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ДИСКУСІЯ — НЕОДМІННА УМОВА РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ
НАУКИ

Радянська історична наука розвивається у тісному зв ’язку з героїч
ною боротьбою народу за побудову комуністичного суспільства. Істори
ки живуть одним життям з народом і разом з ним борються за вирішен
ня найважливіших проблем нашого часу. Своєю працею вони служать 
народові. Служити народові можна лише правдою пізнання і розкрит
тям закономірностей розвитку суспільства. Щоб зрозуміти всю грандіоз
ність подій, які відбуваються в наші дні, на них слід глянути з історич
ної перспективи.

Вже не раз говорилося про успіхи та завдання історичної науки в 
наші дні. Слід зазначити, що її досягнення та дальший розвиток мож
ливі лише на основі марксистсько-ленінського вчення, життєвість і твор
чий характер якого ще ніколи з такою повнотою і силою не розкривали
ся, як у наші дні, коли суспільство, відкриваючи нові шляхи розвитку, 
розв’язує величні й складні завдання. На даному етапі перед історич
ною наукою також постають важливі завдання, а з ними — величезне 
коло нових проблем і тем, у процесі дослідження яких виникатимуть 
труднощі, ускладнення тощо. Але досвід показав, що немає такої про
блеми, яку неможливо розв’язати на основі творчого застосування 
марксистсько-ленінської теорії.

Комуністична партія і Радянський уряд у своїй діяльності вихо
дять з об’єктивних закономірностей, враховують головну тенденцію су
спільного розвитку, спираються на науковий аналіз подій та явищ, ство
ривши всі необхідні умови для розквіту суспільних наук (зокрема істо
ричної) як основи керівництва розвитком соціалістичного суспільства. 
Одним з яскравих результатів розвитку, вищим досягненням суспіль
них наук у сучасну епоху є колективно розроблена і схвалена нова 
Програма КПРС, яка так само, як і рішення XX, XXI та XXII з ’їздів 
партії, має визначальний характер для розвитку радянської науки, під
німає її на новий, вищий ступінь.

Програма партії відзначає величезну роль науки в комуністичному 
будівництві, що стало можливим завдяки постійній увазі Комуністичної 
партії і Радянського уряду до організації та розвитку науки у відповід
ності з соціалістичними звершеннями в нашій країні. Повною мірою це 
стосується історичної науки на всіх етапах її розвитку і особливо на 
сучасному.

Успіхи радянських істориків визначні, але не можна зупинятися на 
досягнутому. Життя настійно висуває нові проблеми, які можна вирі
шити лише подолавши всі труднощі й недоліки шляхом розгортання 
фундаментальних наукових досліджень, ще більшого наближення науки 
до завдань комуністичного будівництва. Для виконання цих завдань,
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для розвитку науки слід і далі створювати всі необхідні умови, значна 
роль серед яких належить дискусії. У Програмі КПРС зазначається: 
«Неодмінною умовою розвитку науки є вільні товариські дискусії, що 
сприяють творчому розв’язуванню назрілих проблем» *.

З самого початку свого становлення і до сьогоднішнього дня в ра
дянській історичній науці важливу роль відіграють дискусії, полеміка, 
творчі обговорення багатьох проблем історії. І стосується це не тільки 
проблем минулого нашої Вітчизни, але й питань всесвітньої історії. Це 
має дуже важливе значення для ствердження марксистсько-ленінських 
поглядів на різні періоди і проблеми. Набуто великого позитивного 

1 досвіду в проведенні дискусій, підсумування якого, безумовно, заслуго
вує на спеціальне серйозне дослідження. В цій же невеликій статті, ви
користовуючи досвід минулого, доведеться зупинитись на ролі дискусій 
на даному етапі розвитку радянської історичної науки.

За останні роки в історичній науці відбулися корисні творчі у теоре
тичному відношенні дискусії. Але разом з тим виявився ряд фактів, що 
свідчать про їх слабі сторони, недоліки, а також перешкоди, які стоять 
на шляху дальшого розгортання дискусій, підвищення їх наукового 
рівня.

Дискусія, творче обговорення — це не самі лише побажання, а не
обхідність, що диктується об’єктивним ходом розвитку суспільства, а 
отже й науки, яка покликана розкривати закони розвитку, відобра
жати їх.

Відомо, що за марксистсько-ленінською теорією світ не є чимсь за 
кінченим і застиглим, а уявляється сукупністю процесів, у яких предме
ти і явища, що здаються незмінними, перебувають у постійному русі і 
зміні. Саме тому кожне явище необхідно розглядати у розвитку. При 
цьому потрібно врахувати «внутрішні імпульси до розвитку, давані 
суперечністю, зіткненням різних сил і тенденцій, що діють на дане тіло 
або в межах даного явища або всередині даного суспільства»,— як пи
сав В. І. Ленін 2. Найбільш наочно протиріччя в історичному аспекті 
виступають у боротьбі між новим, що народжується, і старим, що від
живає. Ця боротьба пронизує всю історію.

Для історика недостатньо зазначити наявність суперечностей, він 
повинен показувати, яким шляхом їх розв’язано в житті, на практиці. 
Проникати в суть явищ, розкривати суть суперечностей — цього постій- 

/ но вимагав В. І. Ленін від дослідника суспільних явищ і процесів.
Історична наука має відображати життя в усій його повноті, у бо

ротьбі тенденцій, напрямків, вчасно помітити напрям і характер об’єк
тивних зрушень, щоб свідомо їх використати для дальшої ходи суспіль
ства по шляху прогресу.

Встановлення істини — пряме завдання історика. Історичний мате
ріалізм визнає об’єктивну істину, що існує незалежно від людини. 
В процесі пізнання світу з відносних істин складається абсолютна. 
У кожній науковій істині, незважаючи на її відносність, є елементи 
абсолютної істини, що знаходить своє відображення в теоретичних уза
гальненнях.

В. І. Ленін ніколи не визнавав закінчених, готових і незмінних фор
мул. Вивчаючи живу дійсність, він невтомно працював над дальшим 
розвитком теорії. В. І. Ленін не раз зазначав, що жодна з галузей науки 
не вичерпала себе, що перед кожною з них, зокрема перед історією, 
постають нові дедалі складніші завдання у розкритті законів розвитку

1 Програма Комуністичної партії Радянського Союзу (прийнята XXII з ’їздом 
К П РС ), К., 1961, стор. 113.

2 В. І. Л е н і н. Твори, т. 21, стор. 36.
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природи й суспільства. В зв ’язку з цим слід зазначити, що й досі є істо
рики, які, сформулювавши якесь твердження, не поглиблюють його, а 
тримаються за нього так міцно, що не можуть відірватися і піти далі.

В історичній науці, як і в кожній іншій галузі знань, повинно знайти 
своє відображення реальне життя в усій його складності, розвиткові й 
суперечностях, боротьба думок. Все це знаходить свій прояв у диску
сіях, творчих обговореннях. А коли це так, то, значить, дискусія є зако
номірністю і необхідністю розвитку історичної науки. Йдеться про від
крите зіткнення протилежних думок, спори, бо тільки шляхом дискусії 
нове перемагає старе й віджиле, бо тільки так народжується істина в 
науці.

В ході дискусії зосереджується увага на назрілих питаннях, що їх 
поставило життя, визначаються шляхи для їх розв’язання, йдеться про 
дискусію з приводу важливих, кардинальних питань. Другорядні питан
ня можуть бути розв’язані як у ході самої дискусії, так і після неї.

Догматизм — ворог пізнання істини, бо це косність думки, схема
тизм, вузькість і однобокість у розумінні явищ і процесів. Догматизм — 
це безглузде повторення заученої формули, «мумії істини», як говорив 
В. І. Ленін, замість вивчення своєрідності живої дійсності. Догматики, 
педанти використовують букву марксизму, замість того, щоб виходити 
з духу, з творчої суті марксизму. Але немає місця догматизмові там, де 
єдиним критерієм наукового висновку ставиться його співвідношення з 
дійсним процесом, який відбувається в житті суспільства. Одним з дійо
вих засобів боротьби з догматизмом, педантизмом і схематизмом у нау
ці є дискусії, творчі обговорення проблем. Тільки шляхом дискусії 
можна розкрити і показати всю безпорадність і шкідливість, яких зав
дають науці застій думки, нескінчене повторення давно відомого.

Для розвитку науки необхідні дискусії, про цінність яких слід суди
ти не з прагматичної точки зору, а з позицій самої науки, даючи мето
дологічну оцінку вірності тієї чи іншої концепції.

Дискусії, спори в науці бували і в попередні епохи. Існування різ
них поглядів і оцінок явищ та подій у суспільстві, поділеному на анта
гоністичні класи, було, зокрема, свідченням саме цього поділу. Ці 
розходження були і є одним з проявів класової боротьби в ідеологічній 
галузі життя. Розв’язання цих суперечностей, перемога одних над ін
шими можливі тільки в результаті революційного перевороту, зокрема 
соціалістичної революції. Становлення нового, його розвиток у перехід
ний період відбувається шляхом боротьби з старим, з тим, що віджило 
свій вік. Кінець кінцем нове, викликане до життя об’єктивним ходом 
розвитку подій, перемагає. В нашій країні стала панівною єдино науко
ва марксистсько-ленінська, соціалістична ідеологія.

І все це зовсім не означає, що зникли суперечності, як один з зако
нів розвитку суспільства. В. І. Ленін писав, що антагонізм і супереч
ність зовсім не одне і те саме: перше зникне, друге — залишиться при со
ціалізмі 3. В нових умовах нема тих конфліктів, що існували в попередні 
періоди історії. Та слід відзначити, що боротьба між новим та старим 
не припиняється і тепер, коли здійснюється перехід від соціалізму до 
комунізму. Вона лише набирає інших форм і змісту: боротьба між пере
довим і косним, творчістю і догмою, боротьба різних поглядів на життя 
і його завдання, боротьба думок. Однією з форм цієї боротьби в науці є 
дискусії. Слід при цьому відмітити, що в умовах соціалізму, на основі 
марксистсько-ленінської теорії дискусії піднялись на вищий рівень, ма
ють більш об’єктивний характер.

3 Див. Ленинский сборник, XI, стор. 357.
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Радянська історична наука єдина, бо грунтується на марксистсько- 
ленінській основі. Творча, ідейна єдність наших істориків обумовлена 
єдністю світогляду і методологічних позицій.

Сила марксизму-ленінізму — в його творчому характері. Марксизм- 
ленінізм — це не зведення догматів, які придатні в незмінному вигляді 
для всіх етапів суспільного розвитку, для всіх випадків життя. Ф. Ен
гельс зазначав, що марксистське «розуміння історії є насамперед керів
ництво до вивчення, а не підойма для конструювання на манір гегельян
ства» 4.

Основні закони розвитку суспільства розкрито. Та відомо, що вони 
вимагають дальшого розвитку шляхом поглиблення й уточнення в 
зв ’язку із змінами суспільного буття. Особливо наочно це виступає на 
прикладі новітнього періоду історії, на прикладі комуністичного суспіль
ства, що в першій і другій фазах свого розвитку — якісно, корінним чи
ном відмінне від попередніх суспільних формацій. При розробці сучас
ної проблематики дослідникам доводиться оперувати новим історичним 
досвідом, якісно відмінним від попереднього, враховувати діалектичний 
характер суспільного розвитку, розкривати дедалі нові сторони явищ. 
Головне завдання науки не коментування вже відомого, а широке вторг
нення в життя, вивчення його глибинних явищ, вироблення рекоменда
цій для практики комуністичного будівництва. Має це велике значення, 
коли партія на передній план висунула завдання удосконалювати науко
ві основи в комуністичному будівництві.

Перед історичною наукою, як і перед іншими галузями знань у наш 
час, стоять відповідальні завдання. Вона повинна не тільки відзначати 
досягнуті позитивні результати, а й оцінювати їх тверезо, сміливо роз
кривати недоліки, пропонувати конкретні засоби їх ліквідації, зосере
джувати увагу на завданнях, які необхідно вирішити найближчим ча
сом. Похвальбі, парадному галасу і загальним міркуванням настав 
край. Це справа не окремих істориків, а всього великого колективу, який 
творчо підійде до вирішення поставлених завдань і не келейно їх вирі
шуватиме, а шляхом широких обговорень, дискусій.

Марксизм-ленінізм у принципі не заперечує у межах єдиної діалек- 
тико-матеріалістичної концепції, існування різного підходу до вивчення 
подій та явищ. Не заперечується можливість існування різних поглядів 
та оцінок, що виникають у ході дослідження.

Розходження в трактовці тих чи інших питань, дискусії в радян
ській історичній науці не випливають з різних ідеологічних причин, а від
буваються на єдиній методологічній основі і виникають у процесі від
криття істини. Мова йде про думки і положення людей різних, але 
зв ’язаних єдністю мети. При цьому необхідно твердо пам’ятати, що не 
можуть викликати ніяких суперечок питання, які є основою, вихідними 
засадами марксистсько-ленінського вчення. Коли про це забути, диску
сія, спір можуть втратити свою наукову основу. Ніколи не можна забу
вати про межу між справою науки і тим, що може завдати їй шкоди.

Відкриття основних законів розвитку суспільства не закрило 
шлях до всебічного й глибокого дослідження, як вважають догматики і 
механісти, а, навпаки, створило небувало широкі можливості для розу
міння найскладніших історичних явищ в усій їх різноманітності і супе
речності. Процеси розвитку суспільства настільки багаті у своїй різно
манітності, що не буває законів без винятку, бо «закони мають на увазі 
лише типове»,— зазначав В. І. Ленін5. Те, що стало винятком, «поза 
законом», не може ігноруватися наукою, його враховують, пояснюють

4 К. М а р к с  і Ф.  Е н г е л ь с .  Вибрані твори, т. И, К-, 1953, стор. 425.
5 В. І. Л е н і н .  Твори, т. 28, стор. 213.
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його обумовленість. Різний підхід, різні тлумачення цих явищ також 
можуть бути причиною дискусій.

Боротьба думок, свобода критики служать дальшому розвиткові 
марксистсько-ленінського світогляду в радянській історичній науці, 
йдеться не про боротьбу ворожих концепцій, а про різний підхід до 
справи в таборі однодумців. Єдність і різноманітність характерні для 
людей радянської науки. Повторюємо, що не може бути в радянській 
історичній науці грунту для інших методологічних основ, крім марксист
сько-ленінського вчення. І водночас можуть бути різний підхід і оцінки 
одного і того ж явища. Пояснюється це безконечністю і багатогран
ністю історичного процесу.

Відсутність одностайності, одноголосності при розгляді тих чи інших 
питань в історичній науці — не завжди свідчить про слабість. В. І. Л е
нін свого часу писав про те, що в межах «основного і спільного всім 
соціал-демократам положення» існують різні думки людей, які шука
ють пояснення ряду яви щ 6.

Виникнення дискусій і творчих обговорень в радянській науці обу
мовлено розвитком науки. Відомо, що кожний новий етап у суспільному 
житті приводить до нового, більш глибокого розуміння історичного про
цесу. Радянська дійсність, соціалістичний лад допомагають історикам 
відкрити нові якості і сторони в явищах та подіях минулих епох. Цим 
можна пояснити безперервно зростаючий науковий діапазон, небувале 
розширення тематики історичної науки в епоху соціалізму. Розглядаю
чи давно і недавно минулі події та явища знову і знову, щоразу, збага
тившись досвідом пройденого шляху, знаходимо в них нові сторони. Не 
можна сказати, що становлення нового відбувається мирно, без бо
ротьби, без дискусій і спорів з старими поглядами. І чим більше й гаря
чіше дискутуватимуть між собою історики по кардинальних питаннях 
науки, про шляхи її розвитку, роль і місце в житті суспільства, тим вона 
успішніше розвиватиметься. Дискусія — це своєрідне перехрестя шляхів 
різних міркувань. І хотілося б, щоб на ньому зважувався, оцінювався 
пройдений шлях кожного, вибиралися більш прямі дороги до спільної 
мети. Хотілося б, щоб це перехрестя не перетворилося в «товкучку», де 
збувають усе старе і малопридатне до вжитку.

Відмінність поглядів на одні й ті ж події та явища пояснюється та 
кож значною мірою індивідуальністю дослідника, а цього не можна 
ігнорувати, йдеться про те, що у людей буває різний теоретичний роз
виток, досвід, ступінь розуміння історичного процесу, різне уміння роз
кривати в явищах нові сторони, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. 
І тут проявляється не тільки розповідь про події «по-своєму», а й праг
нення виявити новий підхід до явищ, фактів, підійти до їх оцінки з ін
шого боку. К. Маркс писав про те, що «один і той же предмет по-різно- 
му відображається в різних індивідах і перетворює свої різні сторони в 
стільки ж різних духовних характерів» 7. Це, безперечно, також має 
вплив на розвиток дискусій та їх характер.

Марксизм-ленінізм рішуче виступає проти такої «єдності», коли ціл
ком поглинається індивідуальність, коли все виглядає сірим і одно
манітним. Соціалістичний лад відкрив небувало широкі можливості 
для розвитку індивідуальних рис, здібностей і можливостей. Стосується 
це й істориків. Кожний з них, що бере або братиме участь в дискусії, 
вносить і своє особисте, яке стає надбанням колективу. І через відмін
ність поглядів і оцінок, явищ і подій пробиваються спільні інтереси в 
історичній науці. ,

6 В. І. Л е н і н .  Твори, т. 1, стор. 238.
7 К. М а р к с  і Ф.  Е н г е л ь с .  Твори, т. 1, К., 1958, стор. 7.
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В зв ’язку з зазначеним хочеться згадати і той час, коли слово «шко
ла» в історичній науці подавалось у лапках. Але чи було це вірно? 
Можна відповісти — ні. Школи і напрями в радянській історичній науці 
мають право на існування. Визначається школа не стільки тематичною 
спорідненістю в дослідженні певної епохи, але й, що не менш важливо, 
своєрідним творчим підходом до вирішення проблем, методикою дослі
дження. Школа має сприяти виробленню індивідуальних рис у творчому 
почерку історика, підвищенню майстерності. Байдужість до питання про 
школи в історичній науці є одним з проявів залишків культу особи 
Сталіна. Настав час остаточно з цим покінчити.

Відзначаючи наявність і можливість різних творчих підходів до ви
рішення питання, не можна і не потрібно їх протиставляти, вважати, що 
якесь з них буде розвиватися за рахунок інших. Завжди потрібно з ’ясу
вати позитивні риси тих чи інших поглядів, тверджень, а також їх недо
ліки і обмеженість. Це можна зробити шляхом дискусій, засобами кри
тики і самокритики.

В науці неможливо діяти забороною, обмеженням або наданням 
привілеїв одному з напрямів, бо це може призвести до негативних на
слідків, до відтягування розв’язання важливих проблем, які неодмінно 
згодом будуть підніматися. Наукові проблеми можуть розв’язуватися 
не адміністративним шляхом, а тільки шляхом дискусій, творчих обго
ворень, з перевіркою відсунутих положень життям, практикою.

Не можна сказати, що в роки культу особи Сталіна бракувало слів 
про необхідність і значення критики й самокритики, дискусій, боротьби 
думок тощо. Але страшним було те, що слова розходилися з ділом. Про 
яку дискусію могла йти мова, коли роль істориків зводилася лише до 
одного — підбору фактів для ілюстрації раз і назавжди встановлених 
тверджень і положень. Тому з ’являлися «праці», проводились «диску
сії», далекі від творчого підходу до розв’язання проблем і теоретичних 
висновків та узагальнень. В умовах культу часто замість творчого обго
ворення питання, декретувались різні положення і теорії, під які вже 
після цього підганялися факти. Таким чином обмежувався кругозір до
слідника, нав’язувались упереджені міркування.

Культ особи породжував культ слів і фраз, безконечне повторення 
завчених істин, паралізував мислення, викликав догматичне тлумачення 
багатьох проблем, що вимагали творчого розв’язання.

Всіляко гальмували творчий розвиток думки, проведення товари
ських дискусій такі негативні явища, як догматизм і антиісторизм, спро
щення складного історичного процесу, начотництво і цитатництво, 
кон’юнктурність і «викривальна» крикливість.

При культі існував примітивно-утилітарний підхід до теорії та її 
розвитку. Нестерпно дошкульною і тяжкою була атмосфера дрібної 
опіки і грубого адміністрування, підозрілості і недовір’я, безпідстав
ні репресії до багатьох істориків. Все це породжувало страх і недовір’я, 
паралізувало активність та ініціативу дослідників, порушувало свободу 
творчості. В такій атмосфері могли себе добре почувати бюрократи-пе- 
рестраховщики і підлабузники. Це могло статися лише за умов, коли 
вважалося, що тільки одна особа має право на вирішальне слово в усіх 
питаннях теорії. Культ особи мав тяжкі наслідки для ідейного життя 
партії, для всієї ідеологічної роботи і розвитку теорії марксизму-лені- 
нізму. Особливо великої шкоди завдав культ особи історичній науці. Та 
незважаючи на всі перешкоди, що їх створив культ на шляху розвитку 
науки, все ж історична наука розвивалася, бо будувалася вона на мар
ксистсько-ленінській основі, мала великі потенціальні можливості, які 
при відповідних умовах проявили себе з особливою силою.
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Партія рішуче засудила і розвінчала культ особи і породжені при 
ньому «теорії» і практику. В усій повноті відновлено ленінські норми 
партійного, політично-громадського і наукового життя. Особливе зна
чення мали рішення XX, XXI і XXII з ’їздів партії, прийняття нової Про
грами КПРС, які є яскравим свідченням творчого розвитку марксизму- 
ленінізму.

Важливим етапом у зміцненні і розвиткові ленінських норм життя 
відіграв жовтневий Пленум (1964 р.) ЦК КПРС. «О б’єднуючи і спря
мовуючи творчу активність мас до єдиної великої мети, партія керуєть
ся точним компасом — животворною марксистсько-ленінською теорією. 
Вона глибоко аналізує складні процеси економічного, політичного і 
культурного життя, виробляє на цій основі правильні рішення. Ленін
ська партія — ворог суб’єктивізму і самопливу в комуністичному будів
ництві. їй чужі прожектерство, скороспілі висновки і поспішні, відірва
ні від реальності рішення та дії, хвастощі і пустодзвонність, захоплен
ня адмініструванням, небажання зважати на те, що вже виробили наука 
і практичний досвід. Будівництво комунізму — справа жива, творча, вона 
не терпить канцелярських методів, одноособових рішень, ігнорування 
практичного досвіду мас» 8.

Чиста ідейна атмосфера, що запанувала в нашій країні, дала твор
чий поштовх дальшому поступові історичної науки, яка відіграє важли
ву роль у розкритті законів розвитку суспільства. Партія засудила зне
важливе, зарозуміле ставлення до науки та її рекомендацій з боку дея
ких керівників, як прояв їх некомпетентності і поверховості. Недопусти
мими в науці, в теоретичній творчості є суб’єктивізм, зазнайство і само
обман. Партія вимагає в теоретичній роботі принципової критики, ко
лективного, конструктивного обговорення проблем. Відверте і сміливе 
висловлення своїх думок має тепер усі права громадянства. В цьому 
проявляється сила радянської демократії. Все це, безперечно, є тією 
міцною основою, реальними умовами, що сприятимуть дальшому роз
виткові дискусій і творчих обговорень в історичній науці.

На сторінках преси можна зустріти твердження про те, що недо
статньо в історичній науці ще дискусій і творчих обговорень. Таке яви
ще відповідає дійсності, і його можна пояснити. В зв ’язку з цим слід
звернути увагу на деякі обставини виникнення дискусій.

Потрібно зазначити, що дискусія не є самоціллю. її слід проводити 
лише тоді, коли вона може принести користь справі розвитку науки. 
Дискусії можливі при умові, коли наука піднімається на новий вищий 
етап свого розвитку і перед нею розкриваються нові перспективи. Під
бити наслідки, намітити перспективи можливо колективним шляхом — 
дискусіями. Вони виникають, коли піднімаються нові проблеми, коли 
назріває необхідність переглянути існуючі положення. Дискусія потріб
на, щоб звернути увагу на розробку певного питання. Можуть бути інші 
причини і потреби, що викликають необхідність дискусій.

Все це не означає, що дискусії виникають і ведуться стихійно. При 
умові, що радянська наука розвивається при дії таких важливих факто
рів у наукових дослідженнях, якими є координація та планування, дис
кусії одержують організований і більш цілеспрямований характер. 
Координація і планування дають можливість зосередити увагу і зусил
ля на розв’язанні основних проблем і визначити напрям їх розроблен
ня і шляхом дискусій, творчих обговорень.

В. І. Ленін говорив про позитивне значення дискусій тоді, коли вони 
допомагають краще зрозуміти питання, глибше побачити їх значення,

8 Газ. «П равда», 17 жовтня 1964 р. 
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послідовніше їх вирішити. Вибір теми для дискусії має дуже важливе 
значення.

Дискусії не можуть вестися за закритими дверима. Сила дискусії 
та її результат значною мірою залежить від участі в ній широкого кола 
науковців, які до з ’ясування питання могли б підійти з різних сторін, 
розглядаючи його в різних аспектах. Для ведення дискусій слід створю
вати відповідні умови, відображати їх на сторінках преси.

Дискусії не потрібні, коли в них піднімаються дрібні, не кардиналь
ні питання, що не вирішують проблеми. Щоправда, можна провалити і 
важливу тему, коли до справи підходити безвідповідально. Не дасть 
позитивних наслідків «дискусія», яка ведеться на низькому теоретично
му рівні, без узагальнень, бо за таких умов не може бути мови про під
несення історичної науки на вищий рівень.

Ділове обговорення актуальних проблем не може зводитись до 
марнослів’я, не може підмінятися парадними засіданнями, на яких за 
шпаргалками говорять давно відомі істини. Дискусія — це не безтур
ботність і спокій, бо вона зв ’язана з певним риском, це бій з косністю. 
За своїм характером дискусія виключає фальш, безпринципність і ком
проміси. Дискусія — це боротьба з схематизмом, догмою і штампом, в 
якій необхідно завжди розмежовувати поняття творчого підходу від 
словесного утилю. Не виправдують себе такі дискусії, в яких учасники 
намагаються шляхом пережовування безперечних істин обминути суть 
спірного питання.

Не принесуть користі дискусії, коли в науковий обіг не вводяться 
нові факти, коли відсутній новий підхід до вже відомих фактів. 
Немає потреби в дискусіях з приводу питань, які декому можуть здатися 
спірними, а насправді вони вже вирішені життям. Нічого не дадуть такі 
дискусії, в яких спорять про слова, замість того, щоб з ’ясовувати точні 
поняття, суть справи. Нічого спільного не мають з науковою дискусією і 
спори, які вироджуються в сварку, плітки і чвари. «Без нещадної бо
ротьби з виродженням спорів у сварку і чвари ніяка організація немож
лива» 9,— писав В. І. Ленін. Стосується це і дискусій, які можуть вести
ся в історичній науці.

Розвиток науки можливий лише при умові постійної уваги до фак
тів, до конкретного життя. Основою для творчої дискусії і наукового 
обговорення першої-ліпшої проблеми і для висновків можуть бути тіль
ки факти. Не якісь внутрішні відчуття, а достовірні факти, їх співстав- 
лення і взаємозв’язок можуть стати критерієм для доведення істини під 
час дискусій. Авторитет фактів стає ще більш переконливим, коли вони 
науково узагальнені.

Факти — це та зброя, якою користуються під час дискусій. «М ар
ксизм стоїть на грунті фактів, а не можливостей,— писав В. І. Ленін.— 
Марксист повинен в посилки своєї політики ставити тільки точно і без- 
спірно доведені факти» 10.

Не повинен історик ігнорувати одні факти і сліпо схилятися перед 
іншими. Історик і під час дискусії має складне завдання — розкрити за 
кономірність появи і природу факту. Радянські історики, виходячи з 
марксистсько-ленінського вчення про пізнання об’єктивного світу, не 
опускають у розпачі руки перед суперечливістю фактів, не скочуються 
до їх фіксації або до агностицизму. Історики-марксисти беруть факти в 
їх сукупності у взаємозв’язку, пояснюють їх і роблять відповідні вис
новки.

Хоч факти й можуть говорити самі за себе, але не можна в дискусії
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обмежуватись їх фіксацією. Вузьк/й практицизм неминуче призводить 
до застою в науці, до втрати перспективи в дослідженні. Марксистсько- 
ленінська теорія дає можливість з великої кількості фактів, часто супе
речливих, зробити вірні висновки та узагальнення під час дискусій. 
Останнє має значення для з ’ясування, які проблеми необхідно дослі
джувати в майбутньому, як краще пов’язати історичну науку з життям.

Відомо, що під час культу особи Сталіна було нехтування фактами, 
використовувалось дуже вузьке коло джерел. Був це час, коли в працях 
та дискусіях підганялися факти під раніше встановлену схему, ігнору
вались одні факти, а інші безкінечно повторювались. Йшло це в розріз 
з положенням В. І. Леніна, який писав: «Факти, коли взяти їх в їх ціло
му, в їх зв'язку, не тільки «уперта», але й безумовно доказова річ. Ф ак
тики, коли вони беруться поза цілим, поза зв ’язком, коли вони уривчасті 
і довільні, є саме тільки іграшкою або чимсь ще гіршим» п. Замість 
того, щоб з аналізу фактів виводити думки, положення, вдавалися до 
безмірного цитування, вживалися «міцні» слова. Призводило це до 
інертності мислення, догматизму. Дискусії сприятимуть ліквідації з а 
лишків культу і в ставленні до фактів та їх використання. Дискусія не 
тільки будується на фактах, але, що не менш важливо, сприяє їх 
вивченню і таким чином стає своєрідною школою в справі користуван
ня ними.

Вивчення фактів та явищ на основі законів розвитку суспільства» 
дає єдино вірні підстави не тільки оцінювати минуле, але, дає можли
вість вести сміливу практичну діяльність і передбачати майбутнє, йдеть
ся про наукове передбачення, яке грунтується на глибокому знанні за 
конів розвитку суспільства, на основі конкретних і достовірних фактів..

Відомо, що нове в науці можна досягти не шляхом нанизування 
фактів, навіть найцікавіших, яскравих і виключно нових, а лише шля
хом узагальнень, висновків, відкриттям закономірностей, нового підхо
ду до вирішення проблеми. Дискусії, крім того, доводиться відігравати 
дуже важливу роль для підняття науково-теоретичного рівня історич
них досліджень. Адже в ході дискусій, у боротьбі думок не тільки фор
муються ті чи інші положення і твердження, але й відточується їх фор
мулювання.

Дискусія відбувається не з приводу окремих фактів або їх групи, 
але точиться навколо оцінки фактів та висновків, зроблених на їх осно
ві. Дискусія, таким чином, є одним із свідчень теоретичного рівня даної 
галузі науки. Хід дискусії, обмін думками з приводу назрілих, важли
вих проблем сприяють розвиткові методологічних, теоретично-ідейних 
основ історичної науки, піднімає її на вищий щабель розвитку. Диску
сії, спори збагачують і розвивають творчу думку науковця, ліквідують 
замкнутість.

Одночасно слід зазначити, що розгортання дискусій майже цілком 
залежить від рівня наукових досліджень, стану теоретичної думки. 
Низький теоретичний рівень розробки питань не викликає потреби в 
дискусіях. Цим певною мірою можна пояснити те, що з багатьох важли
вих проблем не було дискусій у нашій республіці. Можна з певністю 
сказати, що постійна і глибока увага до питань методології та методики 
історичного дослідження сприятиме більш широкому і творчому обго
воренню ряду проблем. Отже існує своєрідна взаємообумовленість 
між рівнем та станом науки і розвитком дискусій.

Наукове передбачення набуло особливого значення в наші дні,, 
коли на історію, як і на всі суспільні науки, покладаються важливі зав 
дання в справі дослідження закономірностей переходу від соціалізму

З*

11 В. І. Л е н і н. Твори, т. 23, стор. 252.
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до комунізму, вивчення паростків нового. Таким чином в умовах соціа
лізму розширився діапазон історичних досліджень, як в проблематиці 
так і хронологічно.

Ніколи не була чужою науці мрія, яка найчастіше знаходить свій 
прояв у гіпотезі. В. І. Ленін посилався на Д. І. Писарєва, який яскраво 
показав значення мрії в розвитку науки 12. Історична наука відкидає 
умоглядні схеми, але вона визнає право на існування мрії, гіпотези, що 
витікає з врахування реальних фактів, наукових передбачень і логіч
них можливостей. І говоримо про це в зв ’язку з тим, що гіпотези можуть 
виникати, їх можуть висловлювати історики під час дискусій, де вони 
безумовно знайдуть апробацію колективу.

Критика і самокритика випробувана, постійно діюча зброя на
шого народу, партії в боротьбі за рух уперед. Значення критики і само
критики в розвиткові науки завжди було дуже велике. Це питання з а 
слуговує спеціального висвітлення, а тому зупинимося лише на значен
ні критики і самокритики в дискусіях.

Не можна собі навіть уявити дискусії без критики і самокритики. 
Це серцевина кожного справді наукового обговорення, дискусії, спорів, 
які не можуть зводитися до взаємних реверансів, як це іноді буває. 
Критика і саімокритика допомагають розкрити недоліки, засудити ста
ре і віджиле, виявити все те, що заваж ає рухові вперед. Шляхом крити
ки і самокритики можна скоріше дійти до глибшого розуміння явищ, 
вчасно запобігти появі хибних поглядів та їх вкоріненню.

Критика — гостра зброя. І як кожну зброю, її необхідно берегти і 
вдосконалювати, а також вміло нею користуватися. Оволодіння цією 
зброєю в науці означає поглиблення ерудиції, уміння переконувати, 
стояти на ідейних принципових позиціях, керуватися бажанням рухати 
науку вперед. І під час дискусій критикою необхідно користуватися 
конструктивно. Крім уміння показати недоліки, хибність якогось поло
ження, потрібно висунути нові, більш наукові, рекомендувати відповід
ні заходи для їх здійснення.

Глибока, ділова і принципова критика сприяє науковим пошукам, 
підвищує вимогливість по відношенню до інших і до себе. Необгрунто
вана, 'недоброзичлива критика має негативне значення і для 'проведення 
дискусії. Від характеру критики залежить і напрям дискусії.

Не можна сказати, що критичні зауваження сприймаються легко й 
безболісно. Ще важчий процес самокритики, коли вона щира. Критика 
і самокритика — не слова, а діла, бо вони вимагають від науковця, як 
під час, так і після дискусій певного перегляду своїх поглядів, що з ни
ми уже зжився той чи інший дослідник. Не менш складно творчо виправ
ляти недоліки. Необхідна мужність, щоб заглянути правді у вічі, а не 
впадати в невиправдану амбіцію, не думати тільки про «честь мунди
ру». Необхідна принциповість, щоб чесно відмовитися від застарілого, 
невірного і помилкового. Потрібно мати в собі силу, енергію і вміння, 
щоб знайти нові шляхи й засоби для вірного вирішення питання.

Є всі підстави твердити, що в історичній науці критика ставатиме 
дедалі принциповішою і доброзичливішою, бо вона грунтується на ко
лективізмі і товариській взаємодопомозі, чесності і правдивості, на 
принципі, що людина людині — друг, товариш і брат. Є це одночасно і 
тією основою, на якій розвиватиметься дискусія і творче обговорення 
проблем в історичній науці.

Спеціальної уваги заслуговує тема про колективні методи праці в 
науковій роботі. В даному разі зупинюсь лише на цьому питанні у 
зв ’язку з розвитком дискусій.

12 Див. В. І. Л е н і н. Твори, т. 5, стор. 459—460.
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Колективні методи праці викликані до життя самим розвитком 
науки. Настав час, коли межі важливих наукових проблем переростають 
можливості однієї людини, коли необхідність поглибленої розробки 
теми не під силу одному дослідникові. Слід зазначити, що соціалістич
ний лад своїм характером не роз’єднує, а згуртовує людей в один вели
кий колектив і цим самим сприяє поширенню їх взаємодії в усіх ділян
ках життя і зокрема в колективних методах праці на науковій ниві.

Радянський історик не кустар-одинак, а член колективу. Перебуває 
він у колективі, починаючи від задуму і аж до виконання своєї праці. 
І це не колективна порука, не прагнення застрахувати себе від несподі
ванок і ударів збоку, а відчуття єдності мети. Перебування в колективі 
не зменшує, а збільшує відповідальність кожного не тільки за себе, але 
за весь колектив. Колективний метод праці дає можливість піднімати 
великі й складні проблеми, прискорює їх вирішення. Щоправда, не слід 
зводити це тільки до спільної підготовки монографій, збірників тощо.

Важливу роль у колективних методах праці відіграють планування 
і координація, творча співдружність, обмін досвідом, задумами і резуль
татами своїх досліджень. Важливу роль мають в цій справі відігравати 
дискусії і творчі обговорення всіх питань історичної науки. Не можна 
не відзначити тієї обставини, що саме різні форми колективних методів 
праці створюють широкі можливості для дискусій на всіх етапах роз
робки проблеми.

Вже відзначалося, що при соціалізмі створено всі умови для роз
витку творчості кожної людини, здібностей і можливостей кожного твор
чого працівника. Колектив однодумців при соціалізмі є тим середови
щем, у якому розвивається індивідуальність кожного історика. Саме в 
колективі можна найкраще розібратися у здібностях і нахилах кожно
го, позбутися людей, які не мають нічого спільного з наукою.

У виборі основних напрямків досліджень більшу роль, ніж одини
ці, відіграє колектив, що приходить до висновків у результаті дискусій, 
обговорень. Але одночасно з цим під час дискусії у колективі, побудо
ваному на єдності інтересів, апробуються, кристалізуються вірні ідеї, 
задуми кожного з нас.

У невеликій статті немає можливості зупинитися на всіх питаннях, 
у яких дискусії відіграють важливу конструктивну роль. Але хоч ко
ротко слід зупинитися ще на тій ролі дискусій у ліквідації недоліків, а 
також на перешкодах на шляху творчих товариських дискусій.

Вже згадувалося про боротьбу між старим, що віджило свій вік, 
стало гальмом руху вперед, і новим, якому в розвиткові належить май
бутнє. Згадувалось і про роль у цій боротьбі дискусій, що за своїм ха
рактером сприяють становленню та зміцненню нового.

Безперечно, нове, передове і справедливе врешті переможе. За ра
дянського часу нове пробиває собі дорогу і розквітає раніше, ніж у ми
нулі часи. Запорукою цього є те, що в соціалістичних умовах усе нове, 
прогресивне підтримується партією, урядом, усім народом. Але навіть 
за таких умов нове не завжди дебютує під бурхливі оплески. Напевно, 
що пояснюється це не тільки тим, що нове виступає несміливо, але й 
живучістю старого, його вкоріненністю. Та слід зазначити, що і старе, 
відживаюче в наші дні стало більш вертким, воно часто посилається на 
авторитети минулого, прикривається, маскується красномовною фразою 
під добро і необхідність, а не виступає з відкритим забралом.

Не можна забувати і про такі обставини, коли іноді під назвою 
«нове» виступають розхристані думки, спрощення, ігнорування традицій. 
Насправді ж, нове нерозривно зв ’язане з прогресивними традиціями, є 
їх творчим розвитком.
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Боротьба між новим і старим не проходить безболісно. Непри- 
родньо, коли мирно «співіснують» нове з старим. В таких випадках мож
на вважати старе більш сильним, і це не на користь справі. Добре, коли 
таке «співіснування» не затягується на довгий час. При такій ситуації 
дискусії можуть і повинні відіграти роль прискорювача в ліквідації та 
кого гнилого становища. Водночас слід рішуче викорінювати причини, 
які сприяють такому станові. Йдеться про залишки догматизму, побо
ювання ставити нові гострі питання, інертність, безпринципність, гру- 
повщину. Все це ще зустрічається в середовищі істориків.

Не перевелися і в наші дні люди, яким байдуже,* хто переможе в 
дискусії. Коли ж перемагає нове, приєднуються до нього. Такі «діячі» від 
науки йдуть на готове без особливого переконання, що могло народи
тись під час дискусії, творчого обговорення проблеми. І як було б доб
ре, щоб у ході дискусії все менше і менше ставало людей байдужих до 
того, «чия візьме», щоб з обивательщиною покінчити назавжди.

Наука — справа творча за своїм характером. Та не всі ще собі це 
так уявляють, йдеться про окремі прояви обивательщини — певного 
гальма в розвиткові дискусій. Можна б про це і не згадувати, бо воно 
не впливає істотно на стан і розвиток науки. Але болячка є болячкою на 
здоровому тілі і краще її позбутися.

Є ще такі, з дозволу сказати, науковці, які почувають себе добре в 
умовах «тихого життя», воліють «жити непомітно», не беруть участі в 
дискусіях, але при цьому всьому користуються благами і правами, що 
належать працівникам їх категорії. їх мало що цікавить, коли не раху
вати прагнення втриматися на зайнятому місці. Це люди посередні, 
але зате вміють хвацько обминати гострі кути. Такі обивателі в науці 
виступають і друкуються, але без дерзання, без риску, сіро (бо це про
ходить непомітно), пишуть без помилок, але й без натхнення і взагалі 
обходять пристрасті життя. Це вони, за висловом В. І. Леніна, належать 
до тієї категорії людей, що намагаються «обминати пережовуванням 
безспірних істин суть спірного питання» 13.

З досвіду відомо, що перебільшена обережність, боязкість будь- 
яких сміливих побудов новацій, зовсім не може «надійно» і постійно за 
безпечити непогрішимості. Розвиток науки йде повз цих людей і настане 
час, коли догми, за які вони тримаються, від яких вони танцюють, роз
валяться. Викликає здивовання і занепокоєння, що в числі цієї катего
рії не тільки окремі представники старшого покоління, але зустрічають
ся молоді науковці, перед якими відкрито широкий шлях у науку. Та 
вони не ступають на нього, а йдуть завулками. Проявляється це й у ви
борі поверхових «дисертабельних» тем, які можна було б не тільки вчас
но, але й без особливої «мороки» виконати. Така категорія істориків фак
тично виступає проти дискусій, творчих обговорень. Справжня наука не 
боїться дискусій, але не переносить цього все те, що не може вважатися 
наукою.

В радянській науці зовсім нетерпимі монополія на розробку тем, не 
видаються патенти на непогрішимість. При монополізмі в науці одиниці 
або групи вчених охороняються від критики, а інших можна критикувати 
скільки завгодно, існує нерівноправність у боротьбі думок і поглядів, 
застосування організаційних і адміністративних заходів по відношенню 
до вчених. Це суперечить ленінським нормам життя, природі справж
ньої науки. Таке становище існувало при культі особи. Та зараз з цим 
слід рішуче і остаточно покінчити.

Однак живуть ще деякі прояви і залишки цього пережитку, хоч вони 
не підтримуються ні силою авторитету, ні привілеєм, а трошки «тради

13 В. І. Л е н і н. Твори, т. 13, стор. 5.
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цією» і найбільше слабим розвитком критики, самокритики і дискусій. 
Не -має це 'нічого спільного з  справжнім авторитетом інаукогаця, що 
грунтується на значному доробку, на умінні самокритично підходити до 
своїх висновків і тверджень. Беручись за вивчення будь-якої теми, 
історик не має права ігнорувати або перекреслювати те, що вже було 
зроблено до нього.

Зустрічаються історики, які, написавши по єдиній праці, вважають 
себе спеціалістами теми, а то й проблеми, переконані в тому, що іншим 
після них нічого робити. Такі дослідники є своєрідними противниками 
дискусій, поглибленого вивчення проблеми.

В зв ’язку з цим може б слід при координації й плануванні наукової 
роботи звертати увагу не тільки на зовсім нерозроблювані теми, але й на 
такі, що вимагають додаткового вивчення, перегляду існуючих поло
жень. Виявити такі питання можливо, коли будуть враховуватись поба
жання і критичні зауваження під час творчих обговорень і дискусій.

Дискутувати, сперечатися і полемізувати серйозно, із знанням 
справи — річ нелегка, вимагає це, крім знання теми, ідейного переко
нання, енергії, відвертості і бажання знайти вірні шляхи в розв’язанні 
спільної справи. Під час дискусій потрібно самостійно мислити, бути 
спостережливим, уміти відділити нове від уже відомого, відрізнити 
правдиве від хибного. Потрібно бути не тільки впевненим у своїй пра
воті, але, що не менш важливо, володіти логікою мислення і полеміки, 
щоб переконувати своїх опонентів. Положення, висловлювані під час 
дискусій, мають бути добре аргументовані фактами. Не можна обмежу
ватись загальними твердженнями, видавати бажане за дійсне, будь-що 
стверджувати або відкидати, виходячи лише з власного свавілля, са
мих тільки почуттів або індивідуального переконання.

Дискусія — творча розмова про назрілі питання в науці. Розмова 
пряма, чесна і товариська, бо направлена на вирішення спільних питань, 
встановлює шлях до єдиної мети. В наших умовах справжня дискусія 
несе в собі заряд до об’єднання, а не до роз’єднання людей, які спорять. 
Не можуть мати місця під час обговорення тих чи інших питань нетер
пимість і озлоблення, нетактовність, високомірність і упередженість. 
Під час шукання істини можливі і помилки, промахи. Завдання колек
тиву полягає в тому, щоб звернути на це увагу, вміло і своєчасно допо
могти усвідомити і виправити погрішності, а не розпинати за це на хре
сті та безконечно про них твердити, відбиваючи цим охоту вступати 
в дискусії.

Обов’язковою умовою кожної дискусії є аналіз конкретних історич
них явищ. «Весь дух марксизму,— писав В. І. Ленін,— вся його система 
вимагає, щоб кожне положення розглядати тільки (а) історично; (Р) 
тільки в зв ’язку з іншими; (^) тільки в зв ’язку з конкретним досвідом 
історії» н.

В світлі цього ленінського положення слід зазначити, що для вирі
шення питання мало дадуть паралелі й аналогії, до яких іноді вдають
ся під час дискусій, полеміки. Відомо, що історичні паралелі завжди 
ризиковані. Відомо також, що порівняння ще не є доказом. І все ж в 
історичному дослідженні застосовували і будуть застосовуватися пара
лелі та аналогії. І пояснюється це не суб’єктивним бажанням історика, 
а єдністю історичного процесу розвитку людського суспільства. Проте, 
навіть коли вони застосовуються, не можна ігнорувати особливостей 
кожного даного явища, бо воно несе на собі відбиток певних історичних 
умов, зумовлюється певним етапом суспільного розвитку. Саме на це 
слід звертати головну увагу в ході дискусій.

14 В. І. Л е н і н. Твори, т. 35, стор. 200.
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Під час спору, дискусій, творчих обговорень слід пам’ятати, що ті 
чи інші положення можуть удосконалюватися, уточнюватися. Життя, 
хід подій вносять в них часто суттєві корективи. Дуже бажано, щоб по
лемісти не вдавалися до вживання дуже категоричних формул, пам’ята
ли, що і опонент може мати в чомусь рацію. Не тільки вміти переко
нувати, але, що не менш важливо, змусити себе слухати і тверезо зв а 
жувати аргументи, які висовуються з протилежної сторони. Положен
ня опонента слід розглядати по суті, а не з метою їх компрометації. 
«Переможець» і «переможений» у дискусії обов’язково мусять зробити 
для себе конструктивні висновки. '

Слід зробити все для того, щоб дискусії відігравали важливу роль 
у справі виховання громадської (наукової теж) мужності, принципо
вості, сприяли згуртованості тих, що спорять і полемізують навколо ви
рішення кардинальних питань. Необхідно, щоб у спорах, дискусіях і 
полеміці вдосконалювалась майстерність дослідження, наукового аналі
зу і збагачувались засоби розкриття суті історичного процесу. І чим 
вищий буде науково-теоретичний рівень дискусій, тим більше буде від 
них користі в розвиткові історичної науки.

Існує твердження, що складне, спірне, дискусійне питання вирі
шує час. Це вірно. Однак не означає, що люди, озброєні передовою тео
рією, знанням законів розвитку суспільства і маючи в своєму розпоря
дженні величезну кількість фактів, не можуть прискорювати вирішен
ня назрілих питань. Фактор свідомості і необхідності в наші дні відіграє 
дедалі більшу роль.

В дискусії, як і в кожній боротьбі, є допустимі і негідні прийоми 
боротьби. Істина народжується в спорі, але за певних умов. В дискусіях 
слід дотримуватись відповідних норм, які в нас визначаються мораль
ним кодексом будівників комунізму. Комуністична мораль включає 
основні загальнолюдські норми, вироблені народними масами протягом 
тисячоліть у боротьбі з соціальним гнітом і моральними пороками. 
В спорі, дискусії все має грунтуватися на відданості справі комунізму, 
на повазі до праці людської, високій свідомості громадського обов’яз
ку, колективізмі і товариській взаємодопомозі, на гуманних відносинах 
і взаємній повазі, чесності і правдивості, моральній чистоті, простоті і 
скромності, непримиренності до несправедливості, нечесності, кар’єриз- 
му і користолюбства, до ворогів комунізму. Без цього не може бути й 
мови про справжню дискусію, спір, творчий обмін думками.

В дискусії людяність відіграє особливо важливу роль. Необхідно 
вірно скеровувати здібності і зусилля кожного, відверто і чесно говорити 
про недоліки і помилки, але не забувати при цьому відзначити ті досяг
нення, що вносять інші в розробку проблеми. Тактовність у дискусіях 
відіграє важливу роль. Має значення не тільки те, про що, але й як го
ворять. Мова йде про культуру полеміки, спору. Завжди необхідно ство
рювати сприятливі умови для творчих дискусій, не допускати стихій
ності, уміло підправити напрям дискусії в її ході.

Ще зустрічаються люди, яких В. І. Ленін називав «літературними 
наїзниками»; вони мають нахил до перекручення і пересмикування фак
тів, приписують собі зверхність, використовують публічне обговорення 
для того, щоб облудними речами принизити тих, які дотримуються своїх 
поглядів на обговорюване питання. Неприпустима підміна доброзичли
вого конкретного аналізу крикливістю, упередженістю і начіплюван
ням ярлика. Відомо, що несправедлива і недоброзичлива критика може 
викликати не тільки образу, поганий осадок, але й озлоблення, впертість, 
замкнутість. Вона вбиває відвертість, породжує зневіру в людей. Диску
сія не терпить адміністрування, нав’язування поглядів. З цим усим необ
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хідно боротися, щоб у болоті взаємних претензій, упередженості, сва
рок, зведення особистих рахунків, а то й просто невміння не втопити 
важливу справу.

В дискусіях не може бути людей байдужих і «передбачливих», 
надто обережних у своїх твердженнях. Про таких безпринципних гово
рять, що вони «не поділяють» навіть власної думки. Не має нічого 
спільного з принциповістю і чинопочитанням, коли не переконання, а 
намагання догодити начальству диктують ті чи інші, «погляди» на 
справу.

Праця дослідника — новаторська за своїм характером. Ідеологіч
на сфера дуже складна і широка. Саме тому перед дослідником завжди 
відкривається дорога в невідоме, нове. І на цій дорозі може зустрітися 
все: крутизна підйому і повороти, непередбачені перепони і труднощі. 
Щоб досягти мети, вченому потрібні великі знання, талант, наполегли
вість і завзяття розвідника нового. Відкриття можливе, коли у дослідни
ка непереборна пристрасть до знань, відданість своїй справі, закоха
ність у неї, самопожертва, одержимість. І все згадане знаходить свій 
прояв у дискусіях, спорах, полеміці і творчих обговореннях.

Позитивних результатів дискусії чекають всі, може, за винятком 
окремих людей, які нічим не цікавляться. Для тих, що дискутують, мо
жуть бути різні наслідки — для одних — позитивні, для інших — нега
тивні, вірніше не ті, яких жадали. Та все ж слід сказати, що наслідки 
справжньої дискусії загалом завжди позитивні. В спорі, полеміці більш 
чіткими стають спірні питання і їх значення, шляхи розв’язання, відбу
вається обмін досвідом тощо. Все це принципово важливо для розвитку 
науки.

На сторінках преси трапляються нарікання на те, що не підведено 
підсумків дискусії або вони недостатні. Безперечно, підсумки дискусії 
потрібні. Але, на наш погляд, не слід перетворювати цю важливу спра
ву в декретування істини.

Може, при підведенні підсумків доцільно відзначити, з яких крите
ріїв виходили опоненти, які нові положення було висловлено, відкрито 
нові сторони в явищах та їх зв ’язках, який фактичний матеріал 
введено в науковий обіг, чиї аргументи були переконливіші, відзначити 
також недоліки і хиби дискусії. Дуже важливо показати ті питання, 
які ще залишились нез’ясовані, обійдені і надалі дискусійні, а в зв ’язку 
з цим сказати і про ті проблеми, що стоять перед дослідниками. Потріб
но б відзначити і те, як дискусія сприяла пов’язанню проблеми з прак
тикою, життям, ідейним розвитком тощо.

Можуть бути твердження і про те, що дискусія не мала ніяких або 
дала незначні наслідки. Та якщо відбулась тільки «розвідка боєм», то 
і сам бій згодом гряне. Але для цього різні сторони, коли вони вірять у 
свою правоту, важливість проблеми для розвитку науки, готуватимуться 
до дискусії на більш високому рівні.

В цій статті, крім дискусій, довелось торкатися інших питань. С та
лося це тому, що дискусія не відбувається в безповітряному просторі, а 
тісно зв ’язана з процесом дослідження. Безперечно, ряд питань обійдено 
через те, що в одній статті всього не скажеш. Може обійдено і деякі 
важливі питання, які автор не врахував. Можливо не все сказане витри
має критику, а деякі положення є дискусійними. Але писати про диску
сії без дискусійних моментів не можна і не виправдано.


