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SUMMARY
The historiography of Crimean ethnopolitical history of X X -X X I cent, is subject of article.
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Олексій ЯСЬ,
кандидат історичних наук, 

науковий співробітник 
Інст ит ут у історії України 

Н А Н  України

іинуле століття пройшло під 
знаком калейдоскопічного рефлексу- 
вання вчених навколо методів і мето
дології історичних досліджень. Розма-
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ПОНЯТТЯ «МЕТОДИКА» 
І «МЕТОДОЛОГІЯ»: 
СПІВВІДНОШЕННЯ, 
СУБОРДИНАЦІЯ 
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 
ПРИЗНАЧЕННЯ

іття методологічних новацій, мозаїка 
численних технік прочитань історичних 
наративів становлять прикметні риси 
сучасного історіописання [1].

У зазначеному контексті методоло
гічна спрямованість наукового мис-
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ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
і МЕТОДИКА ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

лення нині видається чи не найвищою 
цінністю та неодмінною складовою іс
торичних студій. Однак таке всеохоп- 
лююче проникнення методології пред
ставляє досить спрощену, а почасти й 
ілюзорну картину реальних дослід
ницьких практик як  у XX ст., так і 
академічної доби в цілому. Аберація 
зазначених науково-історичних уяв
лень від реальної палітри функціону
вання історіографії особливо добре ви
являється на зламі Х ІХ -Х Х  ст., у ча
си неокантіанського повороту. Тоді 
співтовариство істориків немовби роз
ділилося на два майже паралельні сві
ти: 1) вчених, у творчості яких мето
дологічна орієнтація стала домінант
ною, і 2) науковців, що працювали 
у вузько фаховій галузі, спираючись 
на довершене опрацювання фактогра
фічного матеріалу, уникали широких 
синтетичних узагальнень та скептич
но ставилися до теоретичних пошуків 
колег.

Зрештою, подібний поділ, хоча й 
не такий виразний, існував і в попе
редні періоди інтелектуальної історії 
XIX ст., зокрема за доби позитивіз
му. Приміром, позитивістські вимоги 
здебільшого асоцію валися в професій
ному середовищі істориків не стіль
ки з необхідністю конструювати зако
ни й типологічні узагальнення, ск іль
ки з високими стандартами опрацю
вання й упорядкування достовірного 
фактографічного матеріалу, сцієнтист- 
ським ставленням до апріорних мета
фізичних схем [2]. За  влучним висло
вом англійського  історика Робіна 
Коллінгвуда, історики-практики зде
більшого зосереджувалися на «вста
новленні ф актів, а запрош ення пози
тивістів швидше перейти до гаданої 
другої стадії дослідницької роботи, 
до відкриття загальних законів вони 
спростовували. Тому домагання кон- 
тівської соціології були спокійно від
сторонені найбільш  здібними та сум
лінними історикам и, я к і вваж али 
вповні достатнім для себе відкривати 
та встановлювати ф акти самі по со
бі...» [3].

Ще виразніші відмінності між різ
ними орієнтаціями дослідників стали 
помітні на межі Х ІХ -Х Х  ст. Частина 
науковців переймалися розробкою та 
осягненням методологічних і теоре
тичних новацій з перспективи загаль
ного поступу історіографії або в кон
тексті філософського, наукознавчого 
осмислення самої природи історичного 
знання. На відміну від цієї категорії 
вчених інш і, як і становили більшість, 
зосереджувалися на конструкціях і 
абстракціях меншого рівня загальнос
ті з обсягу конкретної предметної об
ласті.

Про гостроту наукових дискусій між 
«практиками» і «теоретиками» свід
чить, наприклад, висловлювання відо
мого німецького вченого Едуарда Ме- 
йєра: «Коли історик звертається до 
з’ясування цих (методологічних і тео
ретичних. -  О. Я.) питань, він уже пе
реступає межі своєї справжньої ком
петенції... Тому можна бути непевним 
у цих питаннях і, незважаючи на це, 
бути чудовим істориком, і навпаки, 
найясніш і теоретичні знання ще не 
слугують гарантією того, що людина, 
яка  володіє ними, чого-небудь варта 
як  історик» [4].

Вочевидь означений вище поділ дос
лідників у жодному разі не був повніс
тю всеохоплюючим і тим більше гер
метичним, а праці «науковців-прак- 
тиків» не позбавлені методологічних 
складових. Проте зазначені дослід
ницькі орієнтації вчених були досить 
поширеними. Наразі йдеться про ме
тодологічні підходи у специфічному 
розумінні, переорієнтовані чи адапто
вані до прагматично-утилітарних пот
реб певної студії (або студій), тобто до 
конкретних фахових зацікавлень і дос
лідницьких практик.

У широкому сенсі доцільно розгля
дати трансформацію методологічних 
підходів у практично-методичному пла
ні. Якраз вона і формувала самобутній 
зріз домінуючих інтелектуальних уяв
лень та методичних інтенцій багатьох 
істориків, що справили суттєвий вплив 
на дослідницькі практики.
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Зазначені метаморфози відображ а
ли численні спроби подолати розрив 
між методологією та методикою істо
ричних досліджень, як і спостерігає
мо у тогочасних національних історі- 
ографіях. Саме в царині дослідниць
ких методик та технік розгорталася 
своєрідна апробація методологічних 
експериментів і простеж увалися ре
акції «істориків-практиків» на соціо- 
та етнокультурні вимоги й виклики 
часу.

Термінологічна пара методика/ме
тодологія з перспективи історичної на
уки, звичайно, не вичерпує цієї склад
ної інтелектуальної взаємодії та кому
нікації м іж  «істориками-теоретика- 
ми» і «дослідниками-практиками» (за 
всієї умовності цих дефініцій і такого 
поділу) ані в компаративному, ані в 
дихотомічному сенсі. Адже йдеться 
про змагання та співіснування різних 
способів мислення в межах тієї чи ін
шої науково-історичної парадигми, що 
спиралися на розмаїтий спектр дослід
ницьких мотивацій, устремлінь, цін
нісних орієнтацій, соціопсихологічних 
чинників тощо.

Крім того, у світлі сучасних інте
лектуальних новацій названі дефініції 
видаються деяким ученим архаїчни
ми, щонайменше старомодними. Втім, 
дискусії щодо адекватних терміноло
гічних замінників (епістемологія та 
ін.) вказаних понять тривають і досі, 
а тим часом вони продовжують актив
но циркулювати в сучасному акаде
мічному середовищі [5]. Взагалі з ’ясу
вання співвідношення та субординації 
зазначених понять, або принаймні ви
явлення основних версій таких спів
відношень, дає змогу окреслити хоча 
б початкову систему координат цього 
проблемного поля з обсягу історії істо
ричної науки.

Терміни «методика» і «методоло
гія» походять зі спільного родового ко
реня (від. грец. теїіііосіоз -  ш лях, спо
сіб дослідження). Вони характеризу
ються високим рівнем загальності, 
універсальним застосуванням і су
міжними, а часто-густо перехресни-

Історимний
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ми, іноді майже тотожними сферами 
обігу.

Первісно термін «методологія» вж и
вався у значенні вчення про метод, 
або теорію методів. Складніше з по
няттям «методика», початковий сенс 
якого пов’язують з однойменним утра
ченим твором Арістотеля [6]. Пізніше 
ця дефініція використовувалася в р із
них контекстах для позначення певно
го методу (або методів), у розумінні 
сукупності технічних прийомів і про
цедур дослідження, раціональної ор
ганізації інтелектуальної праці тощо. 
Наслідком цих особливостей є не тіль
ки полісемантизм, а й розмитість 
змістовних меж і адресної спрямова
ності. Зокрема, в науковій літературі 
XIX -  початку XX ст. [7] поняття «ме
тод», «методика» та «методологія» до
сить часто вж ивалися як  синоніми. 
Втім, функціональну взаємозаміну де
фініцій із цієї тріади спостерігаємо і 
нині [8].

Така термінологічна піскуватість 
та багатозначність сформувалася ще 
в другій половині XIX ст. Вона скла
лася з легкої руки німецького істо
рика Йоганна Густава Дройзена, яко 
го вважаю ть фундатором основних 
принципів та, власне, й самої конс
трукції методології історії як  дис
ципліни [9]. Останній відніс до цари
ни методології: методику (евристика, 
критика, інтерпретація), системати
ку (застосування методів) та топіку 
(виклад) [Ю ]. В ідтак Дройзен роз
глядав методику як  частину методо
логії та поняття з менш им рівнем за 
гальності.

Здавалося, що запропоноване спів
відношення повністю усуває пробле
му багатозначності та дифузії зм іс
товного обсягу ц ієї понятійної пари. 
Однак такий поділ приховував у собі 
розмитість демаркаційної л ін ії м іж  
термінами методика/методологія, ос
кільки  не давав відповіді на питання: 
в якому контексті чи поєднанні ок
реслені блоки проблем є методологіч
ними або методичними? Сам Дройзен 
виходив здебільшого з практичних
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потреб історичних студій, хоча не 
оминав і теоретичних аспектів ряду 
питань. Слід згадати, що і його кл а
сична праця «Енциклопедія і методо
логія історії* виросла власне з лек 
ційного курсу і мала дидактичну спря
мованість.

З огляду на це підхід Дройзена ви
разно відображує первісну практич
ну скерованість самої конструкції ме
тодології як  дисципліни, оскільки 
виокремлені ним складові (методика, 
систематика, топіка) є у будь-якому 
історичному дослідж енні. Водночас 
незаперечною є також  рефлективна 
скерованість методології щодо проб
лем самої природи та теорії історич
ного знання. Остання свідчила про 
зростаю чі ін тел ек ту ал ьн і потреби 
співтовариства істориків і дослідни
ків , я к і працю вали на теренах су
м іж них соціогуманітарних дисцип
лін. Відтак інш і науковці зосереджу
вали увагу навколо теоретичних під
валин певних проблем, як і прагнули 
осягнути через методологічну реф
лексію .

Така конкуренція, змагання від
мінних мотиваційних потоків призво
дила не тільки до м іш анини контек
стів, а й до побутування відмінних 
сенсів дефініції «методологія історії». 
Тож різні смислові значення цього 
поняття інтенсивно циркулю вали в 
академічному середовищі к інця дру
гої половини XIX -  початку XX ст. 
Недаремно польський історик Єжи 
Топольський обстоює думку, що мето
дологія історії формувалася з двох 
джерел: 1) власне рефлексій істориків 
щодо своїх текстів і дослідницьких 
практик; 2) методологічних розшуків 
ф ілософів-наукознавців [11]. Отже, 
до конституювання методології істо
рії спричинилися як  практично-мето
дичні, так і теоретичні устремління 
науковців.

У термінологічному сенсі наслід
ком комбінації вказаних мотивацій
них запитів став той ф акт, що дефіні
ц ія  «методологія» вклю чала к ілька  
змістових ш арів, я к і часто-густо на

Історичний ж
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кладались і переплітались між  собою. 
Наприклад, російський історик Ми
кола Кареєв відносив до сфери мето
дології історії низку вельми різнорід
них питань, що стосувалися як дос
лідницької практики, так і теорії, у 
тому числі питання про методи істо
ричної критики , дослідження істо
ричної причинності та прихованих 
фактів, визначення генетичного або 
еволюційного зв’язку  м іж  окремими 
явищ ами, історичний об’єктивізм і 
суб’єктивізм , прийоми порівняльно- 
історичного вивчення Т О Щ О  [12]. У 
класичній студії іншого російського 
вченого Олександра Лаппо-Данилев- 
ського обстоюється думка, що мето
дологія історії спирається на теорію 
пізнання для обґрунтування принци
пів наукового мислення та його мето
дів, а також  сприяє виробленню сис
теми історичних понять та ін. [13]. 
Зауваж имо, що, конкретизую чи дво
їстість такого змістового наповнення, 
автор поділяє методологію історії 
на дві частини: теорію історичного 
знання та вчення про методи істо
ричного мислення [14]. Сучасні до
слідники наукової спадщини Лаппо- 
Д анилевського виокремлю ю ть три 
частини його методології історії: тео- 
ретико-історіографічну, методологію 
джерелознавства та методологію іс
торичної побудови [15]. Водночас 
учений висловив ц ікаву тезу про зна
чення викладання методології, зок
рема її «теоретичної» та «технічної» 
частин [16]. Отже, для вирізнення 
інструментальної частини методоло
гічних питань Лаппо-Данилевський 
фактично поділяє останні на дві вка
зані вище групи.

У посмертному виданні 1923 р. ро
сійський учений ще виразніше специ
фікує завдання методології науки, 
зокрема історії, як і поділяє на основ
ну та похідну: «... основна полягає в 
тому, щоб установити ті принципи, 
як і лежать в основі науки і в силу 
яких вона отримує своє значення; по
хідна зводиться до того, щоб дати сис
тематичне вчення про ті методи, за до-
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помоги яких що-небудь відбувається. 
Подібно до методології будь-якої ін
шої галузі науки й методологія істо
рії, певна річ, висуває собі ті самі зав
дання: вона прагне дати теорію істо
ричного знання та з ’ясувати методи 
історичного вивчення», -  зазначає вче
ний [17]. Отже, і в цьому випадку в 
загальній конструкції методології іс
торії виокремлюється її «технічна» 
складова.

Зазначимо, що Лаппо-Данилевський 
не був одинаком у спробі сконструюва
ти спеціальний термін для позначення 
інструментальної чи утилітарно-прак- 
тичної частини методології. Так, зга
даний М. Кареєв застосовував дефіні
цію «техніка історичної методології» в 
аналогічному значенні [18].

Визначний російський філософ Се
мен Ф ранк також  поділяв методоло
гію суспільних наук на дві частини: 
філософську і технічну. До останньої 
він відносив «чисто технічні прийо
ми дослідження». На його думку, 
«технічна методологія» вивчає «зов
нішні та спеціальні ознаки групи 
явищ, як і потребують особливих зов
нішніх прийомів їх  п ізнання [19]. 
Натомість «філософська методоло
гія» призначена для п ізнання «ши
роких загальних властивостей і спів
відношень, як і вирізняю ть взагалі 
одну науку чи групу наук від інш их 
і в силу яки х  кож на наука або група 
наук має свою характерну точку зо
ру, свої вищ і поняття (категорії), 
свої завдання» [20].

Двоїстість у визначенні терміна 
«методологія», зокрема фактичний по
діл на теоретичну та практичну час
тини, спостерігаємо і в інш их пра
цях. На думку Володимира Перетца, 
«методологія тієї чи іншої науки має 
на меті не тільки обґрунтувати свою 
спеціальну задачу та підвести основ
ні принципи самої можливості будь- 
якого знання, але найголовніш е вив
чити пит ання  про заст осування  
т их чи інш их ш ляхів  дослідж ення 
(виділено мною. -  О. Я.), про принци
пи достовірності джерел та можливі

Історичний Ж Г Ж
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умови їх наукової розробки» [21]. Та
ку саму дуалістичність знаходимо і в 
дефініції, запропонованій одеським 
істориком Євгеном Щ епкіним, пал
ким прихильником психологічних ін
терпретацій історії німецького філо
софа та психолога Вільгельма Вундта 
[22]. «Перше завдання методології іс
торії визначити місце історії серед ін
ших дисциплін наукового знання. На
уки можна розрізняти за змістом, за 
об’єктом вивчення, але для методо
логії важ ливіша р ізниця  в методах... 
(виділено мною. -  О. Я.) історію і не
обхідно відмежовувати від сусідніх 
наук за її методом», -  наголошує 
Щ епкін [23].

Доцільно звернути увагу й на те, 
що в наукових студіях початку XX ст. 
поняття «методологія історії» досить 
часто вж ивається поряд із термінами 
«філософія історії», «теорія історії» з 
майже ідентичним змістовим напов
ненням або в синонімічному сенсі. 
Причому проблема їх  термінологічно
го співвіднош ення чи субординації 
виріш увалася досить вільно. Так, іта
лійський історик і філософ Бенедетто 
Кроче у своїй праці 1917 р. стверджу
вав, що «філософія внаслідок нових 
відносин, у як і вона поставлена, не 
може бути нічим інш им, як  методо
логічним  м омент ом  іст оріографії 
(виділено автором. -  О. Я.), пояснен
ням основних категорій історично
го судження або основних понять іс
торичного тлумачення» [24]. Відтак, 
констатуючи розм аїття існуючих під
ходів, російський філософ Густав 
Ш пет висловив думку, що у вж иван
ні дефініцій «теорія історичного знан
ня», «методологія історії» та інших 
понять панують «цілковита різного
лосиця та безмежна сваволя» [25]. 
Зокрема, М. Кареєв відносив низку те
оретичних проблем, передусім питан
ня про методи та ш ляхи  досліджен
ня, до «історичної методології», роз
глядаю чи її як  частину теорії історії 
(«історики») [26]. Зауваж им о, що ця 
дефініція первісно вж ивалася у зна
ченні «мистецтво історії» у творах
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античних і середньовічних авторів, зок
рема давньоримським оратором Мар
ком Квінтіліаном (І ст.). Власне термін 
«історика» в розумінні теорії історичної 
науки був запозичений у німецьких 
істориків, зокрема Й. Г. Дройзена та 
Г. Г. Гервінуса. Причому останній на
голошував на необхідності поєднати 
поетичні, мистецькі елементи в істо- 
ріописанні з філософським осмислен
ням історії [27]. Однак інш і вчені 
тлумачили поняття «історика» у вуж 
чому сенсі. Зокрема, Г. Ш пет вважав, 
що «історика» -  це методика, адже 
«йдеться про ш ляхи й методи дослід
ження» [28].

Таким чином, з перспективи аналі
зу змістовних смислів поняття «мето
дологія історії» спроби Лаппо-Дани- 
левського, Кареєва, Ф ранка та інших 
виділити її окрему, «технічну» части
ну, специфікація завдань, представле
на в роботах В. Перетца, Є. Щ епкіна, 
дають змогу дійти висновку, що на по
чатку XX ст. відбувається вирізнення, 
диференціація його філософсько-тео- 
ретичного та практично-методичного 
контекстів.

Подібне багатоголосся сенсів у виз
начені зм істу терміна «методологія 
історії» зберігається і п ізніш е, зокре
ма у радянські часи. Так, відомий 
російський філософ Анатолій Ракі- 
тов пропонував розрізняти методо
логію у вузькому та ш ирокому розу
мінні. У першому випадку це понят
тя слугувало для позначення «за
гальних установок та філософських 
принципів, я к і визначаю ть напрям і 
к інцеві цілі даного виду діяльності» 
[29]. М етодологія у вузькому значен
ні розглядалася вченим як  дисциплі
на, «завдання яко ї -  теоретичне дос
л ід ж ен н я , а н ал із , рекон струкц ія , 
виправдання та обґрунтування мето
дів відповідної д іяльності», предме
том якої є «переважно методи, тобто 
правила, норми та критерії побудови 
знань» [ЗО]. А налогічні тлумачення 
й інтерпретації методології у вузько
му та ш ирокому сенсі побутують і 
нині [31].

Досить часто методологію розгля
дали в наукознавчому сенсі. Зокрема, 
томський історик Борис Могильниць- 
кий обстоював думку, що «особлива 
історична дисципліна методологія іс
торії вивчає природу, принципи та 
методи історичного пізнання. Вона 
має справу з основними поняттями 
історичної науки, як і складають у 
своїй сукупності її методологічний 
апарат [32]. Таке наукознавче розу
міння методології історії було досить 
поширеним серед істориків за радян
ської доби.

Методологія історії тлумачилася і в 
ціннісному контексті. Зокрема, роз
глядалася як  «система сутнісних ас
пектів світогляду та теорії (або низки 
теорій), що визначають дослідницькі 
принципи науки» [33]. Така дефініція 
виказує аксіологічні авторські пріори
тети, скеровані на вирізнення науко
вих поглядів і світогляду вченого, які 
виконують нормативні функції щодо 
історичного пізнання.

Водночас ряд істориків прагнули по
казати й практично-утилітарне при
значення методології. Так, академік Єв
ген Ж уков зазначав, що «сутність ме
тодології історії передусім полягає у 
встановленні правильного підходу до 
дослідження конкретного історичного 
матеріалу  (виділення моє. — О. Я.). 
Оскільки цей матеріал є різноманіт
ним і буквально неосяжним, то перше 
завдання методології історії -  вста
новлення принципів «організації» ма
теріалу, його об’єктивного добору та 
осмислення. Методологія покликана 
допомогти підійти до класифікації без
посередніх об’єктів дослідження, ви
ділити найістотніше» [34].

Упродовж 60-80-х років XX ст. у 
радянському академічному середовищі 
точилися активні дискусії, предметом 
яких стало питання про необхідність 
розрізняти різні рівні методології: за
гальний діалектико-матеріалістичний 
і конкретно-науковий [35], філософ
ський та історичний [36].

Варто наголосити, що для означен
ня практично-утилітарної спрямова-
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ності методології дехто з науковців 
сконструював навіть окреме поняття 
«спеціальна м етодологія історії» . 
Цим доволі незграбним і сумнівним 
термінологічним новотвором, особли
во з перспективи загальнонаукових 
вимог до ф ормалізації понятійного 
апарату, позначалася «наука про ме
тоди історичного дослідж ення, тео
рія практики їх застосування в істо
ричних дослідженнях» [37]. Почасти 
необхідність цього термінологічного 
впровадження поясню валася тим, що 
роль універсальної наукової методо
логії згідно з пануючими ідеологіч
ними догмами виконував д іалектич
ний та історичний м атеріалізм . Од
нак очевидною була й необхідність 
специфікації методологічного інстру
ментарію з обсягу потреб та вимог іс
торичної науки, передусім з перспек
тиви практики історичних дослід
жень.

Ц ікаву конструкцію  методології іс
торії висунув згаданий Єжи Тополь- 
ський. Вважають, що в ній автору 
вдалося поєднати елементи м арксиз
му з аналітичною філософією історії, 
структуралізмом та соціологією [38]. 
Ця побудова складається з трьох го
ловних компонентів: 1) прагматичної 
(методи дослідження); 2) апрагматич- 
ної (тлумачення одержаного знання); 
3) предметної чи об’єктивної методо
логії історії (власне предмет дослід
ницьких студій у контексті його пот
реб) [39]. Причому до компетенції 
прагматичної методології віднесено 
утилітарне коло проблем, як і стосу
ються практично будь-якого дослід
ника: евристика та критика джерел, 
з ’ясування ступеня вірогідності пред
ставленої інформації, встановлення і 
тлумачення ф актів, узагальнення, гі
потези, моделі, оцінки, конструкції, 
синтези тощо [40]. Н аразі слід звер
нути увагу, що Топольський тракту
вав прагматичну та апрагматичну 
частини методології історії в теоре
тичному плані, хоча й не заперечував 
їхню утилітарно-інструментальну спря
мованість. «Це не каталоги практич-

Історимнин щш
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них порад зі сфери так званої техні
ки дослідження, -  зазначає вчений, -  
а судження, на підставі яких  такі ре
комендації можуть бути сформульо
вані» [41].

Методологічну проблематику пору
шували й українські вчені на емігра
ції та в діаспорі. Проте зазвичай вони 
обмежувалися проблемами терміноло
гії та періодизації українського істо
ричного процесу [42].

У сучасній історіографії на пост
радянському просторі поняття «мето
дологія історії» розглядається зде
більшого в наукознавчому сенсі як  
«особлива історична дисципліна, що 
вивчає природу, принципи і методи 
історичного п ізнання, створення та 
поширення наукових знань» [43]. У 
більш  розгорнутом у ви гляд і таке 
розуміння методології історії форму
люється як  «теоретичне осмислення 
таких головних елементів історично
го пізнання: 1) об’єкта і предмета 
вивчення; 2) суб’єкта пізнання (істо
рика), методів і логіки  його дослід
ницької діяльності у процесі ство
рення історичних знань; 3) історич
них знань, їх структури, адекватності 
щодо реальності, соціальної значу
щості» [44]. Інколи поняття тлума
чать як  «сукупність основних зако
нів, принципів, яка  визначає напрям 
наукового пізнання історичного про
цесу» [45] тощо.

Водночас методологію історії дотепер 
іноді позначають через старі, архаїч
ні терміни «теоретична історія», «істо
рична гносеологія» тощо [46]. Деякі 
вчені схильні розглядати методологію 
історії у співвіднесенні з певною епісте- 
мологічною чи історіософською пара
дигмою [47]. Крім того, відбувається 
диференціація різних смислів цього 
поняття: методологія історії (в онтоло
гічному розумінні) та методологія істо
ричного пізнання (в гносеологічному 
сенсі). Причому в останньому виокрем
люють ще два рівні (пласти): теорію та 
історію історичної науки [48].

Багатством сенсів та контекстів ви
різняється і використання терміна «ме-
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тодика». Так, І. Г. Дройзен застосову
вав його в інструментальному розу
мінні з перспективи потреб та завдань 
історичного дослідж ення, інколи й 
ширше. Німецький учений Ернст Бер- 
нгейм відносив до методики не тільки 
джерелознавство, критику, інтерпре
тацію, а й виклад [49]. Відтак за зміс
товим обсягом поняття «методика» в 
Бернгейма фактично наближається до 
дефініції «технічна методологія», вж и
тої у студіях Кареєва та Лаппо-Дани- 
левського.

Побутували й інш і погляди. В ро
сійській та українській історіографії 
дефініція «методика» використовува
лася переважно для позначення су
купності методів і прийомів викладан
ня історії, тобто в дидактичному сен
сі. Зокрема, М. Кареєв різницю між 
методологією та методикою вбачав у 
тому, що предметом першої були ме
тоди історичного дослідження, а ос
танньої -  тільки питання про методи 
викладання [50]. Подібних поглядів 
стосовно визначення змістовної облас
ті методики дотримувався укра їн 
ський історик Дмитро Багалій, який, 
щоправда, поділяв її відповідно до 
потреб вищ ої та загальноосвітньої 
школи. На його думку, загальноосвіт
ні дидактичні вимоги мала задоволь
няти «елементарна методика історії» 
на відміну від викладання в універси
тетах, що потребувало складніш их 
прийомів [51].

На зорі радянської доби, зокрема 
протягом 20-х -  початку 30-х років 
відбувається джерелознавчий зсув у 
тлумаченні цього терміна, але його 
змістові меж і залиш аю ться доволі 
ш ирокими. Зокрема, Г. Саар зарахо
вує до методики чотири групи мето
дів: пош ук дж ерел, їх  критики , істо
ричної побудови та викладу [52], тоб
то фактично виходить за дж ерело
знавчий контекст поняття. До того ж 
сама студія Саара попри обов’язкову 
данину тогочасним ідеологічним дог
матам була написана під впливом 
праць дореволюційних авторів, зок
рема О. Лаппо-Данилевського. Нато
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мість С. Биковський взагалі ототож
нював термін «методика» з терміном 
«технічна методологія історичного 
дослідження» у дусі М. Кареєва та 
О. Лаппо-Данилевського [53]. Проте 
він здебільшого обмежується висвіт
ленням питань з евристики, критики 
джерел та технічно-методичних при
йомів документування робочих мате
ріалів тощо.

Таким чином, у більшості тогочас
них праць до компетенції методики 
здебільшого віднесено проблематику 
з історичного джерелознавства. Ад
же методологічні питання відтепер 
тлумачаться тільки в контексті пос
тулатів вульгаризованого та викрив
леного марксизму -  діалектичного та 
історичного матеріалізму. Зрештою, 
протягом 30-50-х  років навіть таке 
урізане побутування джерелознавчої 
варіації поняття «методика» майже 
повністю припиняється. З наростан
ням сталінських репресій швидко 
п рим ітивізувалося інтелектуальне 
ж иття та нечувано ідеологізувалася 
історична наука. В ідтак на межі 
60-70-х  років відомий історик-візан- 
толог Олександр Каждан констату
вав, що «про методику вивчення  (ви
ділено автором. -  О. Я.) історії майже 
нічого не пишуть» [54]. Ще далі в 
своїх оцінках пішов ростовський іс
торик Олександр Пронштейн, який 
вважав, що необхідно «відновити в 
правах саме поняття «методика істо
ричного дослідження», поширене в 
радянській історичній науці на по
чатку 30-х років та майже забуте в 
наш час» [55]. Зауважимо, що це по
вернення до методичної проблемати
ки здійснювалося під знаком джере
лознавства.

Почасти термін «методика» вжива
ється в студіях з наукової організації 
праці [56], науково-дослідної роботи 
[57], в дидактичному сенсі та техніч
ному розумінні як  сукупність певних 
прийомів або процедур в інтелекту
альній діяльності. Втім, у зазначених 
контекстах співвіднесення цієї дефі
ніції з історичною методологією чи
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інструментарієм історика практично 
відсутнє.

Щодо спроб визначення самої де
ф ініції «методика», то останні не ви
різняю ться великим розмаїттям  та 
оригінальністю . Н асамперед вони 
фіксують її залеж ність від методоло
гії, точніше від її  марксистсько-ле- 
нінського ерзацу. М етодику розгля
дають як  «певну частину методоло
гічних проблем, пов’язаних з п ізна
вальними прийомами, специфічними 
для даної науки» [58]. Іноді її  тлум а
чать як «частину історичних дисцип
лін, суворо специфікованих стосовно 
особливостей досліджуваного об’єк 
та, що являю ть собою сукупність 
прийомів, способів, процедур, опера
цій, практичних рекомендацій з ор
ганізації та проведення історичного 
дослідження в його конкретній фор
мі» [59]. З перспективи власне дж е
релознавства подібне визначення по
дає відомий російський історик Сі- 
гурд Ш мідт, але відносить до царини 
методики і нормативні ф ункції. На 
його думку, методику варто розгля
дати як  «сукупність певних прийо
мів і правил їх  застосування в роботі 
джерелознавця; тобто це нормативна 
діяльність» [60].

Дещо вирізняється серед цих визна
чень дефініція методики, запропоно
вана академіком Іваном Крип’якеви- 
чем, «Методика історії, -  зазначає вче
ний, -  це сукупність правил, за як и 
ми досліджується історичний матері
ал. Наукова історія відрізняється від 
дилетантської саме методом, умінням 
застосовувати при дослідженнях нау
кові правила. Методика дає історико
ві теоретичні та практ ичні вказівки  
(виділено мною. -  О. Я.) до проведен
ня дослідження» [61]. Отже, Крип’яке- 
вич надає методиці певних теоретич
них рис, хоча і розглядає останню у 
своїй студії переважно в практично- 
утилітарному та джерелознавчому кон
тексті.

Аналогічну тенденцію щодо розши
рення змістових меж поняття «мето
дика» в теоретичній площині спосте

рігаємо і в студії Анатолія Санцевича 
[62]. На його думку, «методика істо
ричного дослідження -  це галузь істо
ричних знань, яка  досліджує застосу
вання в науковій роботі радянських 
істориків прийомів і методів, що спи
раються на марксистсько-ленінську 
методологію і спрямовані на реаліза
цію її положень. Методика історично
го дослідження розкриває прийоми 
роботи з джерелами, історичною літе
ратурою, враховує також  висвітлення 
колективного передового досвіду істо
риків» [63].

Зазначим о, що, незваж аю чи на 
звичні за радянських часів ідеологіч
ні пасаж і, в праці Санцевича розгля
даються практично всі стадії істо
ричного дослідж ення: від вибору те
матики до написання наукової робо
ти. Відтак у змістовому сенсі запро
поноване ним визначення поняття 
«методика» відходить від власне 
джерелознавчої інтерпретації й на
ближається до його тлумачення в кон
тексті загального інструментарію  іс
торика.

Н аразі слід наголосити, що серед 
праць українських  учених радян
ської доби майж е повністю відсутні 
студії з методології історії. Коменту
ючи ці прогалини, львівський істо
рик, професор Леонід Заш кільняк 
слушно зазначив, що «українським 
історикам дозволялося лиш е тлума
чити і доносити до читача напрацьо
вані «союзними» істориками постула
ти, здебільшого в методичному пла
ні» [64].

Підсумовуючи спостереження щодо 
побутування, змістового наповнення та 
призначення термінологічної пари ме
тодика/методологія, можемо дійти кіль
кох висновків.

Передусім слід констатувати, що 
кожна з цих дефініцій має кілька 
змістових смислів: методологія -  за- 
гальнофілософський, гносеологічний, 
онтологічний, аксіологічний і прак- 
тично-утилітарний; методика -  джере
лознавчий, теоретичний, дидактич
ний, технічний та науково-організа-

№ 4
2005

Історичний
ж у р и м



ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
І МЕТОДИКА ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ційний. Таке багатство контекстів і 
сфер уж итку часто призводило до м і
шанини змістових сенсів, у яких  за
стосовувалися зазначені поняття навіть 
у спеціальних студіях.

Водночас варто виокремити і спро
би диференціювати та оптимізувати 
використання терміна «методологія 
історії», виходячи з практично-ути
літарних потреб історичної науки, 
насамперед для виокремлення її інс
трум ентарію . Свідченням  цього є 
низка  терм інологічних новотворів 
для позначення інструм ентальної 
частини методології: «технічна мето
дологія» О. Лаппо-Данилевського та 
С. Ф ранка, «техніка історичної мето
дології» М. Кареєва, «технічна мето
дологія історичного дослідж ення» 
С. Биковського, «спеціальна методо
логія історії» у студіях радянських 
науковців, «прагматична методоло
гія» Є. Топольського та ін. Слід наго
лосити, що подібна тенденція поміт
на і щодо вж итку поняття «методи
ка», зокрема з боку «істориків-прак- 
тиків». Ряд учених схильні розширю
вати його змістові меж і. Ймовірно, 
таке трактування ц ієї дефініції пояс
нювалося тим, що її інтерпретація в 
суто технічному розумінні чи дж ере
лознавчому сенсі не задовольняла 
практичні потреби вчених на різних 
стад іях  історичного дослідж ення. 
Причому розш ирення змістового ро

зум іння «методики» спостерігаємо 
саме в теоретичному плані з наголо
сом на методах і процедурах (прави
лах) історичного дослідження. Від
так означений контекст тлумачення і 
застосування терміна «методика» ім а
нентно спричинив включення до її ца
рини певних теоретичних елементів, 
що простежуємо в студіях ряду дос
лідників початку XX ст. (Е. Бернгейм 
та інші), а також у працях С. Биков
ського, І. К рип’якевича, А. Санцеви- 
ча та ін. Таким чином, практично- 
утилітарний, інструментальний кон
текст згаданої понятійної зв’язки став 
перехресним полем для різних моти
ваційних запитів і устремлінь як  дос- 
л ідників-практиків , так і вчених-те- 
оретиків.

З історіографічної перспективи на
віть цей вельми стислий екскурс, 
присвячений специфіці та особливос
тям обігу і вж итку зазначених понять 
свідчить про необхідність вивчення 
уявлень про дослідницький інстру
ментарій історика у різні періоди 
розвитку національної науки. Вва
жаємо, що опрацювання саме інстру
ментального пласту з історії україн
ської історіографії дасть змогу склас
ти не тільки  більш повноцінну і ре
льєфну її картину, а й висунути нові 
конструктивні підходи до розв’язан
ня низки актуальних і важливих 
проблем.
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SUMMARY
In article are retraced the use, content and purpose of the term inological pair «met

hod/m ethodology», its  correlation, subordination and functionality.
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