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Ц Ц  ІСТОРІОГРАФІЯ — ВАЖЛИВА ІСТОРИЧНА 
§ 3  ДИСЦИПЛІНА

Історична наука займається вивченням минулого і цим самим 
виконує дуже важливу функцію в суспільному житті. Вона має 
своє певне коло проблем, які визначають її специфіку та мето
дику досліджень серед інших суспільних наук. Історична наука 
покликана розкривати об’єктивну закономірність розвитку люд
ського суспільства з найдавніших часів до наших днів.

Існує органічна єдність історичного процесу, тісний зв’язок 
сучасного з минулими етапами розвитку. Історичний підхід — 
історизм в оцінці явищ та подій — це той науковий метод, який 
дає можливість зрозуміти розвиток усього матеріального світу, 
вимірювати рух вперед, накреслювати шляхи розвитку в май
бутньому.

Кожне нове явище своїми коріннями завжди виходить з ми
нулого, зумовлене ним. Г в  наш час, як і в кожній іншій кон
кретній історичній обстановці, переплітаються елементи минуло
го, сучасного і майбутнього. Не можна зрозуміти, осмислити і 
зробити відповідні висновки для сучасності, накреслити шлях 
у майбутнє, якщо не будуть враховані історичні причини, що 
викликали до життя ті чи інші явища, та події. Досягнення сьо
годнішнього дня є результатом діяльності багатьох поколінь.

Пізнання історичної необхідності і закономірності, знання 
об’єктивних законів історичного процесу дають наукове обгрун
тування, впевненість у потребі активної та цілеспрямованої ді
яльності людей. З найдавніших часів, звертаючись до минуло
го, люди робили численні спроби пізнати закони історії і всіляко 
вдосконалювали методику історичних досліджень. Розвиток іс
торичних знань був складним і тривалим. Почався він від збо
ру фактів та примітивних намагань систематизувати, пояснити 
їх, піднімався на вищий щабель в прагненні до висновків і ши
роких узагальнень. Для створення найрізноманітніших концеп
цій використовувалась величезна кількість фактів. Проте багато 
концепцій, зіткнувшись з життям, розвалювались, не маючи 
під собою міцного фундаменту наукової теорії пізнання об’єк
тивних законів, історичного досвіду. Слід зазначити, що 
досягнення в справі пізнання історичного процесу не пропали да
ремно. Досвід з кожним новим поколінням збагачувався, підтри
мував вогник, який освітлював шлях людині в складному лабі
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ринті життя. Цей досвід дослідження минулого ставав своєрід
ним підвищенням, з якого можна'було краще розібратися в по
діях і зробити відповідні висновки, хоч часто недосконалість, 
а то й хибність давали не ті результати, що їх було бажано 
одержати.

Було б неправильно історію історичної науки розглядати 
лише як ряд помилок, як суцільне блукання манівцями. Безу
мовно, спроби у минулому пояснити розвиток суспільства стали 
грунтом, міцною основою, на якій могло розвинутися справжнє, 
наукове вчення, яке відіграло дуже важливу роль у житті і пе
ребудові суспільства.

Тільки після відкриття К. Марксом об’єктивних законів роз
витку суспільства історія стала справжньою наукою. «Хаос і 
довільність,— писав з цього приводу В. І. Ленін,— що панували 
досі в поглядах на історію і на політику, змінилися надзвичайно 
цільною і стрункою науковою теорією, яка показує, як з одного 
укладу суспільного життя розвивається, внаслідок зростання 
продуктивних сил, інший, вищий,— з кріпосництва, наприклад, 
виростає капіталізм» {. Історія стала наукою, що грунтується на 
об’єктивних'законах розвитку людського суспільства,

В. І. Ленін постійно підкреслював значення законів розвит
ку суспільства, відкритих К. Марксом. Розвиваючи далі марк
систське вчення, Володимир Ілліч відкрив ряд нових суспільних 
Законів.

Закон — це безсумнівний, об’єктивний зв’язок явищ. Історич
на наука досліджує об’єктивні явища в їх внутрішньому зв’язку 
і закономірності. Відкриття основних законів розвитку суспіль
ства не закрило шляху до поглиблення існуючих1, законів і до 
відкриття нових. Навпаки, марксистсько-ленінське вчення, твор
че за своєю суттю, відкрило найширші можливості для всебіч
ного і глибокого дослідження, для розуміння найскладніших 
історичних явищ в усій їх різноманітності і суперечності. Немає 
такої історичної проблеми, яку не можна було б розв’язати на 
основі творчого застосування марксистсько-ленінського вчення. 
З багатьох найрізноманітніших фактів є можливість зробити 
правильні висновки, узагальнення, вивчити і використати досвід 
минулих поколінь для сучасності.

Підсумування досвіду — одне з основних завдань історичної 
науки. Саме досвідом історії утверджується одне і відкидається 
інше. Історія вказує на неминучість тих або інших явищ. В. І. Ле
нін відзначав, що історичний процес відбувається зигзагоподіб
но2. Завдання істориків — допомагати суспільству обирати 
більш прямий шлях, магістралі розвитку. Історичний досвід, дає 
змогу творити нове, науково передбачати майбутнє. Узагальню

1 В. І. Л е н і н. Твори, т. 19, стор. 4—5.
2 Див. В. І. Л е н і н. Твори, т. 13, стор. 8.
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ючи досвід, історична наука розкриває закономірності розвитку 
суспільства, підводить до усвідомлення творцем історії — наро
дом своєї активної ролі в історичному процесі. Нехтуючи цим, 
історична наука втрачає будь-яке практичне значення.

Але. не всякий досвід можна використати для творчих вис
новків. В основу необхідно брати об’єктивну діалектику історії, 
а це здійсниме лище при науковому підході до подій та явищ.

Використання історичного досвіду набирає особливого зна
чення в час, коли перед суспільством постають цілком реальні 
потреби докорінних змін у його дальшому рухові вперед, в умо
вах переходу на вищий ступінь розвитку. Тільки на міцній нау
ковій основі, розкриваючи об’єктивні закони соціального про
гресу, є можливість передбачувати прискорювати хід суспіль
ного розвитку.

Наукове передбачення набуло особливого значення в наш 
час, коли на історію, як і на всі суспільні науки, покладаються 
важливі завдання в справі дослідження закономірностей пере
ходу від соціалізму до комунізму. Кожна справжня «аука має 
відповідати на запити сучасності, бо без цього губиться суть 
науки як такої. Кожне дослідження по-справжньому повинне 
збагачувати читача новими фактами, новим »розумінням їх, бу
дити його думку і бажання діяти в сучасних умовах.

Специфічною рисою історичної науки, на відміну від інших, 
є те, що вона шукає відповідь на запити сучасності в минулому. 
А про значення минулого для сучасності вже йшлося. Життя 
завжди висуває перед історичною наукою потребу порушувати 
і розв’язувати нові проблеми, теми. Від ефективності і швидко
сті їх розв’язання залежить дальший прогрес науки, яка не мо
же відставати від життя. І тут все настійніше стає .питання про 
те, щоб історики не обмежувались описом, коментуванням, а 
п-роникали в суть явищ і подій, розкривали в них нові сторони, 
якості, зв’язки між ними з метою вивести закономірність. Все 
вище згадане викликало потребу застосування, нових наукових 
засобів і методики дослідження.

Коротко в цій статті зупинимось на питаннях про значення 
і завдання історичної науіїй. Справа в тому, що історична нау
ка за довгий час свого розвитку, хоч і являє собою єдине ціле, 
але водночас складається з багатьох галузей знань, історичних 
дисциплін. І те, що стосується науки в цілому, знаходить своє 
відображення в її складових частинах.

Історія, як і кожна інша наука, може нормально розвива
тися за умов, коли всім її галузям і напрямам буде приділена 
одночасна і необхідна увага. Без часткового немає цілого. Від
ставання на одній із ділянок історичного фронту кінець кінцем 
негативно позначається на всій історичній науці.

Були різні причини того, що деякий час ігноруваївся розвиток 
так званих спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.
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Назва «допоміжні», яка ще вживається щодо багатьох історич
них дисциплін,— досить-таки умовна. Значення їх велике, бо 
вони відіграють важливу роль у розвитку історичної науки в 
цілому. Мова йде п«ро такі історичні дисципліни, як історіогра
фія, історична географія, палеографія, дипломатика, нумізма
тика, хронологія, геральдика, сфрагістика та ін. Згадані дисцип
ліни є важливими частинами історичної наукр, вони допомага
ють глибше пізнати факти, краще використати різноманітні дже
рела тощо. Мова йде про методику історичного дослідження, 
тобто про сукупність окремих науково-технічних і конкретно- 
практичних засобів, правил, навиків в теоретично обгрунтова
ній формі. Як правило, це визначається характером історичних 
джерел, залежить від їх особливостей вивчення. Використання 
і застосування даних, що їх дають спеціальні історичні дисцип
ліни, є одним із свідчень .професіональної майстерності вченого, 
його уміння застосовувати наукові методи в дослідженні. Ос
таннє є дуже важливим, бо методика дослідження безпосеред
ньо впливає на методологічні основи науки.

Історія, як кожна інша галузь науки, розвивається через по
глиблене вивчення об’єктивно існуючого світу і проникнення в 
його суть. Цей розвиток науки відбувається шляхом відкриття 
•нових якостей і закономірностей в суспільних явищах, що є ре
зультатом поглиблення існуючих і застосування нових методів 
дослідження, їх становлення та розвитку.

І в наш час (як це було і раніше) в історичній науці діють 
дві тенденції. Одна з них — тяга до єдності, цілісності ї зв’язку, 
зумовлена головним об’єктом вивчення, яким( займається істо
рична наука,—„людським суспільством з його закономірностями 
(розвитку. Друга тенденція — теж прогресивна в науці — це ви
ділення нових напрямів і навіть перетворення їх в спеціальні 
галузі знань, викликане поглибленням історичних знань, розши
ренням об’єкту вивчення, застосуванням різних методів у ви
вченні явищ. Так, у спеціальні галузі історичних знань виділили
ся археологія і етнографія, окремими галузями історії стають 
історіографія, історична географія, джерелознавство та архіво
знавство.

Поділ історичної науки на галузі не означає, як це вважа
ють буржуазні вчені, її відмирання й залишення тільки мето
дів для пізнання конкретних фактів, з яких не можна зробити 
узагальнень і висновків. Незважаючи на розгалуженість істо
ричної науки, вона, як уже зазначалося, становить єдину, ціль
ну галузь людських знань. Існування кожної галузі історичної 
науки, кожної спеціальної її дисципліни, як тих, що існують ни
ні, так і тих, що можуть ще виникнути, зумовлюється об’єктив
ним розвитком історичної науки та завданнями, поставленими 
перед нею. Кожна історична дисципліна займає відповідне міс-
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це, відіграє свою роль у єдиній справі, в комплексі дослідження, 
і без кожної з них не було б єдиного цілого.

І при цьому всьому слід зазначити, що серед різних історич
них дисциплін важливе і своєрідне місце належить історіогра
фії — історії історичної науки. Є для цього відповідні причини. 
Звертає~на себе увагу та обставина, що кожна галузь науки має 
свою історію. Так, наприклад, існує історія філософії, права, лі
тератури, економіки, мови, різних галузей техніки і природо
знавства. І вивченням історії цих галузей знань займаються 
фахівці згаданих наук. Пояснюється це все не тим, що історія є 
наукою наук, а тим, що без історії першої-ліпшої галузі науки 
не може бути і її сучасної теорії. І безумовно, не менше зна
чення має історіографія для розвитку історичної науки.

Можна сказати, що у відповідній літературі вже знайшла 
своє належне визначення історіографія як спеціальна історична 
дисципліна. Історія історичної науки — історіографія — має пев-1 
ний об’єкт вивчення, при цьому вона грунтується на марксист-1 
сько-ленінському діалектичному методі. Саме завдяки цьому' 
зустрічаються визначення історіографії, в яких щодо неї вжи
вається термін — наука. Історіографія вивчає не первинний 
процес — розвиток суспільства, йк це робить історія, а вто
ринний процес — розвиток самої історичної науки. На від
міну від історії всіх інших' гіа'лузей'';наукй Історіографія органіч
но в методологічному і методичному відношеннях зв’язана з са
мим предметом вивчення. А те, що вона займається вивченням 
вторинного процесу — історії історичної науки — є свідченням 
її підпорядкованості конкретно-частковим цілям, дає підставу 
вважати її спеціальною (допоміжною) історичною дисциплі
ною. Незважаючи на розгалуженість історичної науки, на на
явність (ряду дисциплін, вона становить єдину, цільну галузь 
людських знань, із загальними поняттями про закономірний 
розвиток суспільства. І в зв’язку з цим хочеться зазначити, що 
немає ніяких методологічних підстав в єдиній історичній науці 
перетворювати (вірніше, тільки за назвою) окремі її галузі, 
напрями і дисципліни в науку (наприклад, воєнно-історична 
наука, історико-партійна наука, археологічна наука і т. д.). Зна
чення цих галузей, їх специфіку можна і потрібно показувати 
не шляхом посилення назв.

В радянській історичній літературі зазначається, що предмет 
історіографії включає в себе історію створення історичних праць, 
життєпис істориків, розвиток історичного мислення, а також 
.поширення історичних знань. Таким чином, історіографія — це 
історія становлення, формування та поширення історичних знань 
серед читацьких кіл. Рівень розвитку історичної науки визна
чається не тільки числом істориків і підготовлених ними праць, 
а й суспільним інтересом до історичних злань. Радянська істо
ріографія не може обмежитися лише вивченням спеціальної лі-
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тератури — вона висвітлює також заходи партії і уряду щодо 
вивчення і викладання, історії та поширення історичних знань, 
досліджує діяльність наукових установ, товариств тощ о1. Все 
згадане свідчить не тільки про широке, але й складне коло пи
тань, які покликана розв’язувати історіографія.

Вона розкриває обумовленість зміни одних концепцій інши
ми, зміни у прийомах вивчення проблем, вивчає виникнення різ
них форм, в яких проявляється висвітлення історії історичної 
науки, її окремих галузей та дисциплін. Історіографія не може 
бути байдужою до засобів, які є в розпорядженні історичної 
науки, а саме: наявність архівів і можливість їх використання, 
бібліотек, музеїв, можливостей .публікації готової продукції (на
явність видавництв, журналів тощо).

Слід згадати і про те, що історіографія не тільки вивчає іс
торію історичної науки, але й грунтується на тих же методоло
гічних засадах і користується її основними методичними прийо
мами. Історіографія, як і історична наука, дуже чутлива до тих 
змін, що відбуваються в суспільному житті, в житті народу, 
країни.

Історіографія як спеціальна історична дисципліна відіграє 
дуже іважливу роль в історичній науці, бо вона розширює нау
ковий кругозір у дослідників, допомагає розкривати історичну 
закономірність розвитку історичної науки. Історіографія дає 
можливість дослідникам прослідкувати той процес, який від
бувався і проходить в історичній науці, і цим самим допомагає 
■правильно зрозуміти той стан, в якому перебуває наука на да
ному етапі, робити прогнози, ставити завдання для її дальшого 
розвитку. І коли б історіографія не була зв’язана з сучасністю 
і з тими завданнями, що ставить життя перед історичною 
наукою, коли б вона не допомагала дослідникам в їх роботі, 
вона стала б непотрібною, перетворилася б у колекціонування 
фактів.

Дехто може сказати, що кваліфікований історик зможе й 
•сам, без історіографії, розібратися в історичних працях і погля
дах, судити про них не на основі літератури. Однак це зовсім не 
виключає появи праць історіографічного характеру. Той, хто 
склав певну думку про історичну літературу, повинен висловити
ся, щоб не тільки поділитися своїм надбанням, але й перевірити 
свої висновки, вислухавши думки інших. Та й немає потреби 
кожному історикові все вивчати з початку. Можна й потрібно 
користуватися вже існуючою історіографічною літературою.

Слід зазначити, що історіографії ще дуже мало приділяє
ться уваги в літературі, а це негативно впливає на стан дослі

1 Докладніше про це див.: С. О. Шм и д т .  О предмете советской исто
риографии и о некоторых принципах ее периодизации.— «История СССР», 
1962, № 1, стор. 94—95 та ін.
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джень. Кому як не історикам необхідно знати й постійно пам’я
тати про роль і місце традицій, спадщини у розвитку всіх су
спільних явищ, різних галузей науки, а серед них і історичної.

Незнання історії історичної науки, її завдань та можливос
тей впливає не тільки на вибір теми дослідження, а й на його 
виконання. Навіть і в тих випадках, коли на якусь тему нічого 
не було написано, то їй тоді історик не розпочинає свого дослі
дження на голому місці. При висвітленні теми, навіть такої, що 
раніше не досліджувалась, слід пам’ятати, що вона не є ізольо
ваною від інших. Саме тому потрібно автору використовувати 
певний досвід попередників, що його дослідник здобув ще в про
цесі навчання або шляхом використання відповідної літератури. 
Хоче того чи не хоче автор, а до вивчення теми він підходить з 
певною міркою, яку він створив за вже існуючими зразками. І 
тільки в процесі життя досвід дослідника розширюється і в ньо
го появляється також свій оригінальний підхід, напрямок у ви
рішенні проблеми. А тому можна вважати за несерйозні твер
дження з недооцінкою значення історіографії, що зводиться при
близно до такої фрази: це нам не потрібно, бо вивчаємо нові 
теми і по-новому.

Ігнорування досягнень і досвіду не має нічого спільного з 
марксистсько-ленінською інауковою теорією. Адже добре відо
мо, що саме це справжнє єдино наукове вчення увібрало в себе 
кращі надбання людської думки, збагатило їх новими положен
нями і стало важливою основою для дальшого творчого розвитку 
науки про суспільство. Творити нове, рухати' розвиток науки 
вперед можна лише при умові глибокого знання і використання 
того, що вже було зроблено, спираючись на досвід попередни
ків. Історична наука не може плідно розвиватися, коли не бу
дуть використовуватись кращі традиції минулого, не враховува
тимуться успіхи та невдачі попередників.

Марксизм-ленінізм засуджує нігілістичне, примітивно-анар
хічне ставлення до спадщини, вчить, що до неї треба підходити 
бережливо, критично зважувати і використовувати надбання по
передніх поколінь, віддавати їм належне. Праці істориків, ство
рені в минулому,— це не своєрідне кладовище, куди час від 
часу навідуємося для того, щоб почитати надгробні написи та 
згадати того чи іншого попередника «незлим тихим словом». 
Звертаємося до минулого для того, щоб краще пізнати складний 
шлях розвитку і боротьби в історичній науці, бо тільки так змо
жемо повніше оцінити успіхи історичної науки наших днів і зро
бити відповідні висновки для дальшого руху вперед.

Історіографічна спадщина — це не якийсь твердо окреслений 
часГДо нього відноситься все те, що було здобуто людством, по
чинаючи з найдавніших часів і включаючи діяльність і досвід 
наших сучасників. При цьому необхідно згадати про одну об
ставину. Досягненням, новою якістю радянської історичної нау
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ки, є те, що вона подолала «теорію дистанції», за якою, нібито, 
лише на віддалі десятиліть від подій після того, як вони відбу
лись, можна правильно їх висвітлити й оцінити. Дійсність у наш 
час вносить зміни і в саму історичну науку, розширює предмет 
її вивчення. Має це пряме відношення і до історіографії, бо за
раз в полі її дослідження стає весь багатогранний та багатові
ковий процес розвитку історичної науки. Можна сказати, що 
сучасність дає можливість краще зрозуміти минуле, зробити 
більш чіткі висновки і використати їх в інтересах розвитку істо
ричної науки. Існує органічна єдність в розвиткові історичної 
науки, тісний зв’язок сьогодді.щнього стану з минулими етапами, 
через які вона проходила. Все це має пряме відношення і до 
історіографії.

В багатій спадщині розвитку історичної -науки для нас має 
особливе значення вивчення доовіду радянського періоду. Не 
може бути ігнорована та обставина, що радянські історики зав
жди були активними борцями за перемогу соціалізму, своїми 
працями вони сприяли побудові і зміцненню нового ладу. Істо
рики України, працюючи в творчому контакті з істориками всьо
го Радянського Союзу, внесли свій відчутний вклад в цю важ
ливу справу.

Історична наука в Радянському Союзі піднялась на ще не
бувало високий рівень. Предметом її вивчення є не окремі пе
ріоди, країни, народи і проблеми, а весь багатогранний процес 
історичного розвитку людства. Все це грунтується на марксист
сько-ленінській ідеології, на великому досвіді науки, набутому 
За роки Радянської влади, пов’язане з використанням кращих 
надбань не тільки вітчизняної, а й світової істрричної науки. 
Знати про ці успіхи, спиратися на позитивний досвід і повинні 
історики-дослідники. І в 'Цій справі значну іроль має відіграти 
історія історичної науки.

Історіографія, як і кожна інша галузь історичних знань, має 
свою вже досить багату, хоч і не довгу, історію. Ще до револю
ції появився ряд праць, в яких розглядався розвиток історич
них знань на Україні. Досліджень зведеного характеру було 
дуже мало. Проте не бракувало праць, присвячених окремим 
діячам, творам і навіть певним періодам. Писалося це в різний 
час, на неоднаковому науковому рівні, автори виходили з 
різних методологічних і політичних уподобань. Однак такий 
доробок не слід зводити лише до купи фактів, що ми одер
жали в спадщину від істориків історичної науки минулого. 4іи- 
ми було проведено певну систематизацію та узагальнення фак: 
тів, зроблено відповідні висновки.

Радянська історіографія не може розвиватися без ураху
вання й використання надбання всіх періодів, всієї спадщини. 
Все це повинно бути активно переоцінено, засвоєно, перероблено 
в горнилі марксистсько-ленінської історіографії. Історіографія
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зможе краще виконувати свої завдання, коли поєднає в собі\ 
постійне стремління вперед, живий зв’язок з сучасністю з віль-і 
ним заглибленням в минуле, беручи звідтіля все краще, що бу-; 
ло створено раніш. Розкрити цей зв’язок -сучасного з минулим 
у розвитку історичної науки покликана історіографія.

Шлях розвитку радянської історичної науки та її складової 
частини — історіографії — не був легким і прямим. В творчих 
шуканнях, особливо на перших порах, виразно визначилися дві 
тенденції. Одна — негативна, яка вела історичну науку в ці
лому на шлях відкидання, заперечення того, що було досягну
то в минулі періоди розвитку суспільства. Та перемогла, можна 
твердити остаточно, друга тенденція — продовжити в нових умо
вах процес, який свідчить про неперервність розвитку. Це не 
означало відступлення до пасивного, ліберального сприйняття 
всього підряд без розбору. Розвиток радянської історіографії 
проходить шляхом творчого сприймання всього прогресивного із 
спадщини, шляхом відсікання і засудження того, що віджило 
свій вік, всього реакційного. Про це переконливо свідчать, зокре
ма, ті історіографічні праці, що вийшли за останнє десятиріччя.

Марксистсько-ленінське вчення дає можливість і в історіо
графічних працях покінчити з такими негативними явищами, як 
догматизм та антиісторизм, начотництво й цитатництво, схема
тизм і кон’юнктурність, «викривальна» крикливість тощо. Ідей
на атмосфера, що «панує в нашій країні, сприяє дальшому роз
витку історичної науки, всіх її галузей, зокрема історіографії.

Вже згадувалося про те, що цінність історичних праць не 
тільки у використаному фактичному матеріалі, а й у тих ідеях, 
які в них закладено, у -стремлінні відповісти на питання, що ви
никають перед суспільством на певному етапі його розвитку.

Зустрічаються ще історичніліраці, в яких наводиться багато 
фактичного, нерідко нового, матеріалу. Але одним із недоліків 
у них є нанизування фактів. У таких випадках факти не стають 
основою, злітною площадкою для наукової думки. Не можна 
забувати, що історик — не звичайний оповідач, він не може 
плентатися в хвості минулих подій як байдужий обліковець.

Комуністична партія постійно звертає увагу на деаб^ідшсть 
підвищення ідейного рівня наукових праць і теоретичної якості 
досліджень. Це означає боротьбу з дилетантством, схематиз- 

• мом, описовістю, голою фактологією, скороминучою кон’юнк- 
турністю, а також з іншими вадами та недоліками, що мали і 
мають місце не в поодиноких історичних працях. Саме згадані 
негативні сторони є однією з причин поширення обивательсько- 
спрощеного погляду на історичну науку, як на купу фактів, з 
якої кожен вибирає собі те, що йому подобається.

І як вже згадувалося, завданням історичної науки є поглиб
лене вивчення об’єктивно існуючого світу, проникнення В ЙОГО 
суть шляхом відкриття нових сторін, якостей в явищах і подіях.
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При цьому не можна обмежуватися лише фіксацією фактів. Ав
торитет, сила фактів стають ще більш переконливими, якщо во
ни науково узагальнені, якщо з них зроблено теоретичні виснов
ки, бо тільки це є ознакою справжньої науки.

Значення передової теорії для розвитку суспільства, і науки 
зокрема, загальновідоме. Зазначимо тільки, що передова теорія 
не надуманість, а узагальнення, можна сказати, своєрідна орга
нізація реально існуючих явищ і фактів. Теорія сприяє поглиб
леному розумінню фактів і подій.

Марксизм-ленінізм рішуче виступає проти всяких абстракт
них формул, доктринерства, суб’єктивізму. Це вчення вимагає 
глибокого вивчення конкретного життя. Справжня наукова тео
рія акумулює, еконцентровує в собі реальну дійсність. Цим са
мим вона дає можливість правильно оцінити багатогранність і 
суперечливість історичних явищ і подій. Теоретичні висновки — 
це своєрідні сходини, якими наука піднімається вгору, звідкіля 
краще видно пройдений шлях і відкриваються обрії .прийдеш
нього.

Розширення предмета і масштабів історії в просторовому і 
хронологічному відношеннях, крах старих «традиційних» істо
ричних концепцій, поява та удосконалення нових методів дослі
дження — все це обов’язково вимагає осмислення основних тйо- 
ретично-методологічних принципів історичного пізнання. Без 
»цього не можна зрозуміти ні складного і суперечливого шляху 
розвитку історичної науки, ні її сучасного стану, а також тен
денцій її розвитку. Досягти цього можна лише шляхом підви
щення методологічного і методичного рівня досліджень.

Зростаючий інтерес до методологічних проблем^ до методики 
дослідження ПОЯСНЮЄТЬСЯ !НЄ тільки тим, що перед історичною 
наукою ставляться все нові і нові завдання, але й самою логі
кою, закономірністю розвитку науки. І слід сказати, що питан
ня методології та методики історичного дослідження поки що 
перебуває на 'низькому ірівні. Від розробки теоретичних питань 
історичної науки залежить її дальший розвиток.

Без історії кожної галузі науки не може бути її сучасної 
теорії. І те, що історіографія займається історією історичної 
науки, є ще одним із свідчень тієї важливої ролі, яку відіграє 
ця дисципліна в розвиткові науки, її підняття на вищий теоре
тичний рівень. Саме це дає підставу говорити про історіографію 
як про спеціальну галузь історичних знань.

На основі марксистсько-ленінського вчення відбувся великий 
революційний творчий скачок в розвиткові усіх галузей науки. 
І при цьому всьому не можна забувати або ігнорувати те, що 
марксистсько-ленінське вчення прийняло естафету всього пере
дового від минулих епох і поколінь. Це стосується також іс
торичної науки. Радянська історична наука якісно відмінна від 
попередніх етапів розвитку цієї галузі знань про людське су-

14



спільство. Можна зазначити, що в радянській історіографії по- 
новому, а іне так як раніше, сприймаються і самі традиції роз
витку науки. В суспільстві, поділеному на антагоністичні класи, 
традиції були придавлені, вони перекручувалися і не могли бути 
всебічно використаними для теоретичних узагальнень, а значить* 
і для розвитку науки.

При цьому потрібно показувати, як в історичній науці нові 
погляди, оцінки і трактовки питань появлялися поряд з ста
рими, як між ними відбувалася боротьба. Старе ніколи не зда
вало своїх позицій без бою, але нове, незважаючи на тяжкі іс
пити, а інколи і тимчасові невдачі, кінець кінцем перемагає. 
Вся складність у розкритті цієї боротьби на фронті історичної 
науки полйгає в тому, що ведеться вона в сфері ідеологічній.

З розвитком суспільства не зникає складність у розв’язан
ні проблем, що стоять перед істориками. Стосується це також і 
вивчення історіографічної спадщини. Розуміння закономірності 
і характеру розвитку — це тільки один бік справи. Не менш 
важливим є уміння знайти правильний шлях розв’язання завдань. 
Від цього залежить науковість висновків і теоретичних поло
жень, які можна зробити на основі вивчення спадщини. Радян- < 
ська історіографія має правдиво відображувати процеси, що від
бувалися та проходять у науці, в усій їх .повноті, у боротьбі тен- ; 
денцій, розкривати в цьому значення об’єктивного і суб’єктив- і 
ного факторів.

Вивчення минулого вимагає від історика глибокої фахової 
майстерності, яку можна набути лише з врахуванням досвіду. 
Марксизм-ленінізм вимагає від науковця не тільки знання фак
тів, а й їх узагальнення, теоретичних висновків. Одночасно це 
вчення рішуче відкидає абстрактні побудови без конкретного 
вивчення фактів історії. Таким чином, історіографія — це не 
просте вивчення спадщини, а більш широке7змістовніше поняття. 
Мова йде про методологію історичних досліджень.

Недоліком значної частини історіографічних праць є й те, 
що вони хоч і насичені фактичним матеріалом, однак їм бракує 
ще того, що зветься філософією предмета.

Не можна забувати й про те, що наступає час, коли теорія, 
яка виникла на основі вивчення досвіду, обганяє його. Але ще 
швидше теорії летить мрія. Мрія ніколи не була чужою науці. 
Відомо, що В. І. Ленін посилався на Д. І. Писарєва, який яскра
во показав значення мрії в розвитку науки \  в тому числі й іс
торичної та її складової частини — історіографії. Минуле вима
гає від історика розсудливої оцінки, сучасне — глибокого про
никнення в суть явищ, а майбутнє — наукового передбачення, 
сміливої мрії.

Перед історіографією стоїть завдання розкрити основи й

1 Див. В. І. Л е н і н. Твори, т. 5, стор. 459—460.
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причини, які викликали ті чи інші явища в історичній науці. 
ЕГІ Ленін радив не забувати основного історичного зв’язку, го
ворив, що треба дивитись на кожне питання з точки зору того, 
як певне явище в історії виникло, які основні етапи в своєму 
розвитку воно проходило, і з точки зору його розвитку дивитись, 
чим дана річ стала тепер *. Це має пряме відношення і до істо
рії історичної науки, адже її положення, концепції не виникали 
на^голому місці, а проходили ряд стадій свого становлення., Не 
все, що висловив той чи інший автор, здійснюється ним самим, 
його ідеї можуть надихнути інших на розв’язання певних проб
лем. Часто поставлене питання вже може означати крок до його 
вирішення. І цього не слід забувати при вивченні історії істо
ричної науки.

Немає можливості в цій статті зупинитися на завданнях ви
вчення і використання історіографічної спадщини, зокрема ук
раїнської. Це питання вже порушувалось і знайшло певне ви
світлення в літературі2. Мимохідь згадаємо лише деякі аспекти 
його дослідження.
^  Приступаючи до вивчення історії історичної науки, необхідно 
перш за все враховувати і вивчати ті умови, в яких вона розви^ 
валася. Необхідно брати живу картину певної формації, -нау
ково пояснювати її. В зв’язку з цим виникає питання про періо
дизацію в історії історичної науки. Від вироблення наукової пе
ріодизації значною мірою залежить не тільки оцінка періодів, 
етапів, розвитку історичної науки, але й окремих її представни
ків. При цьому слід керуватися вказівкою В. І. Леніна, який пи
сав: «Розуміється, грані тут, як і всі взагалі грані в природі 
і в суспільстві, умовні і рухливі, відноснії а не абсолютні. І ми 
лише приблизно беремо особливо видатні й помітні історичні 
події, як віхи великих історичних рухів» 3. В історіографії спра
ва періодизації ускладнюється тим, що доводиться писати про 
конкретних людей, які часто жили і працювали в різні історич
ні періоди, а це могло позначитися на їх поглядах і наукових 
висновках. Уміння визначити періоди, етапи у розвитку істо
ричної науки, в житті та діяльності окремого історика — справа 
складна і'вимагає від історіографа знання історичних подій, їх 
якісних змін. Правильна наукова періодизація свідчить не тіль
ки про досягнення у вивченні історичного процесу, а й допома
гає правильно розкрити значення історика. І при цьому слід 
сказати, що періодизація історії історичної науки поки що до
сить умовна, ‘не досконала і вимагає ще серйозної розробки.

При ознайомленні з історіографічними працями звертає на 
себе увагу те, що мова йде не про процес в цілому, а про окре

1 Див. В. І. Л е н і н. Твори, т. 29, стор. 421.
2 І. Г у р ж і й ,  В. С а р б е й .  Всебічно вивчати і використовувати істо

ріографічну спадщину.— «Комуніст України», 1965, № 6, стор. 19—29.
3 В. І. Л е н і н. Твори, т. 21, стор. 119.
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мих осіб. І ця справа потрібна, хоч підібрані приклади з життя 
і діяльності одного історика ще не все розкривають в процесі 
розвитку науки. Слід було б перейти до подачі групових портре
тів епохи, часу, до вирішення окремих проблем в їх історичному 
розвитку. Тільки таким шляхом можна вловити пульс доби і в 
розвитку історичної науки.

Зараз розкрито основні закони розвитку людства. Відомо і 
про те, що історичний процес кожного народу відбувається не 
ізольовано, а в тісній взаємодії з історією інших народів. Відо
мо також, що ідеї мало рахуються з кордонами. З давніх да- 
вен ідеї, ті чи інші положення знаходили шляхи свого поширен
ня, а то й виникали аналогічні, якщо для цього були відповід
ний грунт і потреба. Не можна, наприклад, не зважати на те,- 
що розвиток історичних ідей в Росії і «а Україні відбувався у 
тісному зв’язку та взаємозалежності.

І все це зовсім не означає, що не 'було національної самобут
ності в розвитку історичних ідей. Не можна показати спільного,, 
загального'без вивчення і розкриття конкретного. Неможливо 
взагалі розкрити якісну своєрідність, характер явища, якщо іс
торіограф обмежиться лише показом подібності, спільності. Хі
ба можна обійти ту обставину, що український народ протягом 
століть терпів тяжкий національний гніт, що знайшло свій від
биток і в характері розвитку історіографії України. Необхідно 
показувати, як в національній історіографії знаходять своє ві
дображення загальні та конкретні процеси. Не можна обмежу
ватися загальною схемою, подібністю та аналогією замість то
го, щоб показувати і конкретну сторону справи. Пишемо про це 
тому, що не завжди з цим рахуються історіографи. Так, напри
клад, курс історіографії, іцо читається у вузах, часто переслідує 
вузьку мету, рідко виходить за національні рамки.

Марксизм-ленінізм відкидає антинауковий, ідеалістичний ви
мисел про те, що видатні особи можуть за своїм бажан
ням творити історію. Проте історичний матеріалізм зовсім не 
заперечує ролі і значення дій особи в історії. Історію творять 
люди, люди її пишуть. В. І. Ленін .говорив, що «історія вся скла
дається саме з дій осіб, що безперечно являють собою діячів»
В історіографії вивчення діяльності, спадщини істориків на
буває особливого значення. Справа в тому, що праця історика— 
це один із проявів творчої, розумової діяльності людини. Саме 
тому вивчення індивідуальності історика відіграє важливу роль 
в історіографії. Перед дослідником стоїть завдання, з’ясувати 
справжню роль історика, яку відіграє він у розвитку історичної 
науки.

При цьому не можна зрозуміти діяльності та значення окре
мих осіб без зв’язку із загальним ходом історичних подій, без

1 В. І. Л е н і н. Твори, т. 1, стор. 137.

2 -206 17



/
їх зв’язку з народом. Визначаючи значення і роль того чи ін
шого історика, необхідно завжди пам’ятати про поділ суспіль- 
,ства на класи. Але класову належність діяча необхідно розкри
вати на конкретному матеріалі, а не -обмежуватися лише чіп
лянням ярликів, не завжди обгрунтованих. В історіографії слід 
завжди враховувати одну обставину — чим ширша суспільна 
основа, на яку спирається, в інтересах якої діє той чи інший іс
торик, трм яскравіше -виступає його роль.

В історіографії необхідно покінчити з схематизмом у зобра
женні життя і діяльності істориків. Кожний з них мав свою біо
графію, свої характерні риси. Крім спільного у історика з свої
ми однодумцями, треба показувати також його індивідуальні 
якості. До висвітлення життя і діяльності кожного історика не
обхідно підходити історично. Потрібно все це подавати у нероз
ривній єдності з подіями певного часу, або, як ‘кажуть, на фоні 
подій. В житті та діяльності істориків необхідно показувати і те, 
що об’єднує їх з сучасниками і відрізняє від них, а тим більше 
від попередників та послідовників.

В. І. Ленін писав, що про «історичні заслуги судять не по то-( 
му, чого не дали історичні діячі в порівнянні з сучасними вимо-1 
гами, а по тому, що вони дали нового в порівнянні з своїми по
передниками» К Це має пряме відношення і до оцінки історіо
графічної спадщини. Слід зазначити, що завдання, поставлене 
В. І. Леніним, не легке, бо для того, щоб його реалізувати, по
трібно знати не одну епоху, а й минулі. Саме цього часто бра
кує історіографам, бо оцінка того чи іншого явища дається з 
точки зору сьогоднішнього дня. Такий підхід антиісторичний, він 
призводить до приниження ролі істориків минулих епох, до не
правильних висновків.

Перед істориком історичної науки стоїть більш складне зав
дання, ніж перед тими, хто пише про інші події та явища мину
лого. Пише історіограф про істориків— людей однієї професії. 
А тому дуже важливо зберегти об’єктивність, щоб не було без
мірного захоплення або нічим не обмеженого, а то й несправед
ливого осудження.

Історик не виконає своїх завдань, якщо не покаже діалектич
ного характеру суспільного розвитку, що відбувається в супе
речностях і шляхом суперечностей. Вони знайшли своє відобра
ження в історичних працях, в різних оцінках подій та явищ. Іс
торик не може обмежитися простою фіксацією суперечностей, 
а повинен показати, яким шляхом їх було розв’язано. Більше 
того, доводиться показувати, як їх розв’язання привело до нового 
становища з новими суперечностями. Історія історичної науки 
покликана охопити й розкрити ці суперечності, «рахувати не од-

1 В. І. Л е н і н. Твори, т. 2, стор. 160.
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ну, а всі сторони, весь процес розвитку науки і зробити відпо- 
вГднГвис'нбвки.

Історіографія .повинна твердо стояти на позиціях партійно
сті винауці, показуючи,^ :яку позитивну роль відіграв цей прин
цип в розвитку історичного пізнання світу, нещадно боротися 
•проти всяких реакційних теорій і фальсифікацій історичного 
процесу.

У суспільному житті ніколи і ніякі події та явища не сприй
мались спокійно, без пристрастей живих людей, партій, класів. 
Минулі покоління передають -наступним не лише матеріальні і 
духовні надбання, а й свої пристрасті. І хоч історик часто пише 
про давно минуле, він повцнен завжди звертати особливу ува
гу на діяльність тих сил і класів, які стояли в центрі подій епо
хи, визначали їх основний зміст, напрям, головні особливості іс
торичної обстановки, були носіями прогресу. ч

Передовий історик повинен стати на бік певних прогресив
них класів, радіти їх успіхам, уболівати за їх інтереси, засу
джувати все, що затримує рух суспільства вперед. Послідовна 
і сувора партійність — це прояв високої історичної об’єктив
ності, класової свідомості та ідейності.

«Безпартійність» і «аполітичність», про які твердять буржу
азні історики, є якраз проявом певної політики. Про це не.один 
раз яскраво говорив у своїх працях В. І. Ленін, який довів, що 
«об’єктивізм» і «безпартійність» їв суспільних науках є лише 
прикриттям ворожих народові теорій.

Сила радянської історичної науки в тому, що в  ній справжня 
науковість поєднується з партійністю. Вказівка~В. І. Леніна про 
те, щоб історичні події розцінювати з погляду руху мас і кла
сів, а не на основі настроїв окремих осіб і групок, що не можна 
сходити з грунту аналізу класових відносин !, є важливим орієн
тиром для істориків в оцінці найскладніших подій та явищ ми
нулого.

В. І. Ленін рішуче засуджував суб’єктивізм в оцінці подій і 
всілякі спроби змалювати сучасне чи минуле в прикрашеному чи 
приниженому вигляді відповідно до упередженої точки зору. 
Він був непримиренний до тих, хто підміняв об’єктивний аналіз 
подій і явищ суб’єктивною писаниною, забував про необхід
ність правдиво показувати історичний процес. Це також стосу
ється історії історичної науки.

Справжня свобода творчості, в тому числі'і в зображенні ми
нулого, з’являється тільки за соціалізму, де наука звільнена від 
пут капіталістичного суспільства. За соціалізму створені реальні 
умови для пізнання об’єктивної історичної істини. Сила науки 
при соціалізмі — в її партійності, в її суспільному змісті, в ко
лективізмі. Саме вже те, що марксизм-ленінізм визнає можли:

1 Див. В. І. Л е н і н. Твори, т. 24, стор. 26.
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вість і необхідність пізнання об’єктивного світу, зумовлює 
безмежний розвиток науки.

Багато важливих питань стоїть перед радянською історюгра- 
'фією. Розв’язати їх можна лише на основі марксистсько-ленін
ського вчення, дальшого поглиблення розробки методологічних 
і методичних питань цієї галузі історичної науки1. Це окреме, 

.спеціальне питання, і не ставилося за мету висвітлити його в 
пропонованій статті. Мета, як це видно із заголовка, була од
на — звернути увагу на деякі аспекти важливості історіографії 
в розвитку історичної науки.

Ф. П. Ш е в ч е н к о
ИСТОРИОГРАФИЯ — ВАЖНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

Р е з юме

В статье кратко излагается значение и задачи исторической науки, которая 
представляет единое целое, но одновременно с этим делится на ряд отраслей 
и специальных дисциплин.

Среди специальнцх исторических дисциплин историография имеет важное 
значение. Занимается она изучением истории исторической науки. Историо
графия способствует расширению научного кругозора не только историка-спе- 
циалиста, но и всех, кому не чужд" интерес к истории. Она помогает раскрыть 
закономерности развития исторической науки, использовать опыт прошлого, 
ставить задачи для дальнейшего развития многих проблем и периодов. Исто
риографий играет определенную роль в деле выработки научной методологии 
и методики исследования.

Историография органически связана с другими отраслями и дисципли
нами исторической науки, их развитие взаимообусловлено. В статье выска
зано ряд суждений о задачах и перспективах развития историографии.

1 Ряд важливих питань порушено і знайшло своє висвітлення в праці 
академіка М. В. Нечкіної «История истории (Некоторые методологические 
вопросы истории исторической науки)».— История и историки. Историография 
истории СССР. М., 1965, стор. 16—26.


