Philosophies of History. «Journal of the History of Ideas», 1960, № 4.

8 Одним з перших цю думку висловив відомий німецький історик початку 
XIX ст. Вільгельм Вахсмут. Розбираючи фактори розвитку людського пізнання, він 
серед них на першому місці вказав на саму природу, «Оскільки вона обумовлює 
людські вчинки і є постійним оточенням для фактів. Вона може бути свідченням на 
питання «як» і дозволяє бачити результати дії, але не може передати самих фактів 
(дій), тимчасом природа є одним з найважливіших засобів до пізнання», 
W. W a c h s m u t h .  Entwurf einer Theorie der Geschichte. Halle, 1820, стор. 86. 
Оцінку і аналіз цієї праці див. І. G. D г о у s е n. Historik. München und Berlin, 
1937, стор. 188.

9 H. И. Н а д е ж д и н .  Об исторической истине и достоверности. «Библиотека 
для чтения», 1837, т. XX. розділ III, стор. 142. Оцінку М. І. Надеждіна як історика
і етнографа див. А. Н. П ьппин. История русской этнографии, т. 1, СПб, 1890, стор. 
231—275, а також Н. Л. Р у б и н ш т е й н .  Русская историография, М., 1941, стор. 19, 
144, 215, 222, 361, 362; Очерки истории исторической науки СССР, т. 1, М., 1955, стор. 
416, 417, 545—548, 569, 570.
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джерела 10. Щоправда, у своїй другій статті М. І. Надежді'н обереж
ніше говорить про географічні факти: не заперечуючи їх значення як 
історичного джерела, він віддає перевагу тим слідам, які люди зали
шають на місцевості і, насамперед, топонімічним даним. У цій своїй 
статті автор намагається залучити топонімічні дані для підтвердження 
і наукового обгрунтування біблейських легенд.

Через 10 років після появи статей М. І. Надеждіна його точка 
зору була підтримана видатним натуралістом академіком К. М. Бе
ром: «Хід всесвітньої історії, звичайно, більше визначається зовніш
німи фізичними умовами... Коли земна вісь дістала овій нахил, вода 
відокремилася від суші, піднялися хребти гір і відділили одну від 
одної країни, доля людського роду була визначена вже наперед..., 
всесвітня історія є ніщо інше, як здійснення цієї визначальної долі» и . 
Ці думки були дуже прихильно зустрінуті видатним істориком і гро
мадським діячем Т. М. Грановським, який у своїй програмній промові, 
виголошеній у Московському університеті 12 січня 1852 р., підкреслив 
залежність історичного процесу від географічного середовища. Хоч 
деякі свої твердження він виклав у формі припущень («Нам ще да
леко не відомі всі таємничі нитки, що прив’язують народ до землі, на 
якій він виріс і з якої він позичає не лише засоби фізичного існуван
ня, але й значну частину своїх моральних якостей»), проте він крити
кував сучасних йому істориків за те, що, «занурюючись у вивчення 
письмових і мовних пам’яток минулого, вони не наважуються присту
пити до джерел іншого роду, накреслених рукою самого творця» 12.

П. В. Павлов, визначивши поняття історичної науки, у число її 
джерел включив і географічні дані, зауваживши, що вивчення подіб
них джерел слід робити певним географічним методом «за природними 
зовнішніми умовами даної країни, що розглядаються в їхньому впли
ві на колишнє життя народу» 13. Це зауваження автора ніби свідчить 
про те, що він обмежив значення географічного середовища, розгля
даючи його іне як причину історичних подій, а лише як умову. Як і

10 Н. И. Н а д е ж д и н .  Опыт исторической географии русского мира. Статья пер
вая. «Библиотека для чтения», 1837, т. XXII, розд. III, стор. 27.

11 К. М. Бэ р .  О влиянии внешней природы на социальные отношения отдель
ных народов и историю человечества. «Карманная книжка для любителей землеведе
ния, издаваемая от Русского географического общества», СПб., 1848, стор. 231—232; 
див. також стор. 210 («доля народів визначається наперед і ніби неминуче природою 
місцевості, що її займають»). Узагальнюючу працю про Бера та список його праць 
див. Б. Е. Р а й к о в .  Карл Бэр. Его жизнь и труды, М.—Л., 1961.

12 Т. Н. Г р а н о в с к и й .  О современном состоянии и значении всеобщей исто
рии. «Журнал Министерства народного просвещения», 1852, № 4, отд. II, стор. 14,
20 і окремий відбиток. Стаття передрукована у творах Т. М. Грановського, т. 1, М., 
1856, стор. З—32. З критикою поглядів Т. М. Грановського виступив П. М. Кудряв
цев у рецензії на його праці (журн. «Отечественные записки», 1853, № 4, отд. IV, 
стор. 44—47). Не заперечуючи впливу географічного середовища на розвиток суспіль
ства, він, проте, правильно вказав на те, що не все в історичному процесі може бути 
пояснено географічними умовами, що не завжди вплив географічного середовища є 
переважаючим,— навпаки, в ході розвитку суспільства воно дедалі більше втрачає 
своє значення. Питання про те, чи є географічне середовище історичним джерелом, 
П. М. Кудрявцев не торкнувся зовсім. Правильну оцінку ролі географічного середо
вища в історії розвитку суспільства і думку про неможливість пояснення багатьох 
явищ суспільного життя аналізом географічного середовища можна знайти і в працях 
П. Л. Лаврова (С. С. А р н о л ь д  и [П. Л.  Л а в р о в ] .  Задачи понимания истории. 
Проект введения в изучение эволюции человеческой мысли, М., 1898, стор. 139). Про 
перебільшення ролі географічного середовища в розвитку суспільства у працях
С. М. Соловйова, В. И. Ключевського та інших істориків, критику їх поглядів, а та
кож літературу з цього питання див. у коментарях В. Т. Пашуто до першого тома 
«Истории России с древнейших времен», С. М. Соловйова, М., 1959, стор. 746—747.

13 П. В. П а в л о в .  Опыт введения в историю. Журн. «Отечественные записки», 
1874, № 5—6, стор. 287—288.
К-110—2
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попередні історики, П. В. Павло® не мотивує, чому він включає гео
графічні дані в число історичних джерел і які історичні факти може 
вилучити дослідник з аналізу географічних даних 14.

Кінець XIX — початок XX ст. характерні появою нової точки зору 
в цьому питанні. Його торкнувся в своєму підручнику з методології 
історії О. С. Лаппо-Данілевський. Він дуже критично поставився до 
спроб деяких «мислителів-істориків» віднести географічне середовище 
до числа історичних джерел: «явища природи..,— пише він,— можуть 
бути джерелами для наукового знання природознавця, але не істори
ка.., історик лише користується висновками природознавця для побу
дови історичної дійсності» 15. До такого чіткого і вірного в своїй основі 
висновку О. С. Лаппо-Данілевський прийшов, проте, захищаючи своє 
ідеалістичне визначення історичного джерела як реалізованого про
дукту людської психіки. Визначивши об’єкт історичного знання як 
«будь-який реальний об’єкт, що вивчається не заради його самого, а 
для того, щоб дістати знання про інший об’єкт, тобто про історичний 
факт» 16, і боячись докорів у занадто об’єктивному, незалежному від 
дослідника визначенні історичного джерела, О. С. Лаппо-Данілевський 
навів у приклад географічне середовище як незалежну від людини 
об’єктивну реальність, що, безумовно, не підходить під визначення 
історичного джерела саме внаслідок своєї об’єктивності, незалежності 
від людської свідомості. Вірний у своєму кінцевому підсумку висновок
О. С. Лаппо-Данілевського став, таким чином, результатом його по
милкових, ідеалістичних у своїй основі уявлень про історичне джерело.

Більш точна оцінка географічного середовища як історичного дже
рела міститься в «Нарисі історії російської культури» М. М. Покров- 
ського. Автор пише: «І в історії культури доводиться говорити про 
«явища природи»,— такі, як клімат, грунт, будова поверхні і т. ін., але 
не як про факти культури, а як про її необхідні умови» 17. Далі автор 
переконливо показує, що історику в своїй роботі доводиться врахо
вувати й деякі чисто фізіологічні дані, наприклад відчуття голоду, 
але вони не є історичним джерелом: історик користується даними й 
висновками, здобутими вченими інших спеціальностей.

У післяжовтневий період деякі радянські та зарубіжні вчені знов 
почали розглядати географічне середовище як історичне дж ерело18.

Аніскільки не сумнівається у тому, що і географічне середовище 
і дані біології та медицини є справжніми історичними джерелами, 
Г. П. Саар, оскільки географічні умови, за його думкою, «утворюють

14 У зарубіжній історіографії кінця 70-х — початку 80-х pp. XIX ст. також з ’яв
лялися праці, в яких географічне середовище вважається однією з різновидностей 
історичного джерела. Німецький філософ-ідеаліст В. Вундт у своїй праці «Логіка», 
аналізуючи різні форми мислення, намагався викласти методи різних наук, у тому 
числі історії. Характеризуючи історичні джерела, він виділив серед них «чисто фізич
ного виду... географічні та кліматичні умови...» (W. Wundt. Logik, В. II, S tuttgart, 
1883, стор. 535; філософські погляди Вундта були піддані нищівній критиці В. І. Ле
ніним в його «Матеріалізмі та емпіріокритицизмі». Висновки Вундта були пізніше ви
користані войовничим церковником-іезуїтом А. Федером (A. Feder. Lehrbuch der 
geschichtliche Methode, Regensburg, 1924, стор. 90).

15 A. C. Л а піп о-Д а н и л е в с  к и й, Методология истории, вып. II, СПб., 1913, 
стор. 368—369.

16 Т а м ж е.
17 М. Н. П о к р о в с к и й .  Очерк истории русской культуры, ч. I, М., 1915, стор. 1.
18 Із зарубіжних іпраць у цій галузі слід насамперед згадати «Введення у вивчен

ня історії» В. Бауера. Розбираючи історичні джерела у широкому розумінні цього 
слова, він прираховує до них як географічні фактори (клімат, положення), так і тілесні 
дані (будова тіла), нічим не мотивуючи це. Праці російських джерелознавців, що 
дотримувалися іншої точки зору, автору, мабуть, не були відомі, в усякому разі вони 
відсутні у переліку використаної літератури (W. B a u e r .  Einführung in das Studium
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межі діяльності людського суспільства на даній території при пев
ному рівні техніки..., а будова людського тіла і соціальні хвороби... 
є результатами суспільних відносин і тому також є історичними дже
релами» І9. Твердження Г. П. Саара непереконливі. Межі діяльності 
людського суспільства »визначають не лише географічне середовище, 
але і такі дані, як швидкість світла, земне тяжіння, магнетизм, кос
мічна радіація та ін., проте вони не становлять історичного джерела.
Результатом суспільних відносин є всі наукові відкриття, проте з
цього :не випливає, що івідкриті людством хімічні елементи або ж фі
зичні та біологічні дані є історичними джерелами. Хвороби (напри
клад, ящур) існували на землі й до появи людини, але їх наявність
тепер навряд чи свідчить про те, що вони перетворилися в історичне
джерело. Така точка зору Г. П. Саара не дістала в наступному ви
знання й підтримки. «Большая советская анциклонедия», підбиваючи 
підсумки розвитку історичної науки, в статті «Джерелознавство», від
значила, що історики лише використовують у своїй роботі матеріали, 
які постачає геологія, фізична географія та інші подібні науки20.

Першим мотивував необхідність залучення географічного середо
вища як історичного джерела Е. Кайзер у своїй праці «Історична на
ука. Побудова і завдання»21. Він правильно пише, що сучасна істо
рична наука повинна враховувати дані географії та природознавства, 
але це зовсім не є доказом того, що саме географічне середовище є 
історичним джерелом. Висновки географії як науки (подібно до ви
сновків будь-якої іншої науки), безумовно, є історичним джерелом, 
але висновки географічного характеру — це ще не саме географічне 
середовище як таке. Можна аналізувати досягнення географії джере* 
лознавським методом (наприклад, аналізуючи географічні карти, істо
ричні атласи та ін.), але за допомогою такого методу не можна вилу
чити щось з географічного середовища. Кістки тварин стають історич
ним джерелом лише тоді, коли є предметом людського харчування. 
Дослідників цікавлять не самі лише кістки, а ступінь їх використан
ня — чи роздроблені вони, яким знаряддям, як використовувалися ці 
кістки людиною і т. ін., тобто увага дослідників звернута на людину 
як на активну силу, що впливає на географічне середовище. О. Штольц 
у своїй праці, присвяченій класифікації історичних джерел, залічуіє до 
них не саме географічне середовище, а лише ті зміни в ньому, які від
буваються під впливом людини22.

Джерелознавчі праці 30-х—50-х рр. нашого століття також об
межували коло історичних джерел переважно творіннями людини, 
постійно підкреслюючи, що історичне джерело пов’язане своїм похо
дженням з різними формами людської діяльності, що історичне дже
рело — це одночасно історичний факт.

Останнім часом знову піднято питання про значення географічно
го середовища як історичного джерела. Це мало місце при обгово

der Geschichte, Tübingen, 1928, стор. 154). Загальну оцінку книги Бауера див. огляд
C. Н. Валка «Из «Введений в историю». Журн. «Историк-марксист», 1927, № 5, 
стор. 225. Без мотивувань і пояснень відносить до історичних джерел географічне 
середовище також і датский вчений Кристіан Ерслев (K. E r s l e v .  Historische 
Technik. Die historische Untersuchung in ihren Grundzügen dargestellt. Aus dem Däni
schen übersetzt von Elba Brandt. München und Berlin, 1928, стор. 7).

19 Г. П. С а а р. Источники и методы исторического исследования, Баку, 1930, 
стор. 14.

20 Большая советская энциклопедия, 1 изд., т. 30, стор. 98.
21 Е. К е у s е r. Die Geschichtswissenschaft. Aufbau und Aufgaben, München und 

Berlin, 1931, стор. 54—55.
22 O. S t o l z .  Zur Systematik der Geschichtsquellen. «Mitteilungen des österreich

ischen Instituts für Geschichtsforschung», B. 52. Heft 2—3, Innsbruck, 1938, стор. 125— 127.

2*
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ренні проблем джерелознавства історії КПРС. Починаючи це обгово
рення, І. С. Смирнов писав, що «в розпорядженні істориків партії є 
два види джерел: речові та письмові. Речовими джерелами історії 
.КПРС можуть бути: предмети партійної техніки (підпільні друкарні 
та іін.), особисті речі учасників революційного руху, місце історичних 
подій (курсив мій — Л . Я.) та інші»23. Конкретизуючи свою думку,
І. С. Смирнов, проте, не роз’яснив, яким чином місцевість, на якій від
бувалася історична подія (наприклад, сходка в лісі), може бути істо
ричним джерелом для відтворення того чи іншого історичного факту.

Критикуючи точку зору автора, 3. В. Жданівська та її співавтори 
насамперед відзначили, що коло історичних джерел з історії КПРС 
відрізняється від кола джерел інших історичних наук. Вони категорич
но заперечують включення їв коло джерел з історії КПРС взагалі всіх 
іречових пам’яток, у тому числі, отже, й місць історичних подій 24. Але 
проти цієї точки зору виступив М. А. іВаршавчик, що, як і І. С. Смир
нов, включив місця історичних подій у число речових історичних дже
рел, хоча й відзначив підпорядковане значення цього типу історичних 
джерел. Він, зокрема, відзначив, що «будь-якому історику, що пише, 
наприклад, про робітничі демонстрації, про конкретний хід революцій
них боїв, дуже корисне безпосереднє знайомство з місцевістю, де від- 
0уівалися події25. Щоправда, автор не пояснює іні там, ні в іншій своїй 
статті, опублікованій у ході дискусії, що розгорнулася26, які саме іс
торичні факти може здобути історик таким чином.

Внаслідок того, що ця точка зору І. С. Смирнова на географічну 
місцевість як історичне джерело, підтримана М. А. Варшавчиком, досі 
не дістала оцінки в літературі27, необхідний детальніший аналіз цієї 
проблеми.

Насамперед слід абсолютно заперечити думку М. А. Варшавчика 
про те, що «посилання на те, що джерело створюється людьми, без
корисне внаслідок абсолютної очевидності»28. Якби це було так, то 
ані сам М. А. Варшавчик, ані І. С. Смирнов не віднесли б поняття 
,«місцевість» до числа історичних джерел. Звичайно, місцевість може 
зберігати сліди людської діяльності. Канали, греблі, дороги, лісові на
ладження, орна земля та інше — все це зміни місцевості під впливом 
трудової діяльності людини, але в цьому випадку історичним джере
лом є не сама місцевість, а зміни, зроблені на ній людиною. Місце
вість (або місце) як така не може бути історичним джерелом.

Це зовсім не значить, що середовище, в якому відбувалася та чи 
інша історична подія, іне слід вивчати; можна повністю погодитися
з М. А. Варшавчиком, що історику дуже корисне безпосереднє зна

23 И. С. С м и р н о в. Об источниковедении истории КПСС. Журн. «Вопросы 
истории», 1956, № 4, стор. 195.

24 3. В. Ж д а н о в с к а я ,  А. Т. М а с л о в а ,  А. И. Ш и р о к о в ,  А. Г. Ш п ы -  
нов.  О предмете источниковедения истории КПСС. Журн. «Вопросы истории КПСС», 
1958, № 2 стор. 92—93.

25 М. А. В а р ш а в ч и к .  О некоторых вопросах источниковедения истории 
КПСС, журн. «Вопросы истории КПСС», 1962, № 4, стор. 167.

26 М. А. В а р ш а в ч и к. Некоторые уточнения. Жури. «Вопросы истории КПСС», 
1963, № 2, стор. 104—106.

27 Щоправда, в ході дискусії деякі історики підкреслювали, що «джерело істо
рії КПРС — це таке історичне джерело, яке є продуктом діяльності людей» (М. А. 
П е р е ж о г и н ,  И. Ф. У г а р о в .  О курсе источниковедения истории КПСС. Журн. 
«Вопросы истории 'КПСС», 1962, № 5, стор. 156), проте не висловлювалися проти точ
ки зору М. А. Варшавчика. З їх критики визначення джерела взагалі можна зробити 
логічний висновок, що оскільки місцевість не є продуктом діяльності людей, то вона 
не може вважатися історичним джерелом.

28 М. А. В а р ш а в ч и к .  Некоторые уточнения. Журн. «Вопросы истории 
КПСС», 1963, № 2, стор. 104.
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йомство з місцевістю, де відбувалися події, але чому ж тоді обмежу
ватися лише місцевістю? Хіба не важливо знати, наприклад, метео
рологічні умови під час події? Хіба не 'впливає погода на хід битви, 
на масовість демонстрації, на успішність тієї чи іншої операції? Але 
це не значить, що дощ, вітер, град їа  інше є історичними джерелами *.

Доводи І. С. Смирнова та М. А. Варшавчика не спростували по
глядів, які ©становилися в джерелознавстві ще з часів М. М. По^ 
кровського.

У ті ж роки, коли розгорнулася дискусія по джерелознавству іс
торії КПРС, вийшла книга О. С. Амальріка та О. Л. Монгайта, де 
географічне середовище визначалося як одна з груп історичних дже
рел 29. Автори не мотивують, чим саме івони керуються, коли вклю
чають географічне середовище в число історичних джерел. Щоправда'’, 
вони вказують, що багато з цих джерел вивчаються не істориками,.'а 
палеоантропологами, палеозоологами, палеоботаніками та ін. Головну 
увагу автори, природно, приділили джерелам, створеним людиною.. 
Жодних доказів того, що географічне середовище є історичним дже
релом, автори не навели. У своїй другій книзі (1957 р.) вони не вклю
чили географічне середовище в перелік історичних джерел 30,

У книзі, написаній одним з цих авторів пізніше 31, дані географіч
ного середовища вже правильно розглядаються лише як умова люд
ської діяльності, але не як історичне джерело.

К. Маркс і Ф. Енгельс у «Святому сімействі» дали широко відо1 
ме визначення історії: «Історія — не що інше, як діяльність людици, 
що переслідує свої цілі»32. Тому історичним джерелом може бути 
лише те, що свого часу було створено людиною (або людським су
спільством) і дійшло до «наших днів у вигляді предметів матеріаль
ної культури, письмових пам’яток, ідеології, правів, звичаїв, мови»33. 
Щодо географічного середовища, то джерелознавство розглядає його 
лише як умову історичного розвитку, але не як історичне джерело, і 
використовує дані географічних наук для характеристики тих змін, які 
відбулися в географічному середовищі під впливом суспільних відно
син. На цю зміну природи людиною особливу увагу звертав Ф. Ен
гельс у «Діалектиці природи» 34.

Історик використовує в своїй роботі дані багатьох інших наук, 
особливо природничих. Невипадково тому серед історичних джерел, є 
особливий тип, що займає проміжне місце серед природознавства та 
історії — так звані антропологічні джерела.

Історик не може ігнорувати географічні дані при вивченні істо
ричного процесу; їх використання значно розширює кругозір історика, 
надає його дослідженню більшу переконливість і чіткість. Цими да
ними історика постачають різні географічні науки, що користуються 
при вивченні географічного середовища методами, притаманними саме 
ним. Але географічне середовище не є історичним джерелом.

* Навіть сама вода (ріки, озера, моря), яка істотно впливає на історичний про
цес, не відноситься до числа історичних джерел: все це лише умова але не причина 
історичної події.

29 А. С. А м а л ь р и к ,  А. Л. М о н г а й т. В поисках исчезнувших цивилизаций, 
М., 1959, стор. 142.

30 А. С. А м а л ь р и к ,  А. Л. М о н г а й т. Что такое археология, М., 1957, стор. 34.
31 А. Л. М о н г а й т. Археология и современность, М., 1963, стор. 57—64.
32 К. М а р к с  і Ф. Е н г е л ь с .  Твори, вид. 2-е, т. 2, стор. 98.
33 Советская историческая энциклопедия, т. 6, стовп. 591.
34 К. М а р к с  і Ф. Е н г е л ь с .  Твори, вид. 2-е, т. 20, стор. 336, 507—508.


