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РЕЦЕНЗІЯ ЯК ВИД НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
(Кілька думок до постави проблеми)

У дослідженні наукової спадщини будь-якого вченого важ
ливу ролю відіграє вивчення його бібліографічних заміток та 
рецензій. Саме рецензії та рецензійні нотатки фіксують коло 
наукових інтересів історика, дають змогу простежити його реак
цію на актуальні проблеми розвитку суспільства та науки, уточнити 
його погляди стосовно окремих аспектів важливих дослідницьких 
проблем, виявити й проаналізувати послідовність і спосіб викладу 
матеріялу, стилістичні особливості, притаманні конкретному авто
рові. Взагалі під рецензією (від лат. гесепзіо — розгляд, обстежен
ня) розуміють статтю з критичним розглядом і оцінкою наукової 
праці або художнього твору1. Слід узяти до уваги й те, що бібліо
графічні нотатки та рецензії належать до найоперативніших форм 
реаґування дослідника на появу нових праць, збірників документів 
і серійних видань. Отже, оцінний аспект і оперативність публікації 
є головними рисами рецензійних заміток як певного жанру наукової 
продукції. Відтак для вивчення історії історичної науки рецензійні 
статті, рецензії та бібліографічні нотатки, огляди є джерелами 
першорядного значення, бо уможливлюють докладнішу рекон
струкцію історичних і суспільно-політичних поглядів, повніше 
окреслення спектру підходів до розроблення тих чи інших про
блем в історичній науці.

Поширення жанру рецензії за доби наукової історіографії 
було пов'язане з кількома чинниками. Насамперед слід відзначити 
впровадження в практику наукових студій історичної критики 
джерел. Згодом вона поширилася на факти й інтерпретації істо
ричного минулого, представлені у творах дослідників. Одна з

' Словник іншомовних слів. — Київ, 1985. —  С. 730; Словник у к р а ї н с ь к о ї  

мови. — Київ, 1977. — Т. 8. — С. 521.
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відомих праць славнозвісного німецького історика Леопольда фон 
Ранке "До критики новітніх істориків" (1824) вирізнялася саме 
критичною аналізою використаних джерел і студій його поперед
ників2. Водночас навальне збільшення обсягів наукової продукції 
потребувало її бібліографічної фіксації. За умов зростання кіль- 
кости наукових і художніх творів виникла потреба оперативно 
реагувати на появу нових праць, знайомити з ними не тільки 
фахівців, а й освічену публіку взагалі. У XIX ст., коли кількість і 
обсяги друкованих видань зростали надзвичайно швидко, рецензія 
стала доволі популярним жанром. Уже в 1821 р. в Санкт-Петер
бурзі виходив навіть спеціяльний тижневик "Рецензент", у якому 
публікувалися критичні статті з історії та етнографії, а також 
біографічні нариси, поезія та різні повідомлення. Великі рецен
зійні відділи мала більшість літературно-художніх і наукових часо
писів у Російській Імперії, у них щороку рецензувалися сотні 
нових видань. Рецензійні матеріяли та бібліографічні нотатки були 
дуже популярні серед учених і взагалі освіченої публіки. На тлі 
підконтрольности більшости сторін суспільно-політичного життя в 
Російській Імперії такі публікації давали змогу, нехай і в підцен
зурній формі, висловити особисте ставлення вченого або гро
мадського діяча до явищ і процесів тогочасної дійсности. Ще 
більші метаморфози спостерігаємо за радянського тоталітаризму, 
коли рецензія була доволі популярним жанром. У СРСР і зокрема 
УРСР випускалися навіть спеціяльні видання — "Летопись рецен
зий" і "Літопис рецензій”, у яких фіксувалися рецензійні замітки 
й статті, бібліографічні нотатки та огляди.

Зауважимо, що деякі відгуки на нові праці за своїм обсягом, 
фаховістю й способом викладу матеріялу фактично належали до 
різновиду рецензійних статтей або бібліографічних оглядів, хоч і 
вміщувались у відділах хроніки та бібліографії періодичних ви
дань. Коли йдеться про українські часописи, то тільки на сторінках 
"Киевской Старины" протягом 1882—1906 рр. з'явилося 1332 ре
цензії3. Зразковий рецензійний відділ створив М. Грушевський у 
"Записках НТШ". Там рецензувалося чимало закордонних публі
кацій, у яких так чи інакше висвітлювалися проблеми української 
історії і українства взагалі, а крім того, в цьому відділі "Записок" 
регулярно друкувалися огляди періодичних видань і численні біб

2 Ранке Л. До критики новітніх істориків / /  Клясики історичної науки /  
Ред., передм. та примітки Г. Рохкина. — [Харків], 1929. — С. 69— 71.

:1 Павловский И. Ф., Щ епотьев В. А., Явойский А. А., Чигринцев В. Д. 
Систематический указатель "Киевской Старины" (1882— 1906). — Полтава, 1911. —  
С. 128— 189.
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ліографічні нотатки. Головний редактор активно залучав своїх 
студентів до рецензентської роботи. За свідченням відомого істо
рика Мирона Кордуби, учня Грушевського, в такий спосіб учений 
вводив молодих людей до наукового світу. "Роздав кожному по 
книжці із тих, які треба було обговорити, — згадував Кордуба, — 
й велів прочитати. Потім радив порівняти прочитане з тим або 
іншим давнішим твором про дану тему та при стрічах зараз 
випитував про вислід порівняння, вражіння, яке нова книжка 
зробила і т. ін. Вислухавши терпеливо усного реферату, докидав 
тут і там свої замітки, радив звернути більш увагу на ту або іншу 
точку й кінчив: "А тепер, товаришу, пробуйте все те написати". 
Так поробив із нас 18—20-літніх хлопців рецензентів і так повста
вали перші студентські рецензії у "Записках"4. Досвід Грушевсько
го свідчить, що рецензентська практика — вельми результативна 
не тільки в науковому, а й в  навчальному процесі.

Поважні рецензійні відділи мали й деякі українські періо
дичні видання 20-х рр., зокрема "Записки Історично-Філологічного 
Відділу ВУАН" і "Україна". Науковий часопис "Україна" впродовж 
1924—1932 рр. вмістив у відділі "Критика, звідомлення, обговорен
ня" 377 рецензій і критичних оглядів5. Помітне місце належить 
рецензійним відділам і в провідних наукових часописах сучасної 
української історіографії, зокрема в "Українському Історичному 
Журналі" та в "Українському Історику". Скажімо, в "Українсько
му Історику" протягом 1963—1997 рр, опубліковано 555 рецензій6.

Варто відзначити, що рецензія значною мірою є відбиттям 
поглядів, уподобань і переконань її автора. Іноді вони дуже суб'
єктивні. Це час від часу викликає серед дослідників дискусії 
стосовно оцінок, методики й принципів викладу матеріялу в ре
цензійних замітках7. Часто рецензент взагалі відхиляється від влас
не розгляду рецензованого видання, зосереджуючись на інших 
проблемах або висловлюючи свої абстрактні міркування чи вра
ження. Прикладом цього може бути рецензія Ілька Борщака на 
німецькомовну студію Бориса Крупницького "Гетьман Мазепа та

4 К ордуба М. П риїзд проф. М. Грушевського до Львова —  Б. м., [1916]. —  

С. 795. (окрема відбитка з "Вістника СВУ").
5 Науковий часопис українознавства "Україна" (1907— 1932): П окаж чик 

змісту. —  Київ, 1993. — С. 73— 113.
6 "Український історик": Ж урнал Українського Історичного Т овариства: 

Покажчик змісту за роки 1963— 1997 /  За заг. ред. Л. Винара; укладач А. Сакада. — 
Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; М юнхен, 1999. — С. 150.

7 Соколишин О. Що читач хотів би знати про нові видання: (Або як не слід 
писати рецензії) / /  Українська Книга. — Філядельфія, 1975. — № 3/4 . — С. 73— 74; 
Тавризян Г. М. Рецензия на метод, или метод рецензии / /  Вопросы Ф илософии. —  

1990. — № 12. — С. 168— 170.
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його доба (1687—1709)”8. Якщо перша частина рецензії присвячена 
безпосередньо праці Крупницького, то друга містить спогади про 
підготовку Борщаком життєпису І. Мазепи, зокрема про ті зміни, 
що їх вніс французький видавець до авторського тексту9. Відступи 
від жанрових особливостей рецензії наближають критичні замітки 
до мемуарних згадок, есеїв.

У широкому розумінні проблему — як писати рецензії, 
зокрема щодо характеру й спектру порушуваних у ній питань, 
вирішує для себе кожен дослідник. Так, відомий український 
історик О. Оглоблин тримався думки, що в рецензії мають бути 
відображені підходи до розв'язання проблеми, які пропонує ре
цензент. "Особисто я, — писав О. Оглоблин, — прихильник лише 
суто фахових, наукових рецензій, де рецензент не тільки перека
зує думки автора й хвалить чи гудить його працю й не лише 
критикує й виправляє його помилки або дає йому всілякі — 
можливі й неможливі — поради, але й вносить щось своє, нове й 
істотне для даної теми й науки взагалі..."10 У цілому ж характер 
рецензій залежить від низки чинників: фахового профілю й тра
дицій видання, в якому вона публікується; виду рецензованої 
продукції (монографія, стаття, збірка документів, часопис, серійне 
видання); відповідности основної проблематики рецензованого ви
дання фаховій спрямованості часопису тощо.

Найпростішим варіянтом рецензії за формою й способом 
викладу матеріалу слід, мабуть, вважати бібліографічні (або ре
цензійні) нотатки, в яких, окрім суто бібліографічної інформації 
(вихідних даних), подається стислий виклад змісту або основних 
ідей дослідження. Своїм обсягом рецензійні нотатки здебільшого 
не перевищують 1,5—2 тис. друкованих знаків, тобто фактично 
являють собою розширену анотацію. Відмітною рисою таких нота
ток є те, що вони майже не містять оцінних положень. Суб'єк
тивізм рецензента тут виявляється в доборі ідей і проблем твору, 
на яких він вважає доцільним спинитися. Прикладом рецензійних 
нотаток можуть бути невеликі замітки (1—1,5 с.), які колись часто 
вміщувалися на перших чи останніх сторінках часописів. Рецензії 
бібліографічно-інформаційного характеру друкувалися на звороті 
титулу деяких російських періодичних видань. До таких заміток 
належить, скажімо, рецензія В. Іконникова на студію М. Костома-

8Борщак І. Рец. на кн.: Кгирпускуі В. Hetman M azepa und seine Zeit (1687—  

1709). Leipzig, 1942. 260 s. / /  Україна. — Париж, 1950. — № 4. — C. 294— 295.
9 Там само. — C.295.
10 Оглоблин О. Мій творчий шлях українського історика / /  Збірник на

пошану проф. доктора О. Оглоблина /  Відп. ред. В.Омельченко. — Нью-Йорк,
1977. — С. 49.
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рова "Мазепа", вміщена на звороті титулу "Русской старины"11. 
Чудовим зразком їх є численні замітки С. Томашівського, видру
кувані в багатьох виданнях, зокрема на шпальтах тижневика 
"Політика"12. Томашівський у  невеличких текстах (15— 20 речень) 
репрезентував ідейну квінтесенцію рецензованої праці, уникаючи 
при цьому тих чи інших оцінок, а пропонуючи натомість читачеві 
матеріял для роздумів і заохочуючи його прочитати цю працю. 
Здебільшого так він представляв нові іноземні видання.

Власне рецензії13 з неодмінними атрибутами жанру —  кри
тичним розглядом праці, її основних ідей та проблем —  мають 
різний обсяг. Критичний розгляд складається з кількох традицій
них елементів: визначення новизни й оригінальносте ідей і запро
понованих підходів, повноти висвітлення проблеми, впровадження 
до наукового обігу емпіричного матеріялу (неопублікованих архів
них джерел), джерельної бази, архітектоніки й структури роботи, 
типо-видових і жанрових особливостей, стилю й характеру викла
ду, порівняння з попередніми виданнями (у разі перевидання) та з 
іншими працями автора, а також зі студіями з окресленої пробле
матики, функційного призначення видання (фахова чи дисциплі- 
нарно-галузева належність, відповідність кваліфікації читача, на 
якого воно розраховане), внеску в розроблення провідної дослід
ницької проблематики, наукового апарату, бібліографічного й ілю 
стративного оформлення тощо. У  деяких рецензіях подаються 
відомості про особу автора, наклад видання, особливості полі
графії, розкриваються інші аспекти рецензованої праці.

Структура рецензії, як правило, довільна. Вона складається 
зі стислого впровадження в проблему, критично-аналітичної час
тини, узагальнень і врешті оцінного резюме. Проте ці структурні 
елементи іноді подають в іншій послідовності або деякі з них 
взагалі виключають.

Щ ось середнє між бібліографічними нотатками і рецензіями 
являють собою критично-бібліографічні огляди наукової л іте
ратури (з певних проблем, тем або за певний період), змісту

"  И-вь В. [Иконников В. С./ Рец. на кн.: Костомаров Н. И. Мазепа: Истори
ческая монография. Москва, 1883 // Русская Старина. —  1883. —  № 5. —  С. 1 
(зворот титулу).

12 Див. наприклад: С. Т. [Томашівський C.j Рец. на кн.: Lord Bishop of Durham. 
The Gift of historical thinking. [London], 1925 // Політика. —  Львів, 1925. —  № 2. —  
С. 39.

13 Див. наприклад: Клименко П. Рец. на кн.: Липинський В. Історичні студії та 
монографії. Том третій. Україна на переломі 1657— 1659. Замітки до історії україн
ського державного будівництва в X V lI-ім столітті. Київ— Відень, 1920. 304 с. // 
Записки Історично-Філологічного Відділу ВУАН. —  Київ, 1923. —  Кн. 2/3 (1920— 
1922). —  С. 239— 246.
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періодичних видань тощо. Бібліографічні огляди характеризують
ся зосередженням авторової уваги переважно на викладі інфор
мації про видання. Проте оцінні положення наявні і в таких 
оглядах, хоч і меншою мірою, ніж звичайно1,1.

На самій межі жанру рецензії перебувають статті, написані з 
нагоди появи певної праці. Такі рецензійні статті відрізняється від 
звичайних розвідок здебільшого тільки тим, що розгляд рецензо
ваної праці в них використовується для введення в проблему й 
передує авторським інтерпретаціям, тлумаченням та підходам.

Чільне місце займають рецензійні замітки, статті та бібліо
графічні огляди в науковому дорібку визначних українських істо
риків. Зокрема у  відомих бібліографіях праць М. Грушевського за 
1888— 1928 рр.15 зафіксовано 684 рецензії та бібліографічні за
мітки, у  бібліографії праць Д. Дорошенка за 1902— 1942 рр. —  
365 рецензій16. У  далеко не повній бібліографії праць І. Крип'яке- 
вича до рецензій, бібліографічних нотаток та оглядів належать 
щонайменше близько 140 із зазначених у  ній 553 позицій17. Ре
цензії становлять значну частину творчого дорібку (477 позицій з 
1588 за 1950— 1997 рр.) голови Українського Історичного Товари
ства, редактора-засновника "Українського Історика" А. Винара18. 
Отже, навіть ці вибіркові відомості дають певне уявлення про міру 
поширення рецензій у  науковій творчості провідних істориків.

Відзначимо, що опрацювання рецензійних заміток відомих 
науковців дає змогу проаналізувати їхній кругозір, сферу науко
вих зацікавлень у  різні періоди життя та діяльности, умови дослід
ницької праці, зокрема приступність закордонних і вітчизняних 
видань тощо. Вивчаючи рецензії і бібліографічні нотатки відомих

14 Див. наприклад: Дорошенко В. Українознавство поза межами УСРР // 
Україна. —  1927. —  № 5. —  С. 131— 150; 1929. —  № 33 (берез. — квіт.). —  С. 102— 126; 
1930. —  № 42 (лип. — серп.). —  С. 119— 142.

15 Левицький І. Реєстр наукових і літературних праць проф. Михайла 
Грушевського // Науковий збірник, присвячений професору Михайлу Грушев- 
ському учениками й прихильниками з нагоди його десятилітньої наукової праці в 
Галичині (1894— 1904). —  Львів, 1906. —  С. 15— 45 (позиції № 171— 549); Ю вілей
ний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського з нагоди 
шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльности: У  3 ч. — 
Київ, 1929. —  Ч. 3: Матеріяли до бібліографії друкованих праць академіка 
Грушевського за 1905— 1928 рр. / Упоряд. Д. Балика, О. Карпінська, Н. Козель, 
Н. Ципкина; доповнення В. Дорошенка. —  С. 55— 83.

16 Бібліографія праць проф. Д. Дорошенка за 1899— 1942 роки. —  Прага, 
1942. —  С. 44— 61 (позиції № 540—804).

17 Іван Петрович Крип'якевич: Бібліографічний покажчик / Відп. ред.
М. К. Івасюта; укладач О. Д. Кізлик. —  Львів, 1966. —  79 с.

19 Любомир Винар: Бібліографічний покажчик (1950— 1997) / Упоряд. Н. І. Ко
шик, А. Я. Кужель. —  Львів; Київ; Париж; Нью-Йорк; Торонто, 1998. —  С. 328.
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учених можна простежити й еволюцію їхніх наукових та суспільно- 
політичних поглядів. Характерним прикладом щодо цього є ре
цензії M. І. Костомарова. Ми зупинимося тільки на двох його 
рецензійних замітках, які доволі добре ілюструють зміни в істо
ричних поглядах дослідника на різних етапах наукової творчости.

Одна з перших рецензій Костомарова побачила світ 1856 р. 
Вона присвячена виданим заходами М. Білозерського "Южнорус
ским летописям" (Киев, 1856. — Т. І)19. Вчений починає свою 
рецензію із загальних міркувань. "Українське козацтво, — пише 
він, — чекає художньої історії. Період гетьманщини — наше 
героїчне століття, період лицарства, звитяги, поезії. Та перш ніж 
руська історія зможе збагатитися таким твором, слід подбати про 
те, щоб зібрати й зробити відомими всі матеріяли й джерела, 
висвітлити їх критикою, осмислити присудом істини"20. У цьому 
висловлюванні яскраво виявляється носталгійна інтерпретація 
історичного минулого, притаманна романтичній історіографії21. 
Костомаров докладно зупиняється на опублікованих у виданні 
Білозерського матеріялах. Це — "Чернігівський літопис" (1652— 
1750), "Хронологія високославних ясновельможних гетьманів" 
(1506— 1763), "Іменний перепис малоросійських гетьманів", запози
чений з "Топографічного опису Чернігівського намісництва" та ін. 
Рецезент докладно розглядає перебіг подій, які висвітлюються в 
кожному з літописів, емоційно коментує окремі з них, висловлює 
певні пропозиції щодо їх інтерпретації, але практично не розгля
дає видання з археографічного погляду: повноту опублікованих 
джерел, інші списки й редакції, друкарські похибки тощо. На
томість він відзначає: "Мова літопису малоросійського набли
жається до народньої мови, відрізняється від неї вживанням слів, 
які тепер не використовуються"22. Такий коментар вказує на 
неабиякий вплив етнографічних студій, над якими в 50-ті рр. 
XIX ст. активно працював Костомаров.

Одна з найцікавіших рецензійних публікацій Костомарова 
останніх років його життя присвячена розглядові перших чоти
рьох книжок "Киевской Старины". Вона з'явилася в 1882 р. на 
сторінках петербурзького "Нового Времени"23. Не зважаючи на

19 Костомаров Н. И. Рец. на изд.: Ю жнорусские летописи, открытые и 
изданные Н. Белозерским. Киев, 1856. — Т. 1. / /  Отечественные Записки. —  1857. — 
№ 2. — С. 114— 123.

20 Там само. С. 114.
21 Кроче Б. Теория и история историографии. — Москва, 1998. — С. 160— 161.
22 Там само. — С. 117.
23 Костомаров Н. И. Рец. на журн.: "Киевская Старина": Ежемесячный  

исторический журнал. Киев, 1882. Кн. I— IV, январь— апрель / /  Н овое Время. — 
Санкт-Петербург, 1882. — 27 апр. — № 2212. — С.2.
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малий обсяг, ця публікація дуже змістовна, тут є низка цікавих 
зауважень і спостережень, що засвідчують помітну еволюцію 
наукових поглядів історика. Костомаров відзначає, що "в Києві 
цього року видається часопис, для деяких читачів маловідомий, але 
надзвичайно гарний ученим змістом вміщених у ньому численних 
статтей"24. Насамперед рецензент називає публікацію В. Анто
новичем перекладу щоденника Станислава Освенціма, частина 
рукопису якого зберігається в Бібліотеці Оссолінських у Львові, 
відзначає й розвідки О. Лазаревського про роди Лизогубів та 
Милорадовичів, але водночас вказує на фактичні помилки й пере
кручення в них, покликаючись, майже щоразу, на одинадцятий том 
"АЮЗР" (у замітці помилкове покликання на дев'ятий том)25, де 
опубліковані документи за 1ЄГ57—1674 рр. Наведемо тут тільки 
деякі із зауваг Костомарова з посиланнями на конкретні джерела: 
1) Захоплення запорожцями в полон Дорошенка під час його 
поїздки до Криму сталося не в 1673, а в 1674 р.; 2) Мазепа в 1674 р. 
був генеральним писарем, а не ротмістром корогви26; 3) Невільни
ки, яких вів Мазепа, були не із запорожців, а з мешканців Лівобе
режної України27; 4) Мазепа перебував у запорожців в ув'язненні 
не кілька років, а лише 5 тижнів28; 5) Сірко не хотів звільняти 
Мазепу на вимогу Ромадановського, але мусів підкоритися, коли

24 Там само.
25 Там само.
26 Грамота царя П етру Дорошенку, в которой припоминает переход на 

царскую сторону его полковников, собственны е его Дорошенка обещания, им не 
соблюденные, а затем убеж дает его покориться, угрожая, в случае упорства  
оруж ием (15 августа, 1674 г.) / /А к т ы , относящ иеся к истории Ю жной и Западной  
России, собранные и изданные Археографическою Комиссиею /  Под ред. Н. Кос
томарова; прибавления под ред. Г. Ф. Карпова. — Санкт-Петербург, 1879. — Т. 11; 
1657— 1674. Прибавления 1657. — Стп. 626.

27 Грамоты гетмана Самойловича к царю, о пленении Сирком Дорошенкова 
посланца Мазепы, с письмами от Дорошенка: 1) К хану крымскому, к визирю, к 
султану Д зямбет Гирею, о подании ему помощи, ввиду наступающих московских 
сил на правобереж ную  Украину; 2) К турецкому визирю, о подании Украине 
помощи турецкими силами, ввиду наступления московских сил к городу Ж аботину  
и 3) К Лисовскому, бывшему его резиденту при оттоманском дворе, о недостаточ
ности помощи, посылаемой от Турции (23 июня 1674 г.) / /  Акты, относящ иеся к 
истории Ю жной и Западной России... — Стп. 496.

28 Показания Ивана М азепы о том: 1) Как Дорош енко посылал его к князю  
Ромодановскому с целью установить условия, на которых он, Дорош енко, может  
подчиниться царю; 2) Как потом отклонили его от этого запорожцы; 3) Как он, 
Дорош енко, приводил его, М азепу, к присяге на верность себе; 4) Как послал его 
к визирю с письмами и словесными предложениями; 5) Как он схвачен был Сирком 
и отправлен к гетману Самойловичу; 6) О замыслах самозванца, бывшего тогда в 
Запорож ской Сечи; 7) О снош ениях Дорошенка с Собеским, с условиями, на 
которых предполагалось сойтись с Польшею, и проч. (5 августа 1674 г.) / /  Акты, 
относящ иеся к истории Ю жной и Западной России... — Стп. 562.
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той узяв під варту його дружину29. Ряд зауважень зроблено, в 
доброзичливому тоні, і щодо інших матеріялів "Киевской стари
ны". Назагал Костомаров високо оцінив часопис і видрукувані в 
ньому розвідки та матеріяли. Рецензія показує чудове знання ним 
джерел з української історії. Очевидно, що майже 25-річна 
діяльність ученого в Археографічній Комісії в Санкт-Петербурзі 
(1861—1885), зокрема його редакторська праця над серійним ви
данням документів "Акты Южной и Западной России" (за його 
редакцією видано 12 з 15 томів), зробила його одним з найкращих 
фахівців у царині джерелознавства історії України.

Порівнюючи згадані рецензії Костомарова, насамперед зав
важуємо перехід від широкого коментування окремих подій і 
довгих абстрактних розважань, що не стосувалися безпосередньо 
розгляданого видання, до пильної, всебічної й конкретної аналізи 
позитивних і неґативних сторін праці, яка стала її об'єктом, зокре
ма з метою виявлення фактографічних помилок і прогалин, розк
риття значення й ролі окремих джерел для інтерпретації тих чи 
інших історичних подій та визначних особистостей. Щодо помил
ки, якої припускається Костомаров, пославшись на невідповідний 
том "АЮЗР" у рецензії на "Киевскую старину", то це тільки 
підтвердження факту, добре відомого зі спогадів його сучасників: 
у своїх студіях історик покладався на чудову пам'ять, але в останні 
роки життя вона дедалі частіше зраджувала його. Отже, вивчення 
рецензійних заміток і статтей дає змогу простежити й деякі осо
бисті аспекти, пов'язані з науковою творчістю певного вченого.

Іноді рецензії і розвідки, написані як відгуки на появу нових 
праць, показують їхнього автора з нового, несподіваного боку. 
Прикладом цього є рецензія Л. Окіншевича, який спеціялізувався 
на вивченні історії права України-Гетьманщини XVII—XVIII ст., на 
студію А. Тойнбі30. Вона не тільки виявляє неабияку ерудицію 
Окіншевича як дослідника, а й репрезентує його цікаві спостере

29 Распросные речи Евмения Булычова, об  обстоятельствах взятия Доро- 
шенкова посланца М азепы от Сирка (6 августа 1674 г.) / /  Акты, относящ иеся к 
истории Ю жной и Западной России... — Стп. 591; Показания Ивана М азепы о том: 
1) Как Дорош енко посылал его к князю Ромодановскому с целью установить 
условия, на которых он, Дорошенко, мож ет подчиниться царю; 2) Как потом  
отклонили его от этого запорожцы; 3) Как он, Дорошенко, приводил его, М азепу, 
к присяге на верность себе; 4) Как послал его к визирю с письмами и словесными 
предложениями; 5) Как он схвачен был Сирком и отправлен к гетману Самойловичу; 
6) О замыслах самозванца, бывшего тогда в Запорож ской Сечи; 7) О снош ениях  
Дорош енка с  Собеским, с условиями, на которых предполагалось сойтись с 
Польшею, и проч. (5 августа 1674 г.) / /  Там само. — Стп. 562.

30 Okinshevich L. History Civilization of Eastern Europe in the Work of A rnold 
Toynbee / /  The Annals of the Ukrainian Academ y of Arts and Sciences in the U.S. —  
N ew  York, 1952. — Vol.2. — № 2. — P. 305—315.
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ження та узагальнення стосовно теорій циклічного розвитку й 
застосування їх для дослідження української історії, які виходять 
далеко за межі традиційних фахових інтересів цього вченого.

Наш вибірковий огляд у жадному разі не вичерпує пробле
матики, пов'язаної з науковими рецензіями. Поза нашою увагою 
лишилися проблема ролі рецензій в апробації й експертизі науко
вих досліджень, клясифікації рецензійних заміток тощо. Сподіває
мося повернутися до них найближчим часом. Щодо рецензій 
українських істориків, то вони, безперечно, заслуговують на спеці- 
яльні студії, які уможливлять опрацювання цілої низки проблем 
інтелектуальної історії науки, наукознавства та багатьох інших 
галузей і дисциплін.
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