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И.ДА  гіЙ л ЕН М & О
доктор історичних наук

МатейЩ |сгаггі може бути ви
користаний на уроках історії 
України в 11 класі під час 
вивчення теми «Духовне роз
кріпачення і початок націо
нального відродження. Релі
гійне життя України в умовах 
незалежності».

ВІДРОДЖ ЕННЯ  
РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ.

ЦЕРКВА І ДЕРЖАВА
У к р а їн а  я к  с а м о с т ій н а  

д ерж ава стр и м ал а  н ео д н о з
начну, складну церковно-ре
лігійну спадщ ину. На хвилі 
національно-культурного й ду
ховного піднесення кінця 80-х  
років у країні наростала тен
денція до усамостійнення пра
вославної та легалізації заборо
нених раніше церков. Це ста
ло наслідком, з одного боку, 
загострення суспільних про
блем, втрати багатьма грома
дянам и старих ідеологічних 
орієнтирів і пош уків духовної 
опори в житті, повернення на 
хвилі відродж ення до тради
ційних духовних цінностей, а 
з іншого — зняття заборон на 
релігійне життя і забезпечен
ня з боку держави реальних 
гарантій свободи совісті.

1989 р. почали створювати
ся перші ініціативні групи з 
відродження Української авто
кефальної православної церк

Михайлівський золот оверхий собор

ви (УАПЦ). А вже у червн і
1990 р. відбувся перш ий Все
у к р а їн с ь к и й  с о б о р  У А П Ц , 
який  обрав п ерш ого п р ав о 
славного  п атр іарха У країн и  
митрополита У країнської пра
в о с л а в н о ї ц е р к в и  у С ІІІА  
М стислава.

Екзархат Російської право
славної церкви (РП Ц ) на чолі 
з м и троп оли том  Ф іларетом  
також добився більш ої авто

ном ії. Він дістав назву «Ук
раїнська православна церква» 
і самостійність у внутріш ньо
му управлінні.

Складно проходив процес 
легалізації Української греко- 
католицької церкви (УГКЦ), 
забороненої в 1946 р. П раг
нучи  не д оп усти ти  в ід н о в 
л е н н я  її  д ія л ь н о с т і,  вл ад а  
протягом  1988—1989 рр. п е
р е д а л а  Р о с ій с ь к ій  п р а в о -
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З ІСТОРІЇ КОНСПЕКТІВ 
ТА «РУХОМИХ КАРТОК»
о.ясь,
кандидат історичних наук, 
науковий співробітник відділу 
української історіографії 
Інституту історії України 
НАН України

Письмова фіксація лекційних 
викладів, опрацьованої літерату
ри та джерел належить до най
елементарніших і найпоширені
ших способів згортання та роз
гортання інформації. Вона увій
шла в ужиток уже на зорі епохи 
писемної історії. Взагалі п и 
семність відома людству з кінця 
IV—початку III тис. до н. е. 
Відтоді письмо стало одним з 
найваж ливіш их атрибутів, за 
якими визначали приналежність 
до цивілізації. На сьогодні кон
спективна фіксація матеріалу є 
однією з базових навичок, яка 
формується у межах загально
освітніх курсів середньої школи. 
У вищій школі конспектування 
ш ироко застосовується в н а
вчальному процесі. Водночас 
воно є важ ливим технічним  
прийомом у дослідницькій та 
творчій праці. Будь-який дослід
ник, письменник або публіцист 
оволодіває цим прийомом на 
ранніх етапах наукової творчості, 
адаптуючи його до власних по
треб, інтересів, зацікавлень, упо
добань, способу викладу та 
організації матеріалу тощо. Ф ак
тично з уміння вести система
тичні записи розпочинається 
творча лабораторія вченого. 
Відтак, конспективні нотатки та 
виписки не тільки мають доволі 
значний спектр застосування, а 
й диференцію ю ться за своїм 
функціональним призначенням 
у школяра, студента і науковця.

Початки техніки дослідниць
кої праці сягають доби антич
ності. Принаймні, до цієї епохи 
належать перші вірогідні свідчен
ня, які знаходимо в писемних 
джерелах. У ті часи в стародавній 
Елладі відбувалися суттєві зру
шення в поширенні писемності 
та первісних наукових знань. У 
країнах стародавнього Сходу 
(Єгипет, Вавилон, Ассирія та ін.), 
з фіксованим соціальним статусом

та чітким розподілом  праці, 
вони побутували у невеликих, 
замкнених за кастовим принци
пом спільнотах жерців та найба- 
гатшої знаті. Натомість на тери
торії материкової Греції, де існу
вало кілька сотень міст-держав, 
подібна кастова обмеженість 
була неможлива. Децентралізо- 
ваність давньогрецького суспіль
ства породжувала потреби, по
в’язані з інтенсивними міждер
жавними відносинами, активни
ми торгівельними контактами, 
судочинством та іншими сфера
ми соціального життя, які перед
бачали існування значного про
шарку освічених людей — уря
довців, чиновників тощо. Зрос
таючий динамізм античного жит
тя привів до виникнення впли
вового та самобутнього інститу
ту громадянства, який поділив 
усе населення полісів на грома
дян і негромадян. Відтоді грома
дяни міст-держав, які мали мож
ливості (час, статок) і мотивацію 
(кар’єра, соціальний статус, нор
ми та стереотипи поведінки), 
стали основною дійовою силою 
у процесі поширення писемності 
та початків наукових знань. За
значені обставини та передумо
ви спричинилися до небувалого 
розквіту культури і нагромад
ження первісних знань.

Обсяги інформації, що по
стійно зростали, змушували дав
ньогрецьких та давньоримських 
авторів опрацьовувати чимало 
стародавніх рукописів, зокрема 
відбирати та фіксувати певні 
відомості щодо конкретної теми 
своєї студії. Так народжувалися 
первісні навички та елементи 
техніки дослідницької праці, як- 
от добір та чернеткова (підготов
ча) фіксація необхідної інф ор
мації.

Непрямим свідченням про 
велику підготовчу роботу антич
них авторів є широке цитуван
ня ними творів попередників і 
сучасників, завдяки якому до нас 
дійшло чимало фрагментів з то
гочасних студій, що й до сьо
годні вважаються втраченими. 
Зокрем а, завдяки цитуванню  
стали відомі праці Зенона з Елеї 
(бл. 490—430 рр. до н. е.), Де

мократа (між 470 та 460 р. до н. е.
— ?), Посидонія (бл. 135—бл. 
51 рр. до н. е.) та багатьох інших.

Підготовчі записи являли 
собою виписки з різних джерел 
у невеликих зшитках. Про мас
штаби підготовчої роботи, яку 
проводили тогочасні автори, 
свідчать, зокрема, відомості про 
давньоримського вченого Плінія 
Старшого (бл. 24—79 рр.), імпе
раторського прокуратора у Нор- 
бонській Галлії. Останній був 
відомий, головним чином, зав
дяки фундаментальній на ті часи 
праці «Природна історія» у 37 
книгах. По смерті Пліній Стар
ш ий залиш ив 160 зшитків із 
виписками з творів стародавніх 
авторів, які склали підготовчий 
матеріал для його студій. Ще за 
його життя зшитки хотів при
дбати Ларцій Ліцин за 400 000 
сестерціїв, про що довідуємося 
з листа Плінія Молодшого до 
Бебія Макра, римського консу
ла за часів імператора Траяна. 
Цей факт промовисто засвідчує 
неабияку цінність підготовчих, 
або чернеткових, нотаток, яку ус
відомлювали вже в добу антич
ності.

З плином часу орієнтувати
ся у нагромаджених матеріалах 
було дедалі складніше. Тому на 
початку І ст. н. е. римляни по
чали додавати до своїх творів так 
звані «індекси», або «титули». 
Вони являли собою стрічки з 
пергаменту (іноді кольорові) з 
переліком авторів та їхніх праць, 
які згадувались у студії. Так, в 
індексах до географічних книг 
вищезгаданого Плінія Старшо
го названо 28 римських та 75 
грецьких авторів. Крім того, ок
рема книга цього вченого скла
далася зі своєрідного переліку 
джерел, які були використані у 
«П риродній історії». У ній зга
дувалося 146 давньоримських та 
327 давньогрецьких авторів. Од
нак якщ о перелік авторів, своє
рідний огляд використаних дже
рел у сучасному розумінні в 
спеціальній книзі був винятко
вим  ви п адком  у тогочасн ій  
практиці, то індекси набули до
волі великого поширення у дав
ньорим ських авторів. Т ак , у
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техніці дослідницької праці був 
зроблений ще один крок: від 
п о ч а т к ів  д о к у м е н т у в а н н я  
(фіксації) інформації до елемен
тарних прийомів її первинної 
систематизації.

За доби середньовіччя суттє
вих змін у практиці підготовчих 
записів не відбулося. Більше 
того, на зорі середньовіччя спо
стерігаємо помітний регрес по
рівняно з античними часами, 
що, очевидно, пов’язано з при
мітивізацією соціального життя 
після падіння Західно-Римської 
імперії. Ситуація кардинально 
змінилася на межі пізнього се
редньовіччя і ранньомодерної 
доби, коли впровадження кни
годрукування значно збільшило 
обсяги циркулюючої інформації 
та соціальні прошарки населен
н я , я к і во л о д іл и  п и сьм о м . 
Відтак, проблема добору та пер
винної систематизації інформації 
знову постала перед тогочасни
ми вченими і письменниками. 
Та на цей раз вона значно уск
ладнилася, оскільки з винаходом 
Йоганна Гутенберга світ друко
ваного слова розширювався над
звичайно швидкими темпами. 
Т ак , якщ о у другій половині 
XV ст., за приблизним и підра
хунками вчених, в усьому світі 
видрукували близько 30 тис. 
найменувань книг, то в наступ
ному, XVI ст. — близько 250 ти
сяч. Тож обсяги інформації, яку 
доводилося опрацьовувати сучас
никам Галео Галілея та Френсіса 
Бекона, кардинально зросли, 
навіть якщо порівнювати їх у не
значній за історичними масшта
бами столітній ретроспективі.

Тривалий час проблема роз
в’язувалася звичним шляхом — 
підготовчі записи велися в ок
ремих зшитках паперу, які іноді 
виокремлювали за тематичним 
принципом, за джерелом (або 
джерелами), що з нього робили 
виписки, тощо. Подібним чином 
працював відомий англійський 
письменник та політичний діяч, 
автор знаменитої «Подорожі Гул- 
лівера» Джонатан Свіфт, який 
порівнював виписки зі збільшу
вальним склом, яке збирає «про
мені розуму і знань». Але, по
при  тяж ін н я  до традиц ій , у 
техніці підготовчих записів з ’яв
ляються й певні новації.

Наприкінці XVII ст. італієць 
Вінцент Плаціус ввів у практи
ку метод ексцерптів — виписок 
на окремих, або, як  їх пізніше 
назвали, «рухомих картках». На

відміну від записів у зшитках 
(прообразах нин іш ніх  к о н с
пектів), цей прийом давав мож
ливість вільно комбінувати ви
писки щодо поточних потреб: 
для написання конкретної студії, 
для групування матеріалу за про
блемним принципом, за автора
ми, з творів яких зроблені ви
писки, тощо. Значно спрощу
вався і пошук необхідної інфор
мації. Відтепер для того, щоб 
віднайти потрібні нотатки, не 
треба було перегортати численні 
зшитки, а достатньо перегляну
ти відповідну тематичну рубри
ку картотеки.

Проте нововведення Плаціу- 
са не призвело до швидких зру
шень. Протягом XVIII ст. нау
ковці та письменники викорис
товували для своїх записів звичні 
зшитки паперу, хоча і намагали
ся певною мірою компенсувати 
їх недоліки . Т ак , н ім ецький  
філософ Готфрщ Лейбніц для си
стематизації своїх робочих за
писів застосував датування, щоб 
розрізняти нагромаджені протя
гом тривалого часу підготовчі 
матеріали. Та все ж у дослід
ницькій практиці продовжували 
побутувати старі прийоми. Про
те кількість робочих матеріалів у
XVIII ст. помітно збільшується. 
Показовими в цьому плані є чис
ленні чернеткові записи та зоши
ти з виписками з різних джерел, 
які залишив по собі Яків Марко
вич — автор першої частини студії 
«Записки о Малороссии, ее жи
телях и произведениях» (СПб., 
1798), що її сучасні вчені розгля
дають як  одну з перших спроб 
критичної історії України.

Серед чернеток Якова М ар
ковича є зош ити з тематични
м и, п ідготовчим и записам и. 
Зокрема, у зошиті під назвою 
«Выписки для древней истории 
России. Начаты в 1797 году» за
нотовані виписки з праць росій
ського історика Івана Болтіна, 
німецького філософа Й оганна 
Гердера, бібліографа та праців
ника бібліотеки Санкт-П етер- 
бурзької АН Івана Бакмейсте- 
ра, а також витяги із «Скифс
кой истории» Андрія Лизлова, 
«Опыта повествования о Рос
сии» Івана Єлагіна, нарисів з 
російської історії Федора Еміна 
та низки інш их творів, часо
писів і словників.

Яків Маркович наклав на себе 
руки через картярський борг у 
28-річному віці, і його творчі за
думи щодо написання другої ча

стини студії не були реалізовані. 
Але залишилися його підготовчі 
матеріали до другої частини зап
ланованої студії, зокрема три зо
шити з виписками. В одному із 
цих зош итів, озаглавленом у 
«Выписки, касающиеся до М а
лой России», поданий перелік 
творів, які М аркович планував 
опрацювати та зробити з них 
витяги. Серед них студії етног
рафа Й оганна-Готліба Георгі 
«Описание всех в Российском 
государстве обитающих наро
дов», Михайла Антоновського 
«Истории о Малой России», по
дорож ні записки  прусського 
інженера-лейтенанта Гаммарда 
та ін. У тому самому зошиті є й 
низка виписок без зазначення 
джерела. Другий зошит з авторе ь-

кими виписками, хоча і має на
зву «Физическое описание Ма
лороссии. Из Гильденштета в 
1774 году. 1798. В Спбурге. Вы
писки из путешествия Зуева от 
СПб. до Херсона в 1781 и 1782 
годах. 1799. Слыш. известия. 
1800», але м істить  виписки  
тільки із записок ученого-при- 
родознавця Йоганна Гільденш- 
тедта. У третьому зошиті, при
свяченому рослинному світу Ук
раїни, «Flora ukrainica, 1798», по
даний перелік рослин в алфавіт
ному порядку. Відтак робочі чер
неткові матеріали Якова Марко
вича є цінним джерелом, яке дає 
змогу хоча б частково простежи
ти за не здійсненими авторськи
ми планами та намірами. Так, із 
записників Марковича довідує
мося про його задум висвітлити 
історію української торгівлі, по
дати відомості про рослинний і 
тваринний світ України, ввести 
до другої частини своєї студії ме
теорологічн і спостереж ення 
тощо.

Далі буде
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у 2002 році
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З ІСТОРІЇ КОНСПЕКТІВ 
ТА «РУХОМИХ КАРТОК»'
О.ЯСЬ,
кандидат історичних наук, 
науковий співробітник відділу 
української історіографії 
Інституту історії України 
НАН України

Становище з підготовчими, ро 
бочими записами докорінно 

змінилося у XIX ст., яке часто на
зивають добою позитивних науко
вих знань. Ця назва походить від 
поширеної у ті часи філософсь
кої течії позитивізму, яка спи
ралася на достеменно перевіре
ну, проконтрольовану досвідом 
(експериментом, спостережен
нями) та логічно несуперечли- 
ву основу наукового пізнання. 
Тоді ж стався й революційний 
прорив у книгодрукуванні. Про
тягом XIX ст. світ побачило, за 
приблизними підрахунками, по
над 7 млн назв книг, загальний 
наклад яких істотно зріс порівня
но з XVIII ст. Отже, навіть для 
звичайної бібліографічної реєст
рації наукової літератури у певній 
галузі знань традиційні прийоми 
видавалися незручними.

Водночас виникла проблема 
еф екти вн ого  ви кори стан н я  
архівів, насамперед середньовіч
них, для забезпечення поточних 
потреб громадянства (успадку
ван н я , м айнові ко н ф л ікти , 
підтвердження станових прав 
тощо). Особливо гостро ця про
блема постала у Франції, де старі 
установи та інституції припини
ли існування після революцій
них подій кінця XVIII ст. та на
п олеон івськи х  війн . Н ові 
суспільні потреби привели не 
тільки до корінного реформуван
ня архівної системи, що існува
ла тоді в західноєвропейських 
країнах, а й до запровадження 
новацій у дослідницькій прак
тиці.

У 1821 р. в Парижі створили 
знамениту Ш колу хартій (від 
лат. carta, Charta — «папір», «гра
мота»), яка готувала архівістів, 
бібліотекарів та дослідників для 
роботи із середньовічними доку
ментами. У широку дослідниць
ку практику ввійшло чимало 
історичних дисциплін, які досі 
перебували у сфері зацікавлення 
відносно невеликого кола нау
ковців, — дипломатика, палео
графія та низка інших. Подібні 
до французької Школи хартій 
інституції виникли і в інших 
країнах: Інститут австрійських

історичних досліджень (Відень), 
Школа дипломатики (Мадрид), 
Школа дипломатики та палео
графії (Флоренція) та ін.

Водночас із розширенням діа
пазону дослідницьких інтересів та 
методів історичної критики дже
рел впроваджувалися й більш дос
коналі технічні прийоми докумен
тації підготовчих матеріалів, зок
рема «рухомі картки». Вони за
стосовувалися для реєстрації 
існуючих наукових праць та ар
хівних документів, тобто для 
фіксації вихідних даних праць 
(автор, назва книги, видавницт
во або видавець, час та місце ви
дання, кількість сторінок і т. ін.), 
і ввійшли у дослідницьку пра
цю як бібліографічні картки.

Таким чином, застосування 
цього технічного прийом у в 
бібліотечній справі здобуло про
тягом XIX ст. загальне визнан
ня й побутує до сьогодні. На
приклад, картотека відомого 
бібліографа та історика російсь
кої літератури професора Семе
на Венгерова, укладена ним за 
допомогою  інших науковців, 
налічувала понад 1 млн карток. 
Вона склала джерельну основу 
для підготовки таких відомих 
праць Венгерова як «Критико
биографический словарь русских 
писателей и ученых (От начала 
русской образованности до на
ших дней)» (СПб., 1889—1904. 
Т. 1—6), «Источники словаря 
русских писателей» (СПб.; Пг., 
1990-1917. Т. 1 -4 ). Обидва ви
дання залишилися незавершени
ми. Венгерову та його співро
бітникам пощастило довести ви
дання критично-біографічного 
словника лише до літери «В», 
оскільки фінансування цього 
проекту п р и п и н и л о ся  через 
значні збитки, яких зазнав ви
давець Геннадій Юдін. Однак, 
попри зазначені обставини, кар
тотека Венгерова, яку укладали 
протягом кількох десятиліть, пе
реконливо засвідчує масштаби 
поширення та значення методу 
ексцерптів у тогочасній науці.

Тоді ж «рухомі картки» міцно 
увійшли у дослідницьку працю як 
спосіб документації підготовчих 
матеріалів як для наукових студій, 
так і для художніх творів. Відтак, 
наприкінці XIX ст. французькі 
історики  Ш арль Л англуа та 
Ш арль Сеньбос у своїй кла
сичній книзі «Вступ до вивчен
ня історії», яка витримала чис
л ен н і перевидання багатьм а

європейськими мовами і оціню
валася сучасниками як взірець 
п ози ти в істськи х  підходів в 
історії, констатували, що «летючі 
картки» є загальновизнаним  
прийомом у науковій роботі. «У 
наш час всі визнають, що для 
запам ’ятовування документів 
найкраще користуватися картка
ми (fiches). Кожний текст но
тується на окремому аркуші з 
точним зазначенням його поход
ження. Переваги такого прийо
му очевидні, — зазначають Лан
глуа та Сеньбос, — рухомість 
карток дає змогу класифікувати 
їх за баж анням  у цілу масу 
різних комбінацій і в разі необ
хідності міняти їх місцями; при 
такій системі легко групувати 
разом усі однорідні документи 
та в процесі їх знаходження ро
бити д о п о в н ен н я  у кож ній  
групі. Для документів, що цікаві 
з багатьох поглядів, які з одна
ковим  правом  можуть бути 
віднесені до кількох груп, дос
татн ьо  скласти  кілька п р и 
мірників однакових карток або 
ж замінити останні порожніми 
картками, обмежившись на них 
звичайним посиланням...»

*  Закінчення. Початок див.: Історія України. — 2002. —  №  35, 31
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Картковий метод застосову
вали не тільки вчені-історики, а 
й дослідники  з інш их наук, 
письменники та публіцисти, зок
рема, автор еволюційної теорії 
походження видів Чарльз Дарвін. 
Чернеткові матеріали на окремих 
аркушах використовував у своїй 
дослідницькій діяльності англій
ський фізик Майкл Фарадей, 
який ввів для упорядкування 
своїх виписок порядкову нуме
рацію, що полегшувало їх по
дальшу систематизацію. Визнач
ний російський письменник Іван 
Тургенєв застосовував картковий 
прийом у вельми своєрідний 
спосіб. Він заповнював на кож
ного з персонажів своїх романів 
окрему картку-формуляр, на якій 
вказував риси характеру, вига
дані біографічні дані тощо. По
над 20 тисяч виписок на окре
мих картках з різних наукових 
праць, енциклопедій та довід
ників, технічних книг залиши-

Кодування усного мовлення певними 
позначками на міцній поверхні, відоме 
як письмо, являє собою один з найдавні
ших способів згортання і розгортання, 
фіксації та документації інформації. 
Саме він лежить в основі так званих 
*дідівських методів» дослідницької 
праці й спирається на біопсихологічні 
властивості людини, до яких вона 
пристосовувалася, принаймні, протягом 
кількох десятків століть.

лося в авторському архіві фран
цузького фантаста Жюля Берна. 
За життя вони слугували йому 
фактографічною основою бага
тьох творів. Величезна кількість 
описів флори і фауни, технічних 
пристроїв і приладів, сюжетів, 
побудованих на своєрідному тлу
маченні тогочасних наукових 
знань з астрономії, фізики, хімії, 
географії, історії, етнографії та 
інших дисциплін в його фанта
стичних романах є результатом 
наполегливої праці за картковим 
методом.

Однак практика виявила й 
певні недоліки карткової систе
ми, п о в’язан і здебільш ого з 
людською психологією. Одним 
із перших на них вказав відо
мий російський історик та етно
граф Олександр Пипін. У листі 
від 14 листопада 1889 р. до істо
рика Всеволода Міллера він з 
гіркотою описав «карткові захоп
лення» своїх колег, «...система 
карток, — писав Пипін, — є, без 
сумніву, єдино можливою та 
доцільною, але вона має свої 
великі недоліки. Н априклад, 
вона має, так би мовити, фізіо
логічну властивість затягувати 
людину на шлях збирання, яко
му, у дещо складному предметі,

не може бути жодної межі; тур
бота про бібліографічну повноту 
відволікає від самого досліджен
ня, для якого, можливо, потрібна 
менша кількість даних, ніж та, 
до якої прагне збирач, а нерідко 
потрібні зовсім інші дані, які ще 
не входили до його сфери. В 
історії нашої науки, на жаль, є 
вже факти, що збирач не всти
гав скористатися нагромаджени
ми матеріалами навіть у вигляді 
інвентарю. Так працював, якщо 
я не помиляюсь, Кеппен, так 
збирав Хмирьов, так збирає Ку- 
ник, який навряд чи викорис
тає те, що в нього вже нагро
маджено (купи карток). Мені 
здається, що тут потрібна обе
режність, щоб не впасти у пере
більшення і не втратити з поля 
зору головної мети».

Про хворобу «колекціонуван
ня виписок» , про майже 
спортивне захоплення картотека
ми виписок вже за радянської 
доби згадував російський філо
соф Сергій Поварнін, який вва
жав, що механічне збирання «не 
дає для розуму практично нічо
го». Аналогічні закиди щодо «ко
лекціонування» карток зустрічає
мо і в інших учених. Як засвід
чив час, вони виявилися не без
підставними. Чимало картотек 
залишилися майже невикориста
ними не тільки їх укладачами, а 
й наступниками. Та, попри всі 
недоліки, карткова система була 
зовні малопомітним, проте, по 
суті, вельми дієвим досягненням 
у техніці повсякденної дослід
ницької праці, яким користува
лися і користуються донині ба
гато поколінь дослідників.

Тріумф карткового методу в 
XIX ст. у жодному разі не озна
чав завершення доби записників 
або конспективних нотаток. На
уковці й письменники продов
жували нотувати свої підготовчі 
матеріали в окремих зшитках, 
незважаючи на очевидні перева
ги карткової системи. Це пояс
нювалося різними чинниками: 
банальною звичкою, від якої 
страждало чимало талановитих 
дослідників, побоюванням роз
губити свої записи на «рухомих 
картках», зрештою, звичайною 
інерцією мислення. Крім того, 
дехто з учених не без підстав 
говорив про доцільність засто
сування записів в окремих зо
шитах при роботі з однорідним 
матеріалом, як-от: статистичні 
таблиці, конспектування студій 
з певної проблеми тощо.

Зрештою, сама дослідниць
ка практика виявила як недо
ліки, так і переваги конспектив
них записів. Відомий бібліограф 
Сергій Полторацький, який зби
рав історико-літературні та біо- 
бібліографічні матеріали про ро
сійських письменників XVIII—

XIX ст., нотував свої записи у 
великих зошитах. З часом, коли 
кількість нагромаджених відомо
стей зросла настільки, що в за
писах було складно розібратися, 
Полторацький укладав в кінці 
кожного зошита покажчик імен 
та частково предметів (назви ча
сописів та ін .). Але безсис
темність записів зіграла з ученим 
злий жарт — кількість робочих 
зошитів згодом сягнула десятків. 
Відтак віднайти  необхідну 
інформацію стало надзвичайно 
складно. Тож Полторацький був 
змушений скласти спеціальні 
зведені покажчики для кожного 
десятка зошитів. Чи варто каза
ти, скільки часу довелося витра
тити на цю працю? Так непро
думаність технічних прийомів 
обернулася значною втратою ро
бочого часу та зусиль.

Н едостатню  компактність 
конспективних записів намага
лися компенсувати кількома ме
тодами: 1) складанням допоміж
них покаж чиків та змісту до 
підготовчих матеріалів; 2) поді
лом аркуша, на якому робилися 
записи, на кілька частин, що 
давало можливість вносити до
повнення та зміни у попередні 
нотатки. У Німеччині наприкінці 
XIX—на початку XX ст. навіть 
стали виготовляти спеціальний 
папір для дисертаційних дослі
джень. *Дисертаційний папір» 
(dissertations Papier) являв собою 
великі аркуші, поділені на три 
частини: середня частина, при
близно третина сторінки в ши
рину й висоту, призначалася для 
основного тексту, а нижні та бо
кові береги — для виправлень і 
доповнень. Бічні поля у своїх 
конспективних нотатках застосо
вувало чимало тогочасних уче
них. Зокрема, літературознавець 
та історик М икола Петров у 
своїх п ідготовчих записах з 
історії Києва, які нотувалися в 
хронологічній  послідовності 
відповідно до подій, використо
вував поля для доповнень та до
даткових вставок.

Іноді, за браком часу, під час 
перегляду книг, поряд із 
підкресленнями, різноманітними 
виділеннями або текстуальними 
примітками на берегах, відоми
ми як маргіналії, застосовувався 
прийом * вкладних аркушів». Суть 
цього методу полягала в тому, 
що необхідні позначки та виді
лення, які потрібно було зроби
ти на сторінках книги, перено
силися на вкладені чи оправлені 
чисті аркуші паперу відповідно 
до кожної необхідної сторінки. 
Спеціальними лініями на вклад
них аркушах виділялися текстові 
фрагменти для цитування, дава
лися власні коментарі, відзнача
лася потрібні факти та відомості 
тощо. Так, серед книг французь-
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що ознаки інтелектуальної псев- 
дотворчості, імітації творчого 
процесу та його результатів з’я
вилися надзвичайно швидко.

Вельми ц ікавим  у цьому 
відношенні є фрагмент зі спо
гадів української журналістки і 
перекладачки Надії Суровцевої, 
яка тривалий час захоплювалася 
ерудицією та манерою викладу 
відомого політика і публіциста, 
автора концепції «інтегрального 
націоналізму» Дмитра Донцова. 
Однак ближче знайомство на 
еміграції з прийомами його ро
боти виявило несподіваний бік 
творчості цього автора. «Тоді-то 
розказував мені Донцов, — зга
дувала Суровцева, — про метод 
своєї праці: читаючи різну літе
ратуру, він робив виписки, і в 
нього була величезна картотека. 
Потім, коли траплялося писати 
якусь працю, він просто «насми
кував» відповідні цитати з кар-

Шд конспектуванням друкованого 
тексту здебільшого розуміють процес 
сприймання, відбору, переформулюван- 
ня та фіксації відібраної інформації, 
сприйняття якої здійснюється 
зоровим аналізаторам, що охоплює 
текст на рівні літер, слів, фраз та 
абзаців. Такою є одна з дефініцій 
*конспектування», репрезентована у 
методичних посібниках.

тотеки, звідси і походила та блис
куча хвиля цитат різними мова
ми, що захопила була мене на 
початку. Це зізнання розчарува
ло мене щодо самого Донцова, 
бо відкривало певну «механіза
цію» замість вимріяної мною 
наївно нечуваної ерудиції».

Впровадження технічних но
вацій у творчий процес іноді при
водило до справжніх курйозів. 
Чарлі Чаплін під час відвідин Гер
берта Уелса з неприхованим по
дивом спостерігав за підготовчим 
етапом творчого процесу до май
бутньої книги відомого англійсь
кого фантаста. Чотири секретарки 
письменника тонули серед купи 
паперів, книг, довідників та ен
циклопедій. Вони щось гарячко
во з’ясовували, перевіряли, роби
ли численні виписки з енцикло
педій, книг із техніки та доку
ментів. Відтак традиційна атмос
фера праці письменника, пов’я
зана з утаємниченістю, зосере
дженістю та інтимністю, у дано
му разі поступилася бурхливій ат
мосфері тогочасного ділового офі
су, що справляла незабутнє вра
ження на стороннього глядача.

Технократичні тенденції у 
сфері інтелектуальної праці по
декуди зустрічали й різкий спро
тив з боку відомих дослідників.

Зокрема, французький літерату
рознавець Густав Лансон вислов
лювався категорично проти апо
логії самоцінності певних техніч
них прийомів. «Виписки — це 
знаряддя, — відзначав Лансон,
— з їх допомогою ми розширює
мо сферу нашого пізнання або 
забезп еч уєм о  себе супроти 
огріхів наш ої пам ’яті. Жоден 
метод не узаконює механічної 
роботи, будь-який придатний 
лише відповідно до тямущості 
працівника».

З деяким запізненням культ 
технократизму, який побутував 
на теренах Європи, поширився 
у Радянському Союзі. Його про
в ідн и кам и  стали кер івн и ки  
більш овицького режиму, тех
нократичний стиль мислення 
яких дивним чином поєднував 
новітні досягнення науки з при
мітивними методами розв’язан
ня проблем суспільного життя на 
основі нещадного використання 
людських та матеріальних ре
сурсів. Така амбівалентність тех
н о к р ати ч н о ї культури п ро 
відників радянського режиму 
певною мірою позначилася й на 
сфері інтелектуальної діяльності.

Насамперед слід відзначити 
масовий і тотальний характер 
впровадження навичок інтелекту
альної праці, яке здійснювалося 
у межах загальнорадянської, ча
сто-густо примусової кампанії 
культурно-освітнього виховання 
мас. У комвузах, партшколах, 
робітничих факультетах та інших 
навчальних закладах читалися 
.спеціальні лекції, проводилися 
семінари та практичні заняття, 
на яких, поряд із політграмо- 
тою, вивчалися методи роботи 
з книгою, прийоми складання 
виписок та конспектування, 
бібліографічних розшуків тощо. У 
20-ті рр. XX ст. з’явився навіть 
особливий  п рош арок  сп е ц і
ал істів  з питань  «розум ової 
праці», «наукової організації» 
тощо. Серед заходів цієї кам
панії помітним явищем стало 
видання десятків посібників з 
техніки і методики інтелектуаль
ної праці та довідників із само
освіти. Деякі з них здобули ве
личезну популярність, про що 
свідчать численні перевидання. 
Так, відома праця І.Ребельсько- 
го «Азбука умственного труда» 
до 1930 р. перевидавалася 10 
разів. Значною  популярністю 
серед слухачів користувалися й 
інші посібники.

Порівняно з європейськими 
виданнями зазначені посібники 
вирізнялися більш простим спо
собом викладу і містили інфор
мацію про елементарні навички, 
оскільки були розраховані на чи
тачів, які не мали не тільки вищої, 
а часто й базової, початкової ос

віти. Зокрема, у вищезгаданому 
посібнику І.Ребельського наво
дяться «сім правил про те, як 
складати та зберігати виписки»:
1) виписки складають тільки при 
другом у п р о ч и тан н і книги ;
2) кількість виписок з однієї 
книги має бути вкрай обмеже
ною, а сама виписка по можли
вості якнайкоротшою; 3) кожна 
виписка повинна мати свій по
чаток та закінчення; 4) кожна 
окрема виписка нотується на ок
рему картку, і На цій картці по
значається тема виписки; 5) ви
писка робиться тільки на одно
му боці картки; 6) під кожною 
карткою зазначається власна дум
ка про неї та про її використан
ня; 7) виписки за темами збері
гають в окремих конвертах. Оче
видно, що означені правила ви
ведені автором у процесі трива
лої практичної роботи зі слуха
чами різних навчальних закладів 
та курсів. Згадані «правила», зок
рема їх другий та третій пункти, 
промовисто свідчать про загаль
ний рівень тогочасного читаць
кого загалу. У багатьох книгах із 
самоосвіти, виданих у той час, 
наведено типові зразки карток для 
виписок, які мали зорієнтувати 
читача і дати йому практичні 
орієнтири або своєрідний шаб
лон. Зокрема, у вищезгаданій 
праці Ребельського пропонував
ся такий зразок (див. на с. 10).

Докладалося й чимало зусиль 
для пропаганди прийомів доку
ментації підготовчих записів, зок
рема карткового методу виписок. 
«Система таких виписок, — за
значалося у популярному в 20-ті 
роки методичному посібнику, — 
дає повний простір індивідуаль
ності кожного читача і не зв’язує 
його ніякими шаблонами, забез
печує йому можливість у будь- 
який момент, у будь-якій ком
бінації користуватися всім, на
йціннішим для нього, запасом 
думок і фактів, з усіх прочита
них ним книг». До кампанії по
ширення навичок інтелектуаль
ної праці активно залучалися й 
учені, зокрема історики, які ви
ступали з лекціями, публікували 
спеціальні статті та методичні по
ради. Зокрема, майбутній ака
демік, а тоді ще молодий російсь
кий історик Милиця Нечкіна у 
1935 р. надрукувала кілька таких 
науково-популярних розвідок: 
«Работа с книгой по карточной 
системе» та «Как работать с кни
гой». Методичні рекомендації 
Нечкіної майже не відрізнялися 
від аналогічних порад її колег, за 
винятком деталізації окремих про
цедур. Вона радила у процесі чи
тання відмічати на окремих ар
кушах паперу частину сторінки 
(«в» — верх, «с» — середина, «н»
— низ), з якої пізніше слід зро-
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бити виписку. Наприклад: «42 в.», 
«46 с.», «57 н.» і т. п.

З подібними замітками та 
лекціями у 20—30-ті роки XX ст. 
в СРСР виступало багато учених. 
Однак наслідки такого масового 
впровадження прийомів інтелек
туальної діяльності тільки поча
сти мали позитивний характер. 
Переважній більшості радянсь
ких висуванців, партійних фун
кціонерів, слухачів комвузів і 
робфаків вивчення та засвоєння 
технічних прийомів документації 
практично нічого не дало як з 
огляду на механістичний харак
тер навчального процесу, суттєві 
прогалини в освіті, так і внаслі
док командно-директивних ме
тодів та стилю управління, які 
здебільшого не залишали вільно
го часу та простору для творчої 
чи дослідницької діяльності. 
Окрім того слід взяти до уваги, 
що на межі 20—30-х рр. XX ст. у 
Радянському Союзі швидкими 
темпами розкручувався молох 
сталінських репресій, який зни
щував інтелігенцію та праців
ників партійного і радянського 
апарату. Щодо інших категорій 
слухачів або випускників роб
факів, низового партійного та 
ком сом ольського активу, то 
тяжкі умови повсякденної, час
то важкої фізичної праці аж ніяк 
не сприяли поширенню творчої 
діяльності, а відтак і опануван
ню відповідних прийомів та на
вичок. Тож не дивно, що впро
довж 30-х років зацікавлення 
прийомами і методами інтелекту
альної праці у суспільстві посту
пово згасає.

Водночас технічні прийоми 
документації підготовчих матер
іалів продовжували інтенсивно 
використовуватися у власне нау
ковому середовищі на більш ви
сокому професійному рівні. Кар
тковий метод застосовувався на
самперед для реєстрації бібліог
рафічної інформації. У 20—30-ті 
роки продовжувалася робота над 
величезними проблемно-галузе
вими збірками карток, як-от: кар
тотека пушкініста Бориса Модза- 
левського (близько 300 тис. кар
ток), картотека рукописної кни
ги літературознавця, історика 
літератури Миколи Нікольсько- 
го (близько 174 тис. карток та 
конвертів), картотека російських 
та українських рецензій 1850— 
1927 рр. відомого бібліографа Ко
стянтина Дерунова (понад 75 тис. 
карток) та низка інших. Майже 
55 тис. карток налічує бібліогра
фічна картотека з історії України 
відомого українського історика 
Мирона Кордуби, над якою ук
ладач працював понад 15 років 
(1932-1947).

Багато матеріалу для роздумів 
дають робочі записи визначних 
учених того часу. Окрім безпо

середньої інформації про їхню 
дослідницьку діяльність, творчі 
плани та задуми, підготовчі но
татки дають уявлення про умо
ви дослідницької праці. Вико
нані на благеньких клаптиках по
ганого паперу, часто взагалі май
же непридатного для письма, з 
текстом, написаним, як прави
ло, з обох боків, вони є своєрід
ними свідченнями про жалюгідні 
умови праці та обставини життя 
більшості вчених за радянської 
доби.

П ідготовчі записи  даю ть 
певні відомості про індивідуальні 
риси дослідницької праці того чи 
інш ого вченого. Зокрем а, 
український економіст, академік 
Костянтин Воблий практикував 
робочі виписки як на окремих 
аркушах паперу, так і в окремих 
зошитах, у які заносилися запи
си за певним тематичним прин
ципом. Наприклад, робочі ви
писки Воблого з часопису «Ки- 
евская старина» за 1885 р., про 
історію колонізації Новоросії, 
які, вірогідно, призначалися для 
його монографії «Нариси з історії 
російсько-української цукрово- 
бурякової промисловості» (К., 
1928, 1930. Т. 1. Вип. 1 -3 ), по
дані на окремих аркуш ах зі 
шкільного зошита. Тексти випи
сок розмічені підкресленнями 
олівцем червоного та синього 
кольорів. Червоним кольором 
виділено головні полож ення, 
синім — фактографічні відомості. 
Український літературознавець, 
історик та етнограф Віктор Пет
ров, готуючи робочі матеріали до 
своїх студій, заносив на картки 
не тільки виписки з різних дже
рел та наукової літератури, а й 
власні коментарі та припущен
ня. Так, вивчаючи фольклорні 
джерела повісті Миколи Гоголя 
«Вій», учений підготував випис
ки на 474 картках, серед яких 
чимало авторських тез та мірку
вань того чи іншого ступеня «го
товності». Взагалі комбінації кар
ток дають імпульс творчій думці, 
збуджують дослідницьку уяву і 
дають змогу подивитися на про
блему з кількох ракурсів. «Сис
тема карток, — визнавав історик 
Андрій Шестаков, — дає іноді 
дивовижні результати, оскільки 
отримуєш вельми оригінальні 
комбінації думок або висновків, 
які раніше ніколи не спадали на 
думку».

Водночас аналіз підготовчих 
матеріалів, що були у розпоря
дженні того чи іншого вченого, 
дає змогу прослідкувати за його 
дослідницькими пріоритетами 
щодо певної теми або проблеми, 
а іноді з ’ясувати ступінь при
ступності для нього відповідних 
джерельних матеріалів. Зокрема, 
на основі вивчення виписок істо
рика Павла Щеголева із «Запи

сок» декабриста Володимира Рає- 
вського дізнаємося, що дослід
ник мав обмежений доступ до 
них під час написання історико- 
біографічного нарису про цю 
особистість.

Новий сплеск інтересу до тех
ніки дослідницької праці в СРСР 
спостерігаємо у повоєнний час. Та
кий інтерес був обумовлений 
кількома чинниками. Воєнне по
коління, яке повернулося з по
ходів до аудиторій та навчаль
них класів, старанно оволодіва
ло навичками інтелектуальної

праці. Водночас відбувалася 
зміна й ротація наукових і педа
гогічних кадрів, які зазнали ве
личезних втрат внаслідок ре
пресій та радянсько-німецької 
війни. Тож сфера інтелектуальної 
діяльності істотно розширилася і 
переживала процес якісних та 
кількісних змін, що об’єктивно 
сприяло зростанню інтересу до 
методики та техніки дослідниць
кої праці. Реакцією на потреби 
часу стала поява низки методич
них видань та посібників, у яких 
розглядалися й висвітлювалися 
означені питання.

Серед таких праць однією з 
перших була студія Костянтина 
Воблого «Організація роботи на
укового працівника (Методика і 
техніка)» (К., 1949), що витри
мала кілька перевидань. Матері
али архіву К. Воблого свідчать, 
що автор розпочав працювати 
над цією студією ще у 30-ті роки
XX ст. Зокрема, другий варіант
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плану роботи, який зберігається 
в авторському архіві, датований 
7 липня 1939 р., а підготовчі ма
теріали у зошитах із виписками
— 1935—1938 рр. Безперечно, 
тривалий час виношування кон
цепції та практичної підготовки 
цієї студії кардинально вирізняє 
її з-поміж багатьох аналогічних 
праць як діапазоном охоплених 
проблем, так і продуманою тех
нікою викладу матеріалу. Чільне 
місце у студії Воблого відводить
ся технічним прийомам конспек
тування та складання виписок. 
Причому останні розглядаються 
у загальному контексті методики 
вивчення наукової літератури і 
виокремлюються як важливий 
підготовчий етап до викладу ма
теріалу. Відтак, документація ро-

Звичайна кулькова ручка та клаптик 
паперу ще тривалий час залишати
муться поза конкуренцією завдяки 
своїй простоті та дешевизні. Ма
буть, не варто доводити, що у  
нинішньому світі з його глобальним 
поділом на багатих і бідних, цей 
аргумент навіть у відносно віддаленій 
футуристичній перспективі буде 
вельми вагомим.

бочих матеріалів висвітлюється 
автором з перспективи досягнен
ня конкретної дослідницької 
мети — написання наукової роз
відки або монографії. «Техніка 
конспектування, — зазначає Ко
стянтин Воблий, — зводиться до 
того, що кожний розділ стисло 
переказується своїми словами; 
виклад має бути чіткий і по
слідовний. Корисно в кінці кон
спекту записати думки, запитан
ня, що виникли з приводу про
читаної книги. Складання конс
пектів привчає до літературного 
викладу». Аналізуючи техніку 
чернеткових записів, учений ви
словлює думку про необхідність 
поєднання конспектів з випис
ками на «рухомих картках», на 
відміну від деяких інших нау
ковців, які обстоювали переваги 
того чи іншого способу докумен
тації.

Про важливу роль прийомів 
документації робочих матеріалів 
для дослідників-початківців зга
дувало й чимало інших учених. 
Зокрема, відомий літературозна
вець, академік Павло Берков, 
виділяв дві основні форми доку
ментації: цитування з бібліогра
фічним посиланням і звичайне 
посилання на літературу та дже
рела. Водночас наприкінці 40— 
на початку 50-х рр. XX ст. з’яв
ляється й низка методичних по
сібників та спеціалізованих ви
дань, в яких, окрім конспекту

вання, розглядалися також інші 
прийоми документації. Характер
ну особливість тогочасних по
сібників спостерігаємо у зроста
ючій диференціації робочих ма
теріалів відповідно до потреб на
вчання, дослідницької або твор
чої діяльності. Поряд із тради
ційним конспектуванням та скла
данням виписок на картках або 
окремих аркушах паперу виокрем
люються й комбіновані робочі за
писи, які наближаються до окре
мих видів наукової продукції або 
їхніх елементів: тезування (запис 
у формі цитат або власними сло
вами основних висновків та по
ложень праці); анотування (стис
лий переказ змісту); реферуван
ня (розгорнутий, послідовний 
виклад змісту); рецензування (ог
ляд видання з критичним оціню
ванням) та ін. Неважко поміти
ти, що порівняно з посібника
ми 20—30-х рр. XX ст. останні 
розраховані на більш професій
но підготовлений та освічений 
читацький загал. Втім, комбіно
вані підготовчі матеріали, які 
можна розглядати як основу пев
них видів науково-дослідної про
дукції (рецензії, реферати), побу
тували і в методичній літературі 
20-х років, але у відносно неве
ликих обсягах.

З лібералізацією радянського 
режиму наприкінці 50—на почат
ку 60-х рр. XX ст. на сторінках 
тогочасної науково-історичної 
періодики з ’явилася низка роз
відок, спогадів дослідників, в 
яких подавався опис «творчих ла
бораторій» учених, методики та 
техніки наукової праці тощо. Оп
рилюднення творчого досвіду 
відомих науковців виявило низ
ку цікавих нюансів у практично
му використанні технічних при
йомів документації, які кожний 
дослідник пристосовував до влас
них потреб. Насамперед, стан
дартні вимоги до виписок на ок
ремих картках (одна виписка — 
одна картка, нотування тільки на 
одному боці картки та ін.) ви

явилися завузьким и для 
більшості науковців. Дослідниць
ка праця показала, що робочі 
виписки можуть виконуватися у 
найрізноманітніших формах.

У процесі обговорення з’ясу
валося, що вчені-історики, як 
правило, віддають перевагу 
міркуванням доцільності, часто 
розуміючи під випискою певну 
одиницю інформації, об’єднану 
за проблемно-тематичним аспек
том, яка може бути задокумен
тована на одній або кількох карт
ках чи аркушах паперу відповід
но до обсягу та необхідного сту
пеня висвітлення у майбутній 
роботі. Відтак, виписка розгляда
лася як елемент первісної, робо
чої структури певної наукової 
праці. «...Я намагався кожен ок
ремий документ розкласти на 
складові, неподільні далі части
ни — відповідно до різних ас
пектів накресленої проблематики,
— відзначав історик, академік 
Микола Дружинін. — Кожну ча
стину — у формі цитати або кон
спективної виписки — я заносив 
на особливу картку, маючи на 
увазі подальшу систематизацію 
матеріалу. Коли на основі сфор
мованої концепції та опрацьова
ного плану монографії я почи
нав комбінувати матеріал за гла
вами та розділами, я міг вільно 
оперувати підготовленими карт
ками, розміщуючи їх у групи в 
тій чи іншій послідовності. Якщо 
весь документ загалом складав не
подільну частину джерела, він на
бував ролі окремої картки: підкла
дений у певному місці, він яв
ляв собою таку саму неподільну 
одиницю в загальній сумі мате
ріалу».

Процедура систематизації ви
писок за певними рубриками у 
конвертах, теках або картотеках 
дає змогу скласти орієнтовну, ро
бочу структуру статті, монографії 
або іншої роботи. Ось як опи
сувала цей процес історик Оле
на Заозерська: «Як правило, ви
писки я роблю на «картках» —

Зразок картам для виписок за посібником І.Ребельського «Азбука умственного труда»

№ .
Тема

Автор________ Стр._______ Название книги (или статьи)____ изд.

Мое мнение____
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аркуш ах звичайного  паперу 
різної величини залежно від 
розмірів виписки. Іноді «карт
ка» — це один аркуш, а то й два- 
три, але вони об’єднані єдиним 
головним сюжетом, що, як у 
предметному каталозі, позна
чається у правому верхньому 
куті, в лівому — дата, посере
дині — легенда. Якщо у доку
менті зустрічаються додаткові, 
дрібніші сюжети, вони вказу
ються у тому ж правому куті 
нижче головного сюжету... При 
підготовці до написання робо
ти картки розподіляються спер
шу за первинною, більш широ
кою рубрикою. В результаті ви
никаю ть великі групи доку
ментів, які охоплюють основні 
сюжети, допомагають внести 
корективи, уточнити первісний 
план-склад розділів та їх по
слідовність. Потім картки роз
поділяються всередині кожної 
глави за іншою, більш вузькою 
рубрикою, що допомагає уяви
ти зміст та послідовність, або 
внутрішній план, розділу. Д о
кументи кожного розділу кла
дуться в окрему теку, а всере
дині її — конверти з позначен
ням сюжету та відповідної по
слідовності. Така систематизація 
допомагає тримати перед очи
ма всю книгу з усіма її підроз
ділами. Якщо внутрішніх руб
рик декілька, спершу документ 
кладеться в один конверт, а 
після використання одразу пе
рекладається до наступної за 
планом рубрики». Таким чином, 
навіть відмовляючись інколи від 
типової форми записів на карт
ках, через обмеженість місця для 
нотаток, значний обсяг інфор
м ац ії чи з інш их п р и ч и н , 
дослідники зберігали сутність 
карткового методу — комбінацій
ну функціональність виписок. Не
дарма визначний український 
історик, академік Іван Крип’я- 
кевич наголош ував на д о 
вільному характері карткової си
стеми, вбачаючи у ньому осно
ву зазн ач ен ого  техн ічн ого  
прийому.

З популяризац ією  цього 
прийому документації у 60— 
70-ті рр. XX ст. багато дослід
ників стали розглядати картоте
ки виписок як неодмінну скла
дову архіву того чи іншого вче
ного. Про важливу роль цієї ча
стини авторського  архіву 
свідчить випадок з видатним 
французьким істориком Ферна- 
ном Броделем, який у примітці 
передмови першого тому свого 
знаменитого тритомника «Мате
ріальна цивілізація, економіка і 
капіталізм XV—XVIII ст.» вказу
вав на проблеми з упорядкуван
ням власних картотек як на при
чину деяких прогалин науково
го апарату названої студії. «Пер

ше видання цього тому входило 
до серії, що видавалася без по
силань. — відзначав Бродель. — 
Видавець згодився з тим, аби до 
другого й третього томів було 
подано примітки. Цілком оче
видно, що ця ухвала мала сто
суватися й виправленого та роз
ширеного повторного видання 
цього, першого тому. Десять 
років тому зробити це було б 
легко. Та сьогодні, коли мої ви
тяги надто часто виявлялися 
вийнятими з первісних картотек, 
мені довелося розшукувати сотні, 
тисячі посилань. І інколи мар
но. Я вибачаюсь перед історика
ми, які читають мене, за ті кілька 
випадків, коли позначка «поси
лання втрачене», на жаль, замі
нює посилання, яке не пощас
тило розшукати».

Втім, сф ера застосування 
карткового методу не обмежува
лася власне науковими працями. 
У відомій студії Поля Сопера ре
комендується застосовувати сис
тему карток як універсальний 
спосіб підготовки матеріалів для 
публічних виступів, диспутів, 
«круглих столів». Карткова сис
тема здобула ш ироку попу
лярність і у комерційній сфері та 
бізнесі, оскільки давала змогу 
гнучко та оперативно докумен
тувати потрібну інформацію , 
здійснювати пошук необхідних 
відомостей, швидко реагувати на 
новітні потреби, комбінувати і 
зіставляти розрахунки з усією 
наявною інформацією тощо. Пе
ретинання світу комерції й науки 
спричинилося до новітніх спроб 
формалізації та систематизації 
робочих матеріалів на перфокар
тах і у рейтеркартотеках. Поява 
рейтеркартотек, з одного боку, 
була пов’язана із впровадженням 
у бізнесову практику західного 
світу 20—30-х рр. XX ст. різно
манітних маркерів для робочих 
картотек (спеціальні розділителі, 
закладки, різні форми та кольо
ри карток та ін.), а з іншого — із 
широким застосуванням перфо
карт після Другої світової війни. 
Саме поєдн ан н я описаних 
прийомів документації й перфо
карт і спричинилося до створен
ня рейтеркартотек, що з’явилися 
у Західній Європі та Північній 
Америці набагато раніше, ніж у 
СРСР.

На відміну від числової фор
малізації (Ф.Кунце та ін.), про яку 
йшлося вище, система рейтеркар
тотек виявилася більш гнучкою. 
В основі організації рейтеркарто- 
теки лежить принцип поєднан
ня перфокарт (прямокутна карт
ка з отворами, пробитими маши
ною за певного системою) і рей
терів (металевих або пластмасо
вих смуг певного кольору), які 
вставлялися у відповідний отвір

верхньої частини картки. Висту
паюча головка рейтера певного 
кольору над перфокартою була 
своєрідним кодовим маркером, 
який виконував функцію іденти
фікатора за предметною, проблем
но-тематичною, хронологічною 
або іншою приналежністю інфор
мації. Вільне від отворів поле 
перфокарти використовувалося 
для звичайних робочих записів. 
Відтак, кожному рейтеру надавав
ся певний дескриптор (ключове 
слово), що відповідав певній темі.

Зауважимо, що у 70—80-ті 
роки XX ст. таллінський комбі
нат «Біт» випускав спеціальні 
перфокарти (147 х 207 мм) з 20

отворами-позиціями для рей
терів, що за умови застосування 
смуг десяти кольорів давало змо
гу закодувати 200 ознак (20 х 10). 
На практиці, однак, здебільшого 
обмежувалися використанням 4— 
6 кольорів у 3—5 позиціях, що 
давало можлиість закодувати від 
12 (4 х 3) до 30 (6 х 5) ознак.

Загалом застосування кольо
рових рейтерів базувалося на асо
ціативності мислення і засвоюва
лося значно простіше, ніж чис
лова формалізація (надання про
блемно-тематичним рубриками 
певного числового ідентифікато
ра). Окрім того рейтери давали 
змогу кодувати одну й ту саму 
виписку за кількома ознаками 
(час, простір, авторство, предмет
на, галузево-дисциплінарна або 
проблемно-тематична прина
лежність), що давало можливість 
проводити багатоаспектний по
шук інформації (проблемно-тема
тичний, хронологічний, геогра
фічний, історіографічний тощо), 
відмовитися від дублювання кар
ток у картотеках кількох типів 
(абелсовій, систематичній, пред
метній та ін.) і обмежити можли
ву втрату інформації у великих 
картотеках, побудованих на тра
диційних засадах.

Проте впровадження рейтеркар
тотек не позбавлене й певних не
доліків, пов’язаних з великими вит
ратами часу та необхідністю вико
ристовувати спеціально підготовлені



Іс т о р ія  У к р а їн и

перфокарти і рейтери. Доцільність 
їх застосування виправдана за 
умов: І) значного обсягу картоте
ки (тисячі або десятки тисяч кар
ток); 2) високого ступеня інтенсив
ності її використання.

Сфера застосування перфо
карт та рейтеркартотек в істо
ричній науці доволі велика: 
бібліографічні картотеки, «фак
тографічні картотеки» виписок, 
картотеки однорідних масових 
джерел, хронологічні картотеки 
тощо. Принагідно відзначимо, 
що, окрім кодування рейтерами, 
застосовувалося й кодування 
шляхом певних вирізів на пер
форованих краях, які признача
лися здебільшого для машинної 
обробки інформації в кліометрії
— науковій галузі, що вивчає 
історію за допомогою математич
них методів та моделювання.

Але, попри широке побутуван
ня виписок на картках у до
слідницькій практиці, конспектив
на форма документації залишала
ся домінуючою у навчальному про
цесі. Тому в 70—80-ті рр. XX ст. 
спостерігається навіть своєрідний 
бум у навчально-методичній літе
ратурі з техніки конспектування. 
Взагалі під конспектуванням дру
кованого тексту здебільшого ро
зуміють процес сприйм ання, 
відбору, переформулювання та 
фіксації відібраної інформації, 
сприйняття якої здійснюється 
зоровим аналізатором, що охоп
лює текст на рівні літер, слів, фраз 
та абзаців. Такою  є одна з

Гілки влади

дефініцій «конспектування», ре
презентована у тогочасних мето
дичних посібниках.

Традиційно розрізняють кілька 
видів конспектів: 1) текстуальний
— виписки-цитати, логічно по
в’язані між собою, які найповні
ше відображають текст конспек
тованого видання; 2) вільний — 
довільна форма запису тексту за
лежно від потреб та зацікавлень;
3) проблемно-темат ичний  — 
конспективні нотатки з різних 
джерел, об’єднані висвітленням 
певної теми або проблеми; 4) пла
новий — записи, зроблені за кон
кретним планом того чи іншого 
твору; 5) хронологічний — по
слідовна фіксація подій, явищ 
або процесів протягом певного 
проміжку часу. На практиці на
уковці переважно документува
ли свої записи у конспектах до
вільної форми з елементами

різних видів конспектування 
відповідно до потреб проблема
ти ки , яку вони розробляли. 
Інколи виокремлюють ще таб
личну форму конспектування, в 
основу якої покладено принцип

ієрархічного розміщення матер
іалу (від загального до більш 
дрібного) у різних графах і ко
лонках. Наприклад:

Допоміжними прийомами у 
конспективних записах виступа
ють різноманітні позначення, 
підкреслення та кольорове виді
лення головних положень, аргу
ментів pro et contra (за і проти), 
фактів, власних коментарів тощо. 
Чільне місце у методичній літера
турі того часу відводилося і навич
кам швидкісного конспектування, 
які, щоправда, побутували пере
важно у фізико-математичних та 
технічних дисциплінах і призна
чалися для конспектування лекцій. 
Спроби запровадити швидкісне 
конспектування, хоча й не такі 
успішні, здійснювались і у соціо- 
гуманітарних дисциплінах.

Серед прийомів швидкісно
го конспектування в гуманітар
но-науковій сфері можна виді
лити кілька найпоширеніших.

1. Просторовий запис, в яко
му застосован о  п р и н ц и п  
ієрархічної підпорядкованості 
термінів. Наприклад:

2. Прийом контексту, коли 
з фрази вилучаються слова, які 
легко встановити із загального 
змісту викладу (контексту).

3. Застосування символів-замін- 
ників — спеціальних позначок, які 
замінюють часто вживані слова та 
словосполучення. Наприклад: 
взаємозв’язок — «<->»; точка зору
— «П»; випливає — «->» та ін.

4. Використання типових 
скорочень слів: науковий  — 
наук., історичний — іст., інфор
мація — інф. тощо.

Існую ть і більш  складн і 
прийоми швидкісного конспек
тування — із застосуванням еле
ментів стенографії та ін. Проте 
їх використання значно усклад
нюється через великі витрати 
часу на кодування і декодуван
ня таких записів.

Таким чином, попри своєрід
ну конкуренцію між ними рухомі

картки і конспективні нотатки про
довжують зберігати своє значення як 
основні прийоми документації й до 
сьогодні. Завершуючи наш огляд, 
відзначимо, що він у жодному разі 
не вичерпує порушену проблема

тику, а тільки дає певне уявлення 
про найголовніш і тенденції у 
техніці дослідницької праці.

Насамкінець кілька думок про 
перспективи «летючих карток» та 
конспектів. У наш час невпин
ного поширення масових джерел, 
електронних носіїв інформації, 
портативних комп’ютерів — но- 
утбуків, диктофонів, надсучасних 
засобів зв’язку та копіювальної 
техніки у «дідівських прийомів» 
дослідницької праці, здавалося б, 
не залишається жодного шансу. 
Імовірно, вони приречені на за
буття. Така доля багатьох атри
бутів попередніх століть, що 
зникли з повсякденного вжитку 
в добу надзвичайних темпів тех
нологічного поступу, сьогодні не 
викликає ані здивування, ані ка
тегоричних заперечень з боку сус
пільства.

Втім, справа з технічними 
прийомами «рухомих карток» та 
конспектування видається дещо 
складнішою, аніж із багатьма 
іншими людськими винаходами. 
Не вдаючись до докладного роз
гляду цієї проблеми, наведемо 
лише кілька міркувань. Звичай
на кулькова ручка та клаптик па
перу ще тривалий час залишати
муться поза конкуренцією завдя
ки своїй простоті та дешевизні. 
Мабуть, не варто доводити, що 
у нинішньому світі з його гло
бальним поділом на багатих і 
бідних, цей аргумент навіть у 
відносно віддаленій футурис
тичній перспективі буде вельми 
вагомим. Однак є аргументи й 
більш суттєві. Кодування усного 
мовлення певними позначками 
на міцній поверхні, відоме як 
письмо, являє собою один з най
давніших способів згортання і 
розгортання, фіксації та докумен
тації інформації. Саме він лежить 
в основі так званих «дідівських 
методів» дослідницької праці й 
спирається на біопсихологічні 
властивості лю дини, до яких 
вона пристосовувалася, п р и 
наймні, протягом кількох д е
сятків століть. Цілком очевидно, 
що їх м о д и ф ік о ван а  зам ін а  
інформаційними технологіями 
потребуватиме великих зусиль 
та часу , зокрем а подолання 
інерції мислення, психологіч
них звичок і навіть певної адап
тації фізіології самої людини. Та 
долю цих людських винаходів 
визначить час.

План Тези
(положення)

Фактографічний
матеріал

Доповнення 
та коментарі
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