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радицп наукової критики надзви
чайно збіднюють індивідуальність ученого-істо- 
рика, зосереджуючи увагу на провідних ідеях і 
концептах його творів. Натомість форма та ма
нера викладу, архітектоніка роботи і автор
ський задум здебільшого залишаються поза іс
торіографічними та наукознавчими розвідками. 
За масивом текстової інформації зникає з поля 
зору план викладу та організації матеріалу, 
який імпліцитно міститься у тому самому тек
сті, зрештою, губляться власне авторські інтен- 
ції. Відтак концептуальні підходи і різноманіт
ні тлумачення окремих текстових фрагментів 
приховують характерні риси особистості дослід
ника, його інтелектуальний образ, який від
криває самобутні, часом несподівані особливос
ті наукової творчості.

Зазвичай під архітектонікою наукової студії 
розуміють основні принципи побудови твору, в 
тому числі змістове його наповнення та офор
млення структури. У вужчому значенні термін 
«архітектоніка» вживають для позначення зба
лансованості у співвідношенні різних частин пра
ці, зокрема щодо встановлення належної пропор
ційності між викладеним емпіричним матеріа
лом, його поділом і оформленням в окремих роз
ділах та інших структурних одиницях [1].

Досить часто вважають, що термін «архітек
тоніка» рівнозначний дефініції «структура»*, і 
застосовують його у відповідному сенсі. Така 
практика, імовірно, склалася через те що обид
ва поняття вживаються щодо однієї предметної 
області -  композиційної будови студії. Внаслі
док цього відбувається зміщення або взагалі 
підміна функціонального призначення та ад
ресної спрямованості зазначених термінів.

Здебільшого під структурою (лат. structura -  
будова, порядок, зв’язок) розуміють взаємо
зв’язок складових частин цілого, тобто сукуп
ність елементів, зв’язок між якими, власне, і

*Тут і далі термін «структура» вживається щодо 
позначення композиції науково-історичних студій.

©  О. Ясь, 2004

Історичнийжурнлл

З МЕТОДИКИ І ТЕРМІНОЛОГІЇ 
ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
ПОНЯТТЯ «АРХІТЕКТОНІКА», 
«С Т Р У К Т У Р А » ТА «ТЕХНІКА 
ВИКЛАДУ»

створює певну цілісність. Утім, структура Т ІЛ Ь 

К И  окреслює звичайний, базовий набір елементів 
і формат рубрикації — ієрархічного поділу тек
сту на розділи, підрозділи, параграфи тощо, не
обхідні за тією чи іншою фахово-дисциплінар- 
ною та жанровою належністю студії. Відтак по
няття «структура» виконує нормативну функцію, 
тобто визначає видову належність дослідницької 
роботи з погляду наявності певних елементів ком
позиції. Натомість архітектоніка відображає кон
кретні обриси предмета, реальне співвідношення 
між структурними елементами роботи, в резуль
таті якого праця набуває неповторних, індивіду
альних ознак. Фактично архітектоніка показує 
логіку розгортання матеріалу студії у результаті 
авторського викладу.

Очевидно, що архітектоніка дослідницької 
роботи залежить від багатьох аспектів наукової 
творчості вченого: манери і стилю викладу, об
раного ракурсу дослідження та низки інших 
чинників. Невипадково німецький філософ Ім- 
мануїл Кант розглядав архітектоніку як мис
тецтво системи. Неодмінною та важливою скла
довою цієї системи є техніка викладу матеріа
лу, яка, з одного боку, репрезентує індивіду
альні риси творчої особистості дослідника, а з 
іншого -  тісно пов’язана з провідною проблема
тикою та методологічними засадами студії.

Термін «техніка викладу» («спосіб викладу», 
«манера викладу», «форма студії», «авторський 
стиль» та ін.) трапляється у багатьох наукових 
працях, хоча у його застосуванні характерні 
відсутність чіткої адресної спрямованості та по- 
лісемантизм. Як правило, цю дефініцію інтер
претують у сенсі специфічних особливостей, 
пов’язаних з манерою викладу матеріалу тим 
чи іншим дослідником, зокрема стосовно побу
дови системи доказів та аргументів, авторських 
узагальнень, припущень і спостережень, форму
вання установчих концептів, переходів між різ
ними текстовими фрагментами та структурними 
одиницями тощо. Зокрема, французький істо
рик Габріель Моно зазначає, що «... спосіб ви
кладу результатів історичних дослідів багато за-
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лежить від таланту, вдачі, від інтелектуальних 
прикмет кожного історика» [2].

Загалом діапазон застосування терміна «тех
ніка викладу» досить широкий та дискусій
ний. Дехто з учених застосовує для позначен
ня особливостей творчої манери (стилю) дос
лідника поняття з ширшим ступенем загаль
ності -  «технологія творчості» [3]. Втім, попри 
функціональне призначення та зміст вказаних 
дефініцій, незаперечним видається зв’язок між 
способом викладу та організацією матеріалу, 
хоча межа між цими дослідницькими операці
ями вельми умовна.

Вочевидь техніку викладу можемо розгляда
ти як певну сукупність прийомів, застосовува
ну дослідником у процесі подання матеріалу в 
межах невеликих структурних одиниць, фраг
ментів тексту тощо. На відміну від нього тер
мін «архітектоніка» використовується для оз
начення композиції та організації матеріалу в 
межах певної студії. Індивідуальні особливості 
авторського викладу підпорядковані міркуван
ням доцільності з погляду перспективи загаль
ної побудови певного твору. Тому організацій
на функція є визначальною для розуміння сут
ності архітектоніки тієї чи іншої роботи.

Отже, зазначена термінологія слугує для ви- 
різнення найголовніших рис творчої індивіду
альності вченого. Її застосування видається 
особливо плідним для розгляду та аналізу сту
дій, які справили неабиякий вплив на суспіль
но-політичну й історичну думку.

Проблеми композиції постали майже з почат
ку історіописання. У доакадемічну добу вони 
здебільшого вирішувалися компілятивним спо
собом, шляхом наслідування манери викладу, 
представленої у творах, які здобули репутацію 
своєрідних канонічних взірців свого часу. Від
так усвідомлення означеної проблематики від
бувалося поступово на теренах власне академіч
ної історіографії. Саме за часів становлення іс
торії як академічної науки й стався перелом у 
внутрішній рефлексії автора-дослідника стосов
но своєї праці, зокрема щодо структури та архі
тектоніки, техніки викладу і логіки розгортан
ня матеріалу тощо. Сутність цих змін полягала 
в тому, що вчений не тільки намічав цілі та 
формулював задум свого дослідження, зокрема 
подавав відомості про способи його виконання 
та форму реалізації, а й окреслював останні 
для широкого читацького загалу.

Процес внутрішнього рефлексування, звичай
но, був нерівномірним і стосувався різних ас
пектів тієї чи іншої праці, які автор прагнув 
висвітлити: установчі концепти, просторово-ча
сова локалізація предмета дослідження, методо
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логічні засади, особливості наукового апарату, 
специфіка джерельної бази тощо. Тому авторсь
кі зауваги стосовно структури та архітектоніки 
студії, техніки викладу знаходимо в небагатьох 
творах. Проте їх наявність є дуже цінною і важ
ливою, вона свідчить про творчі вподобання та 
нахили вченого, а в більш широкому контексті -  
дає змогу скласти певні уявлення про стиль і тип 
його наукового мислення. Цікаві спостереження 
щодо композиції праць та манери викладу певно
го історика зустрічаємо в рецензіях і роботах ін
ших дослідників, які нюансують особливості 
сприйняття його наукового доробку як сучасни
ками, так і наступниками.

Приміром, досить цікаві відомості містять 
стислі вступні нотатки до історичних монографій 
М. Костомарова, а також коментарі інших уче
них щодо їх архітектоніки та авторського стилю 
викладу. Зокрема, вже в другому виданні своєї 
першої монографічної студії «Богдан Хмельниц- 
кий» (1859) Костомаров промовисто задеклару
вав власний підхід до викладу фактографічного 
матеріалу та побудови композиції роботи. «Моя 
оповідь, — зазначає вчений, -  писана не в вигля
ді систематичної історії, а розповіді, не для вче
ного кола спеціалістів, а для публіки» [4]. Неда
ремно Михайло Максимович стверджував, що 
така «форма твору» дала можливість авторові 
«надати історії привабливості роману» [5].

Наразі слід підкреслити, що художнє висвіт
лення історії, притаманне Костомарову, значно 
спрощує композиційну будову як означеної мо
нографії, так і інших праць. Тож у костомарів- 
ському «Богдане Хмельницком» майже відсут
ні авторські коментарі, узагальнення, історіо
графічні та джерелознавчі нотатки, аргумента
ція певних положень тощо. Дмитро Дорошенко 
навіть зазначав, що історичні монографії Кос
томарова часто скидаються на «драматизовану 
хроніку» [6]. Відтак художньо-романтичний 
стиль викладу з елементами героїзації помітно 
позначився на архітектоніці монографій Косто
марова, зокрема на композиції згаданого вище 
«Богдана Хмельницкого».

Розглядаючи останню монографію в своєму іс
торіографічному курсі 1923 р., Іван Крип’яке- 
вич слушно зауважив, що ця монографія має 
слабку «внутрішню конструкцію» [7]. Крип’яке- 
вич акцентує увагу саме на «внутрішній конс
трукції», а не на формальній рубрикації та 
структурі роботи. Зрештою, й сам Костомаров 
згодом дещо конкретизував свої погляди стосов
но власної техніки викладу фактографічного ма
теріалу. Зокрема, у вступі до журнального варі
анту своєї студії «Руина» (1879) він схарактери
зував останню як техніку «складання» («состав-
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ления») монографій [8]. Цей вираз українського 
вченого, мабуть, не варто надмірно генералізува- 
ти, оскільки в його творчості чільне місце посі
дало художньо-романтичне опрацювання автор
ського тексту. Проте ця формула досить адек
ватно свідчить про пріоритети М. Костомарова 
як дослідника, якими він керувався під час вик
ладу матеріалу. Адже «техніка складання» пе
редбачала тільки початкове групування канви 
подій з подальшою художньою обробкою.

Художньо-романтичний стиль мислення 
М. Костомарова вчені недаремно порівнюють із 
творчою манерою французького історика Огюс- 
та Т’єррі, з його схильністю до інтуїтивних екс
периментів у галузі історії «національного ду
ху» та деталізації історичного колориту [9]. Ві
домий український історик Борис Крупницький 
навіть називає М. Костомарова «українським 
Т’єррі» за його творчі вподобання, що виявили
ся у «пластичному представленні історичних 
подій» [10]. Приклад Костомарова чудово свід
чить про те, що техніка викладу значною мірою 
відображає інтелектуальні риси вченого, репре
зентує стиль і тип його мислення.

Помітну увагу до архітектоніки та техніки 
викладу знаходимо і в студіях інших україн
ських істориків другої половини XIX ст., зокре
ма в знаменитому тритомнику Пантелеймона 
Куліша «История воссоединения Руси» (СПб., 
1874. -  Т. 1, 2; М., 1877. -  Т. 3). Принагідно 
зазначимо, що саме Куліш у цій студії запрова
див до широкого вжитку термін «возз’єднання» 
(«воссоединение»), який за радянських часів 
був канонізований сумнозвісними переяслав
ськими тезами ЦК КПРС (1954 р.). Утім, праця 
Куліша цікава й з іншого погляду, а саме внут
рішніми авторськими рефлексіями стосовно ар
хітектоніки твору. Останні були зумовлені кіль
кома причинами. П. Куліш не був професійним 
істориком, але мав неабиякий хист публіциста 
й дослідника-аматора. Він вирізнявся своїми 
влучними спостереженнями та оригінальними 
заувагами, а також здатністю осягати сутнісні 
риси історичних зрушень і явищ.

Історичні погляди П. Куліша зазнали досить 
своєрідної метаморфози -  від романтичної аполо
гії козаччини до заперечення її творчої ролі в ук
раїнській історії. Вважають, що до цього призве
ли польські впливи (М. Грабовський, К. Свід- 
зинський та ін.) та варшавський період життя і 
діяльності Куліша (1864-1867 рр.) [11].

Сучасні дослідники його творчості поясню
ють таку метаморфозу саме романтичним скла
дом мислення письменника з притаманною йо
му естетикою, сакральним символізмом та екс
периментами щодо багатовимірного відтворен
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ня національної історії, що поєднувалося з 
дивними вкрапленнями позитивізму у вигляді 
натуралістичного тлумачення історичних явищ 
засобами природничих наук [12]. Відтак істо
ричні студії Куліша, особливо пізнього періо
ду, характеризуються нерівномірністю розподі
лу матеріалу, що мотивувалося суб’єктивними 
причинами, насамперед авторськими вподобан
нями. Це, звичайно, розумів і сам П. Куліш.

У передмові до «Истории воссоединения Ру
си», яка має інтригуючу назву «Попереджен
ня», він вельми оригінально пояснює таку дис
пропорцію у розподілі емпіричного матеріалу. 
«Щодо пропонованої книги, то автору, більш 
ніж будь-кому іншому, очевидні неповнота її 
обсягу, ескізність деяких частин та недо
статність співмірності між ними (виділено 
мною. -  О. Я.), -  зазначає Куліш. -  Але в нау
ці історії цінується не стільки викінченість 
усієї праці, скільки проникнення в дійсний 
стан речей, хоча б у деяких моментах зображу
ваного часу» [13].

Наведена вступна заувага П. Куліша є вель
ми показовою для цілісного розуміння його 
задуму щодо композиції цього тритомника, 
скерованого на відтворення та витлумачення 
суперечливого, фрагментарного та дискретного 
світу української історії, що співвідноситься 
з метафізичним зверненням автора до вічності. 
Які ж критерії добору фактографічного матері
алу виробив дослідник Пантелеймон Куліш?

З одного боку, це традиційна орієнтація ро
мантиків на неповторні та унікальні явища в 
контексті загального історичного потоку. Проте, 
з іншого боку, Куліш виявляє неабиякий інте
рес до історії держав, щоправда, у досить специ
фічному розумінні. Його найбільше хвилюють 
переломні моменти їхньої історії з погляду за
родження, становлення, занепаду та руйнації 
державних утворень, зокрема вплив означених 
перетворень на характер і долю народів.

Невипадково в центрі викладу Куліша й від
повідні історичні події, що найповніше відобра
жають засадні риси того чи іншого стану, або 
динамічні моменти історії в загальному контек
сті людського буття: війни, повстання, військо
вий побут, релігійні процеси тощо. Тому основні 
події, які висвітлює дослідник, розгортаються в 
військовій, політичній та духовно-церковній 
площинах. Соціальні та економічні умови істо
ричного руху, і навіть глибинні процеси в полі
тичній сфері -  для нього лише тло, яке яскраві
ше відтіняє те, що відбувається «в області духу, 
а не матерії, в області ідеї, а не форми» [14]. 
Відтак інтерпретації Куліша несподівано поєд
нують натуралістично-природничі мотиви («трі-
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умф сили над безсиллям» [15]), що химерно 
сполучаються з морально-релігійними та етич
ними нотатками, повчаннями і екскурсами. То
му частка фактографічного матеріалу в його 
викладі відносно невелика. Натомість непропор
ційно значне місце займають авторські розуму
вання, тлумачення і коментарі. Втім, для Кулі- 
ша така асиметрична техніка викладу з поляри
зацією проміжних узагальнень, з упроваджен
ням низки символічних образів, з численними 
протиставленнями явищ, подій та фактів у кон
тексті польсько-татарського-російського погра- 
ниччя — не стільки данина романтичному есте
тизму, скільки самобутній прийом для виявлен
ня неповторного духу української минувшини.

Звідси й задекларована автором у передмові 
«недостатність співмірності» як неодмінна 
складова його загального задуму. Зауважимо, 
що архітектоніка тритомника Куліша вирізня
ється композиційним динамізмом, зокрема 
спрямованістю на виокремлення ключових, 
вузлових моментів історичного потоку, хоча 
формально загальна структура роботи видаєть
ся рівномірною. Автор дотримується середньо
го обсягу в межах 30-40 сторінок майже для 
всіх розділів праці, подає невеликий, але добре 
впорядкований науковий апарат, вміщує в пер
шому та другому томах додатки -  фрагменти 
джерел, які використані в студії. Себто фор
мально структура тритомника дає вельми 
скромний матеріал для інтерпретації поглядів 
його автора. Натомість аналіз техніки викладу 
та виявлення певних проблемно-тематичних 
сегментів дають змогу скласти досить чітке 
уявлення про інтелектуальні риси та вподобан
ня Куліша-дослідника.

Цікаві зауваги щодо техніки викладу та ар
хітектоніки власних праць містять авторські 
рефлексії М. Грушевського, зокрема в моногра
фії «Очерк истории Киевской земли от смерти 
Ярослава до конца XIV ст.» (К., 1891). Заува
жимо, що лаконічний вступ до цієї роботи не 
тільки окреслює проблематику вивчення, а й 
фіксує авторське бачення і розуміння місця 
твору в тогочасній пізнавальній ситуації, його 
особливостей та специфіки. Одночасно вчений 
формулює установчі концепти праці: «... знай
ти посередні ланки, які пов’язують досліджу
вану епоху київської історії з попередньою та 
наступною» [16].

На перший погляд, тут ідеться про рекон
струкцію генетичного зв’язку в класичному по
зитивістському розумінні. Проте Грушевський 
дещо розширює його контекст включенням до 
свого методологічного інструментарію так зва
ного гіпотетичного елементу. «Я гадаю, що з од
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ним «математичним методом», у сенсі підведен
ня підсумків категоричним ствердженням дже
рел, наука не піде далеко; вважаю, що будь-яка 
гіпотеза має право на існування, оскільки для 
неї є підстави, якщо вона в змозі пояснити що- 
небудь і не суперечить незаперечним даним нау
ки; гадаю, що ніяка гіпотеза не зашкодить успі
ху дослідження, якщо пропонується тільки як 
гіпотеза», -  зазначає автор [17]. Відзначимо, що 
вказана сентенція, особливо протиставлення 
«математичного методу» «гіпотетичному еле
менту», виглядає як завуальована критика по
зитивізму з його сцієнтизмом та орієнтацію на 
точну емпіричну основу досліджень.

Учений також приділяє увагу структурі та 
архітектоніці своєї монографії. Причому йдеть
ся не тільки про формальний поділ на струк
турні одиниці — розділи (їх у студії 6), а й про 
групування останніх у чотирьох відділах, які 
виступають як окремі проблемні сегменти 
предметної області дослідження: 1) істори- 
ко-географічний аспект (розд. 1); 2) «зовнішня 
історія землі» до монгольського вторгнення 
(розд. 2, 3, 4); 3) «політико-суспільний устрій 
та побут землі» (розд. 5); 4) загальна історія 
Київської землі після татарської навали до 
кінця XIV ст. (розд. 6) [18].

Крім того, М. Грушевський пояснює особли
вості техніки викладу, зумовлені сформульова
ними критеріями фактографічного добору. Зок
рема, він зазначає, що загальновідомі факти, 
які за своїм контекстом значно ширші, ніж 
предмет його вивчення, подаються схематично. 
Натомість докладніше зупиняється на малові
домому емпіричному матеріалі чи інтерпретаці
ях окремих фактів, що викликають у ньо
го сумніви. Такий підхід вимагав включення у 
наративну техніку викладу критично-аналітич
них відступів, історіографічних та джерелознав
чих нотаток, що, за висловом автора, «інколи 
порушувало рівномірний розподіл (виділено 
мною. -  О. Я.) матеріалу» [19]. Відтак Грушев
ський обґрунтовує доцільність своєрідної архі
тектоніки монографії, зокрема поділу на чотири 
проблемні сегменти, один з яких значно більший 
за обсягом, ніж три інші. Очевидне й пріоритет
не акцентування уваги дослідника на певних 
фактах, подіях, явищах тощо.

Науковий апарат монографії, ретельно опра
цьований дослідником, включає численні по
силання, географічний покажчик, список вико
ристаних джерел, карту Київської землі X I- 
XIII ст., родоводи князів та ін.

Коментар історика стосовно особливостей нау
кового апарату праці досить цікавий. «При наго
ді я завжди робив посилання на літературу пред-
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мета, яка була в моєму розпорядженні, -  пише 
Грушевський. -  Дуже небагато з них зроблені в 
сенсі покликання на авторитет для захисту дум
ки, висловленої мною. Частіше, дійшовши са
мостійно до якого-небудь висновку, я згодом зна
ходив подібну думку в якійсь праці, — в такому 
випадку я також подавав посилання, щоб не 
викликати підозру у привласненні чужого» [20]. 
Автор навіть посилається на приватні повідом
лення вчених, зокрема В. Антоновича [21].

У цілому задекларований автором у вступі 
загальний образ монографії під час ознайомлен
ня з нею виявляється досить правдоподібним. 
Послідовний, логічний та простий спосіб вик
ладу матеріалу, вмотивованість узагальнень, 
зваженість, конкретність висновків, чітке роз
межування припущень і фактографічних відо
мостей, що виразно вказують на вплив В. Ан
тоновича, становлять прикметні риси цієї сту
дії. Зокрема, у ній досить часто трапляються 
вирази «чимало», «імовірно», «з наявних да
них», «пройшло поза мною», «незважаючи на 
всі намагання» [22] тощо, властиві для вчителя 
молодого Грушевського.

Варто відзначити й концептуальну спорідне
ність монографії Грушевського зі студіями Ан
тоновича, наприклад явні народницькі симпа
тії. Зокрема, в проміжному висновку п’ятого 
розділу автор зауважує, що, незважаючи на за
пеклу міжусобну боротьбу за київський стіл, 
«народ володів могутніми, здоровими нахила
ми подальшого розвитку: в ньому помічаємо 
незвичайні духовні сили, енергію, спостерігає
мо в ньому значні успіхи культури та суспіль
ного розвитку, бачимо прокладені вже шляхи 
для подальшого духовного самовдосконалення, 
в тісному зв’язку з грецьким сходом, а також і 
з латинсько-німецьким заходом» [23].

Зазначена монографія вирізняється доброю 
літературною обробкою й досконалою технікою 
викладу: продумано переходи між різними 
текстовими фрагментами, що висвітлюють ок
ремі проблемні сегменти, а також переходи від 
однієї структурної частини до іншої. Невеликі 
нотатки екстраполюють певні підходи або ідеї 
з однієї частини в іншу, встановлюють логіч
ний зв’язок між різними розділами та загаль
ною композицією.

У манері викладу Грушевського простежує
мо й прагнення автора показати хід своїх ду
мок через колорит епохи, що виявляється 
в епіграфах з літописів та інших історичних 
творів до окремих розділів. Так, епіграфом 
до шостого розділу «Київська земля від мон
гольської навали до кінця XIV ст.» є цитата зі 
«Співця Мітіуса» Ієремії Галки (псевдонім
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М. І. Костомарова. -  О. Я.): «Кончились віки! 
зілля сухе огонь поїдає -  Хай поїдає! ...» [24]. 
Символічним є і завершення твору зворотом зі 
старої книжної мови: «А поки -  «будь здоров, 
чительнику ласкавий!» [25].

Загалом архітектоніка й техніка викладу мо
нографії молодого Грушевського свідчать про 
його зацікавленість етнічними та соціальними 
аспектами української історії, що констатують 
і сучасні дослідники [26]. Водночас вона де
монструє той факт, що в українській історіо
графії позитивістські впливи здебільшого ото
тожнювалися з вимогою фактографічної досто
вірності (традиція документалізму), з відразою 
до апріорних метафізичних схем, із доступні
стю, ясністю та простотою в техніці викладу й 
композиції науково-історичних праць.

Самобутньою архітектонікою вирізняються й 
наукові студії іншого визначного українського 
історика -  В ’ячеслава Липинського, зокрема 
знамениті «Листи до братів-хліборобів», прик
метні в кількох розуміннях.

Насамперед відзначимо їх полідисциплінар- 
ний характер та жанрову неоднорідність. Специ
фічною особливістю «Листів...» є також мінлива 
та багата на різні прийоми техніка викладу. 
Зрештою, варто підкреслити, що Липинський 
приділяв велику увагу композиції цієї студії та 
способу викладу матеріалу. Зокрема, він одним 
із перших в українській історіографії викорис
тав термін «архітектоніка» для позначення своє
рідності внутрішньої конструкції своєї студії.

Вихідним пунктом, «ключем» до розуміння 
архітектоніки «Л истів...» є встановлення їх 
жанрової та фахово-дисциплінарної приналеж
ності. Передусім слід констатувати значну від
мінність між чотирма структурними частина
ми твору. Перша та друга в цілому написані у 
жанрі політичної публіцистики, хоча й мають 
певні відмінності. Авторські думки викладено 
у доволі поширеній для публіцистики другої 
половини XIX -  початку XX ст. формі відкри
тих листів, адресованих широкій громадсько
сті. Згадаймо хоча б «Письма о Богдане Хмель- 
ницком» Михайла Максимовича [27], «Листи 
з хутора» Пантелеймона Куліша [28], славно
звісні «Листи на Наддніпрянську Україну» Ми
хайла Драгоманова [29] та ін.

Натомість третя та четверта частини, які, до 
речі, й за обсягом значно більші, ніж дві попе
редні (майже 360 з 470 сторінок загального об
сягу без додатка «Покликання «Варягів»), ма
ють виразно окреслене філософсько-соціологічне 
спрямування. Відтак вони зовсім не вписують
ся у жанрові межі публіцистики або наукової 
популяризації. Цю суперечність усвідомлював
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і сам автор. «Книга ця сама в собі становить ці
лість, — писав Липинський. — Через зазначені 
вище умови вона писана спірально: від нижчого 
до вищого, від більше відомого до менше відомо
го, все вертаючи до цих самих проблемів і освіт
люючи їх вже з інших і все вище положених 
пунктів. Перші дві частини неначе вступ. Вони 
писані безпосередньо по катастрофі (тому най- 
слабші, бо серце ще занадто переповнене горе- 
чю) і трактують проблеми нашого державного 
буття в зв’язку з біжучими подіями і політични
ми ідеями та ділами української соціяльно рево
люційної, демократичної і республіканської ін
телігенції. Дальші дві частини (III і IV), найваж- 
ніші, подають теоретичні основи нашого світо
гляду, нашої політичної ідеї та організації» [ЗО].

Тож очевидно, що первісний авторський за
дум зазнав значної еволюції під час написання 
різних частин студії. Тому Липинський-публі- 
цист, який намагається пояснити поразку Укра
їнської революції у політичній площині, з ча
сом поступився місцем Липинському-есеїсту, 
що тлумачив причини поразки визвольних зма
гань на тлі широких соціологічних конструкцій 
та філософських роздумів.

Наслідком такої метаморфози є як жанрова, 
так і структурна диспропорційність окремих 
частин праці. Зауважимо, що політична публі
цистика як жанр поєднує особисті, неповторні 
мотиви творчості, авторське ставлення до проб
лем суспільного життя з репрезентацією певної 
соціально-політичної позиції. Причому канони 
жанру передбачають використання найрізнома
нітніших прийомів та методів: від наукової аргу
ментації до індивідуальних спостережень, від 
апології символів і чуттєвих переживань, викла
ду особистих симпатій та антипатій до емпірич
них узагальнень і генералізації висновків. Від
так не дивно, що «Листи до братів-хліборобів», 
за влучним висловом Івана Лисяка-Рудницького, 
не мають «систематичної наукової форми» [31]. 
Водночас деякі дослідники творчості Липин- 
ського вказують на оригінальну авторську мане
ру викладу, називаючи її «драматичною» або 
«драматично-сугестивною» [32]. Справді, психо
логічна та емоційна напруга в авторському ви
кладі у третій і четвертій частинах твору сягає 
апогею. Напрочуд вдало ці особливості стилю 
Липинського схарактеризував Борис Крупниць- 
кий, назвавши його «теоретиком з темперамен
том публіциста» [33]. Зауважимо, що у світлі ін
телектуальних новацій другої половини XX  ст. 
така манера викладу дає певні підстави тлума
чити її як екзистенційно орієнтовану.

Істотних змін зазнає не тільки техніка вик
ладу в третій та четвертій частинах «Листів...»,

Історичний
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а й відбувається метаморфоза їх жанрової 
належності. Функція соціально-політичної реп
резентації (партійної, групової), що є типовою 
рисою публіцистики, дедалі більше поступаєть
ся самоцінності авторських ідей, підходів та ду
мок, нарешті, особистому досвіду вченого (пуб
ліциста). На перше місце виступає унікальний 
авторський досвід, що з часів знаменитих «Дос
лідів» Мішеля Монтеня вважається класичною 
ознакою есеїстики. Услід за підвищенням емо
ційної експресії твору змінюється його жанрова 
належність, у ньому все виразніше виступають 
риси філософсько-соціологічного есе.

Варто наголосити, що есеїстика як жанр не 
є типовою для української історичної та сус
пільно-політичної думки. Для студій україн
ських учених і публіцистів есе є радше винят
ком, аніж правилом (С. Томашівський, І. Ли- 
сяк-Рудницький та ін.). Водночас постає пи
тання: чи не є відсутність розвиненої есеїстики 
своєрідним свідченням про особливий характер 
взаємозв’язку особистості та суспільства, про 
підпорядкованість особистої позиції дослідни
ка (письменника, публіциста) суспільним або 
груповим інтересам? Ця проблема залишається 
поза межами провідної проблематики нашої 
розвідки, але її формулювання дає змогу поба
чити студію Липинського в іншому світлі.

Вочевидь ідеться про наукові та суспільно- 
політичні погляди вченого, які формувалися у 
процесі конфронтації кількох етнокультурних 
та інтелектуальних традицій у добу повоєнної 
духовної кризи. Вони й стали джерелом актуа
лізації особистої позиції, самобутнього автор
ського досвіду для широкого загалу та зумови
ли жанрову своєрідність студії.

Утім, вибір есеїстики як жанру не є випад
ковим і з погляду суто прагматичного. Почас
ти він диктується канонами жанру, який 
звільняє від обов’язку вичерпного висвітлення 
чи трактування теми та дає змогу спростити 
науковий апарат твору. Очевидно, в умовах 
еміграції та прогресуючої хвороби Липинсько
го наведені міркування мали суттєве значення.

«Власне в такому вузчому розумінню, при- 
ложеному до практичних завдань нашої укра
їнської політики, представлені тут чисто теоре
тичні питання. В оцій моїй спробі представ
лення цих теоретичних питань довелося мені, 
ще більше ніж в попередніх «Листах» (йдеться 
про першу та другу частини. -  О. Я.), розбива
ти цілість і жертвувати інтересами слова (сти
лю, архітектоніки, літературності) для інтере
сів думки», -  зазначає автор у стислій перед
мові до четвертої частини своєї студії [34]. На 
своєрідність «літературної та архітектонічної
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форми» праці Липинський звертає увагу чита
чів і в своїх загальних вступних нотатках до 
видання 1926 р. [35]

Таким чином, у будові «Листів...» порушено 
один із головних принципів архітектоніки — 
співмірність окремих структурних частин. При
чому диспропорційність характерна як для вер
хньої (на рівні частин), так і для нижньої руб
рикації (на рівні листів). Така деформація зу
мовлена цілим комплексом причин: різна жан
рова належність окремих частин праці (1 -2  -  
публіцистика, 3 -4  -  есеїстика), полідисциплі- 
нарність, відмова автора від низки запланова
них структурних одиниць (загальних висновків, 
спогадів, спеціальної частини про релігію і цер
кву, покажчика тощо), пошук компромісних рі
шень щодо поєднання теоретичних аспектів з 
їхньою практичною актуалізацією, що особливо 
помітно у четвертій частині роботи.

Принагідно зазначимо, що техніка викладу в 
«Листах до братів-хліборобів» вирізняється роз
маїттям застосованих прийомів: дихотомічне 
протиставлення, контроверсійність, спіралепо- 
дібність, діахронічність, генералізація та ін. Во
ни створюють ефект цілісного, тотального 
сприйняття авторських ідей, посилюють систе
му аргументації та значною мірою компенсують 
диспропорційність у архітектоніці студії. Такий 
ефект посилюється рисами, характерними для 
стилю Липинського: підвищеної емоційності, 
експресивної ритміки, чуттєвих переживань то
що. Втім, авторська манера викладу й методич
ний інструментарій не позбавлені й недоліків. 
Зокрема, вони спричинилися до численних пов
торів, надмірної генералізації й категоричності 
висновків і положень, репрезентованих у творі.

Загалом архітектоніка «Листів...» та їх само
бутня техніка викладу дають вельми цікавий 
матеріал для розуміння особистості Липинсько
го, громадського діяча та вченого з дивовижним 
інтелектуальним потенціалом, уразливою нату
рою і своєрідною рівновагою численних лояль- 
ностей, емоційною чуттєвістю та цілісною, бага
тогранною системою цінностей. Одночасно вони 
добре ілюструють складну інтелектуальну кон
фронтацію, змагання між досвідом Липинсько- 
го-історика і Липинського-політичного мислите
ля, що відбувалася під час написання твору 
(1919-1926 рр.). Відтак надмірна генералізація 
та безапеляційна контроверсійність політичного 
теоретика співіснують у студії з діахронією істо
ричних аналогій та прикладів, з апробацією тео
ретичних положень на конкретному матеріалі.

У XX ст. термін «архітектоніка» побутує в 
працях і повсякденному вжитку багатьох уче

них. Зокрема, за свідченням історика Сигіз- 
мунда Валка, учня видатного російського вче
ного Олександра Лаппо-Данилевського, ця де
фініція систематично вживалася на семінарі з 
дипломатики в процесі обговорення наукових 
доповідей. Керівник семінару О. Лаппо-Дани- 
левський обов’язково звертав увагу на архітек
тоніку тієї чи іншої доповіді, оскільки вважав, 
що вона є важливою методологічною складо
вою в науковій творчості історика [36].

С. Єгунова-Щербина у своїх споминах для 
позначення композиційної простоти студій 
В. Антоновича та способу викладу, притаман
ного цьому досліднику, застосовує особливий 
термін «архітектурність викладу» [37].

Досить часто дефініція «архітектоніка» зус
трічається в рецензіях українського історика 
Ілька Борщака [38]. Зокрема, аналізуючи сту
дію відомого мовознавця Ярослава Рудницько- 
го «Слово й назва Україна» (Вінніпег, 1951), 
І. Борщак зазначає: «В книжці є повторення й 
широкі відступи, що не раз безпосередньо з те
мою не в ’яжуться. Взагалі архітектоніка 
книжки нас не задовольняє: її можна було б 
принаймні на половину скоротити» [39]. Варто 
пояснити, що рецензент зафіксував надміру 
суб’єктивну тональність та численні полемічні 
фігури на межі наукової етики, що мали місце 
як у названій вище студії Я. Рудницького, так 
і його опонентів у дискусії серед української 
наукової еміграції кінця 40-х -  початку 50-х 
років X X  ст. стосовно інтерпретації значення 
терміна «Україна» [40].

Наведені вибіркові приклади свідчать про до
сить широке утилітарно-прагматичне застосу
вання понять «архітектоніка» та «техніка ви
кладу» в українській історіографії. Водночас во
ни показують необхідність співвідношення та 
субординації вказаних термінів між собою і з 
іншими дефініціями, що вживаються для інтер
претації та аналізу композиційної будови науко
вих студій, авторської манери викладу тощо. 
Вочевидь більш точне розмежування адресної 
спрямованості зазначених понять, визначення 
їхнього змістового наповнення та функціональ
ного призначення сприятиме успішному впро
вадженню цих термінів до методичного арсена
лу науково-історичної критики, наукознавчих 
та історіографічних праць. Окрім того, вивчен
ня сфери побутування та особливостей застосу
вання вказаних дефініцій становить великий ін
терес для термінознавчих студій, досліджень з 
історії науки, у тому числі для виявлення між
дисциплінарних зв’язків і впливів, розробки 
проблем дисциплінарних стиків тощо.
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SUMMARY
The concepts of architectonics, structure and technique of exposition in  historians scientific work are consi

dered.
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