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За роки Радянської влади історична наука в нашій країні досягла 
величезних успіхів. Це є свідченням того, що тільки на основі єдино 
наукового марксистсько-ленінською вчення можна розв’язувати такі 
проблеми історії, які були і залишаються нерозв’язними для буржуаз
ної історіографії. Досягнення іі-сторичної науки в соціалістичних країнах 
є також свідченням незрівнянних переваг нового ладу, результатом тієї 
уваги, яка тут приділяється розвиткові науки в цілому. Вищий ступінь 
розвитку суспільства вимагає і сприяє підняттю на вищий рівень су
спільних наук, а серед них історичної.

Історична наука, яка хоч і займається питаннями минулого, в нових, 
соціалістичних умовах виконує важливу суспільну функцію. Вона роз
криває об’єктивну закономірність розвитку людського суспільства, виник
нення соціалістичного ладу, його остаточної перемоги в усьому світі. 
Суть історичних явищ пізнається в процесі порівняння. В цьому відно
шенні історики виконують важливу справу, бо, досліджуючи минуле, 
допомагають краще зрозуміти сучасне. Вони показують, як сучасне ви
ростало з минулого.

Радянський історик не тільки розповідає аіро діла давно минулі, не 
тільки є простим реєстратором фактів і подій, а й узагальнює історич
ний досвід і цим самим вносить свій вклад в розуміння подій сучасних. 
Піднімаючи і висвітлюючи факти минулого, історики не тільки самі 
вчаться, вони допомагають іншим вірно розуміти життя народу, класів, 
партій, показують, які з них могли вести і ведуть суспільство вперед.

Народ — справжній творець історії — зайняв центральне місце в 
марксистсько-ленінській історіографії. Роль народних мас з особливою 
силою проявляється в «соціалістичному (суспільстві, коли мільйони людей, 
розкутих з пут капіталу, стали на шлях активних і свідомих творців 
історії. Активні будівники соціалізму не байдужі до історичного досвіду. 
Це явище цілком закономірне і зрозуміле, бо не може бути в нас людей, 
байдужих до долі своєї вітчизни, що пройшла славний шлях боротьби 
та перемог і під керівництвом Комуністичної партії успішно будує кому
нізм. Саме тому досягнення історичної науки в нашій країні стають 
не тільки надбанням вузького кола істориків-професіоналів, а мільйонів 
людей — творців, які потягнулися до знання. Таким чином, історики вно
сять і свій вклад в справу ствердження такого глибокого почуття, яким 
є радянський патріотизм.

Радянські люди ніколи не були байдужими до славних традицій всіх 
народів св.іту, до того, як вони боролися і продовжують боротися за про
грес, за своє краще (майбутнє. Це є проявом всеперемагаючої сили між
народної солідарності трудящих. І в цю велику оправу історики Радян

1 Повідомлення друкується в порядку постановки питання.
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ського Союзу, зарубіжних соціалістичних країн та прогресивні історики 
капіталістичних країн вносять і свій вклад.

Великі і почесні завдання поставлено перед істориками в наш час. 
Щоб успішно справитися з ними, необхідно свою діяльність ще більше 
пов’язувати з життям, творчо підходити до вирішення важливих проблем, 
постійно підвищувати свій ідейно-теоретичний рівень, звертати увагу на 
удосконалення і покращання методів наукової роботи.

Відомо, що історичний матеріалізм, який є наукою про закони роз
витку суспільства, не виключає, а виходить із стану і досягнень інших 
галузей науки, в тому числі історичної. Що ж  стосується історичної на
уки, то в її завдання входить вивчення всіх сторін суспільного життя в 
хронологічній послідовності на конкретному матеріалі країн, народів, 
епох і проблем. Крім того, історична наука має ряд інших своїх специ
фічних рис. Сукупність цього всього дає підставу говорити про історичну 
науку, як окрему і спеціальну галузь людського знання. Покінчено з 
усякими спробами, що мали місце раніше, принизити історичну науку 
або ліквідувати ЇЇ зовсім.

Завдяки постійній увазі і піклуванню Комуністичної партії та Уряду 
історична «наука в Радянському Союзі піднялась «на ще небувало високий 
рівень. Зараз немає галузі історичного знання, яка б не розроблялась в 
радянській історичній науці. В полі зору її вивчення знаходяться не 
окремі періоди, країни, інароди і проблеми, а весь багатогранний процес 
історичного розвитку людства. Розв’язання цих завдань під силу велико
му, кваліфікованому, озброєному передовою теорією колективові радян
ських істориків. їх  діяльність, яка цілком і повністю направлена на слу
жіння народові, грунтується на великому досвіді науки, набутому за роки 
Радянської влади, пов’язана з використанням кращих надбань минулого 
не тільки вітчизняної, а й світової історичної науки. Історики України 
становлять значний загін, що працює в тісному контакті з істориками 
всього Радянського Союзу.

Заспокоєння на успіхах не характерне для діячів радянської науки, 
в тому числі історичної. «Нема нічого пошлішого за самовдоволений 
оптимізм, — писав більше як 50 років тому В. І. Ленін.— Нема нічого 
законнішого вказівок на постійну, безумовну необхідність поглиблення 
і розширення, розширення і поглиблення нашого впливу на маси, нашої 
строго-марксистської пропаганди і агітації, нашого зближення з еко
номічною боротьбою робітничого класу і т. д.» 1.

Історична наука може виконувати свою роль лише тоді, коли вона 
не відставатиме від життя, коли підніматиме маси до активної участі в 
подіях. Успіхи радянської історичної науки відомі, але можна і необхідно 
ще багато зробити в ближчий час, щоб підняти рівень наукових праць, 
засвоєння історичних знань масами, а також справу підготовки кадрів 
до самостійної роботи.

На історичних факультетах вищої школи зараз читаються курси з 
різних галузей історії. Згідно з програмою в кожному курсі є вступна 
лекція, в якій подається його зміст і завдання, говориться про основні 
джерела, стан розробки питань <в історичній літературі. В деяких про
грамах є відповідні пояснювальні записки, що містять у собі методичні 
поради і зауваження 2. Все це вірно і необхідно. Але вступні лекції до 
кожного курсу переслідують конкретну, вузько-практичну мету.

Студент або читач, який цікавиться питаннями історії, стикається

1 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 8, стор. 406.
2 Маються на увазі програми з історії КПРС, історі’ГСРСР, історії України, істо

рії стародавнього світу, історії середніх віків, нової і новітньої історії, історії півден
них і західних слов’ян, історії країн Сходу та ін.
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з різними її галузями, періодами, народами, країнами та спеціаль
ними предметами. Але при цьому всьому єдиного, цільного поняття про 
історію ще немає. Хоч поділ історичної науки на галузі, курси, дисциплі
ни є позитивним результатом її розвитку, але недоліком є те, що за цим 
конкретним губиться загальне поняття про історичну 'науку як таку. 
Необхідно, щоб у  людей, які присвятили себе вивченню історії, цікавлять
ся нею, було розуміїНіНія про загальне і конкретне, ціле і частину. Це зав
дання кожної науки. Єдністьлсторичного процесу мав на увазі В. І. Ле
нін, коли говорив: «Розвиток усіх людських 'суспільств 'Протягом тисячо
літь в усіх без винятку країнах показує нам загальну закономірність, 
правильність, послідовність цього розвитку...» 1.

На зауваження, що загальними законами розвитку людства займає
ться історичний матеріалізм, можна (відповісти: історична наука імає пев
не коло своїх завдань, які визначаються її специфікою і міісцем серед 
суспільних наук. Крім того, є багато інших питань, які стосуються істо
ричної науки і вимагають їх розв’язання.

Може аналогія буває деколи і зайвою, але вона в багатьох випадках 
допомагає. Відомо, що в сумііжних з історією науках, як, наприклад, в 
літературознавстві, існують спеціальні дисципліни — «Загальне літера
турознавство», а в науці про мову ряд важливих питань розглядається 
у «Вступі до мовознавства». Вважаємо, що такий курс необхідний і в 
історичній науці. Можна його називати «Вступом до історичної науки», 
може він мати й іншу назву. Та справа кінець-кінцем не в назві, а в суті.

Дискутувати про назву можна окремо. Зараз же назву «Вступ до 
історичної науки» вживаємо, як умовну, але зміст його має бути кон
кретний і відповідати на ряд питань у  певному порядкові.

Не можемо сказати, що пропонуємо щось дуж е нове. І раніше в літе
ратурі піднімалося це питання та робились спроби створити відповідні 
праці. В різний час вийшли книги під різними назвами, в яких ставився 
ряд питань вступного характеру до розуміння історії. Більше того, різні 
автори, не однаково розуміючи це завдання, вкладали в нього і різний 
зм іст2.

Безумовним є те, що такий «Вступ» має будуватися на методологіч
ній основі марксизму-ленінізму, з використанням великого досвіду істо
ричної науки в Радянському Союзі, в зарубіжних соціалістичних краї

1 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 29, стор. 423.
2 Для прикладу назвемо деякі праці. В буржуазній історіографії про це пи

сали: Ш. В. Л а н г у а  и Ш.  С е н ь о б о с ,  Введение в изучение истории, СПБ, 
1899; Э. Б е р н г е  й м, Введение в историческую науку, СПБ, 1908; вийшла в 
трьох частинах робота А. С. Л а п п о  - Д а н и л е в с ь к о  г о  під назвою «Ме
тодология истории»; Д . И. Б а г а л е й, Об элементарной методике истории (Сб. 
истор.-филол. общества, Харьков, т. VI), а також ряд інших праць. Не будемо за
раз детально зупинятися на їх змістові, тільки відмітимо, що буржуазним вче
ним, які можуть «давати найцінніші праці в спеціальних галузях хімії,  історії, 
фізики, не можна вірити ні в єдиному слові, раз мова заходить про філософію» 
(В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 14, стор. 314—315). Стосується ця оцінка і питань, які 
піднімалися в згаданих працях буржуазними істориками. Вони зібрали ряд фактів, 
зробили відповідні спостереження, але їх  систематизація та оцінка порочні. За 
роки Радянської влади теж вийшло ряд книг, в яких піднімалися важливі питання. 
Для прикладу слід назвати деякі з них: В. И. П и ч е т а, Введение в русскую исто
рию (Источники и историография), М., 1922; А. Ш е с т а к о в ,  Методика исто
рического исследования, Воронеж, 1929; Г. П. С а а р ,  Источники и методы 
исторического исследования, Баку, 1930; С. Н. Б ы к о в с к и й ,  Методика 
исторического исследования, Л . ,  1931 (тут е короткий огляд відповідної літератури), 
а також інші праці, головним чином, статті. Радянськими істориками зроблено 
значний крок вперед, а л е в  деяких, як в названих, так і в інших працях ще відчут
ний вплив бурж уазної історіографії або вплив «школи» М. М. Покровського з 
його положенням: «Історія—це політика, повернута в минуле».
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нах, з  -врахуванням (надбання прогресивної історіографії капіталістич
них країн.

Книга або серія книг «Вступу» має відкриватися таким важли
вим і одним із основних питань, як значення і завдання історичної на
уки. Без вияснення цього 'не може бути і мови про історію як науку, що 
займається певними проблемами розвитку людства. Історична наука 
завжди мала і має велике практичне значення для сучасності. Про зв’я
зок історичної науки з сучасністю говорив великий російський мисли
тель О. І. Герцен: «Повніше усвідомлюючи минуле, ми виясняємо 
сучасне; заглиблюючись в суть минулого, розкриваємо суть майбутнього; 
дивлячись назад, крокуємо вперед» Це питання має розглядатися ши
роко і на основі конкретних фактів.

При створенні цієї частини «Вступу» доведеться подолати ряд труд
нощів. Справа в тому, що до цього часу в нашій історіографії значну 
кількість питань тільки поставлено, але не розроблено теоретично на 
основі марксистсько-ленінського вчення. В той ж е час представниками 
різних шкіл і напрямків буржуазної історіографії в працях з «філософії 
історії», «методології історії» це питання так заплутано, що фактично 
історія як суспільна наука перестала .нею бути. Історія (в буржуазному 
суспільстві стала одним із засобів виправдання існуючого ладу, побудо
ваного на експлуатації людини людиною. К- Маркс в своїй праці «Капі
тал» писав, що «безкорисливе дослідження поступається місцем перед 
сутичками найманих писак, безсторонні наукові досліди заміняються 
упередженою, догідливою апологетикою» 2.

Відомий сучасний прогресивний англійський вчений Д ж . Бернал 
відзначає, що «історія суспільних наук досить ясно свідчить, що дійсні 
причини, які гальмували розвиток суспільних наук, були серйоз
ними і позитивними, обумовлювались тими, хто управляв суспільствам 
і одержував переважну вигоду із його організації. Протягом всієї писа
ної історії людства, а також, очевидно, величезного періоду неписаної 
історії було вкрай небезпечно дуж е уважно вдивлятися в механіку діян
ня свого власного суспільства. Правлячий клас завжди був зацікавле
ний в загальній вірі як членів панівного класу, так і членів підкорених 
їм класів в те, що суспільний лад, який забезпечує панівіному класові 
його привілеї, на віки вічні встановлений богом» 3. Ж дати безпристрас
ної науки в капіталістичному суспільстві, за висловом В. І. Л ені
на, є «дурненькою наївністю».

В умовах капіталізму до якого 6  табору не належав історик, його 
діяльність, навіть прикрита буржуазною «об’єктивністю», є тісно пов’я 
зана з причинними необхідностями певних класів суспільства як реак
ційних, так і прогресивних. Прогресивні течії в історіографії в умовах 
антагоністичних суспільств теж виконують важливу функцію, направле
ну на розвінчання існуючого ладу, на ослаблення його моці, доводять 
необхідність знищення його. Нове завжди народжується і розвивається 
в боротьбі з старим і віджилим.

Тільки в умовах соціалізму наука звільняється івід пут капіталу і 
служить не експлуататорським одиницям, а розвивається в інтересах 
народу, робить все можливе, щоб життя трудящих було більш легким. 
Ні один науковець, ні один історик, коли він з народом, не може займати 
якесь «нейтральне» становище, не може бути спостерігачем, а має стати

1 А. И. Г е р ц е н ,  Полное собрание сочинений и писем, т. III, стор. 177.
2 К. М а р к с ,  Капітал, т. І, Держполітвидав УРСР, К .,  1952, стор. 13.
3 Д  ж. Б е р н а л ,  Наука в истории общества, Перевод с английского, Изд-во 

иностранной литературы, М., 1956, стор. 532.
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активним бійцем. Сила науки при соціалізм і— в її партійності, в ко
лективізмі, в її суспільному змісті.

Партійність історичної науки — це її зв’язок з життям, з дійсністю. 
Останнє зовсім -не означає лише розробку тематики, дуж е близької до 
сучасності. Зв’язок з сучасністю для історичної науки 'Специфічний. 
Це — вміння ув’язати навіть давно минуле з сучасністю. Історик, який 
би він період не досліджував, завжди звертатиме особливу увагу на ті 
сили, ті класи, що стоять в центрі епохи, визначають її основний зміст, 
напрямок, головні особливості історичної обстановки і є носіями про
гресу. А раз історик за прогрес, віін не може стояти осторонь, «добру 
и злу внимая равнодушно». Історик має підтримувати те, що розви
вається, чому належить майбутнє.

Історик-марксист, активний член суспільства, не може не стати на 
бік певного прогресивного класу, не може не радіти його успіхам, осу
джувати тих, хто затримує рух суспільства вперед. Послідовна і сувора 
партійність — це прояв високої класової свідомості того, хто займається 
вивченням історії. Так звана «об’єктивність» і «безпартійність» в науці 
є лише прикриттям для ворожих теорій. Ще М. Г. Чернишевський від
значав, що «реакціонери називають історика безпартійним тоді, коли 
він доводить, що старий порядок речей був хорошим» К Сила «радянської 
історичної науки є в тому, що в ній об’єднується сувора і справжня на* 
уковість з партійністю.

В першій частині «Вступу» мають розглядатися також інші питан
ня, як, наприклад, єдність історичного процесу, роль бази і надбудови, 
значення класової боротьби, факти і теорія та їх взаємозв’язок, загальне 
і конкретне, роль народних мас, класів, партій і особи в -історії, історич
ний взаємозв’язок і взаємовплив різних народів, а також ряд інших 
проблем. Виходить, що в цій частині «Вступу» прийдеться торкатися 
ряду питань, які розглядаються в історичному матеріалізмі. Але ці пи
тання необхідно подавати, виходячи із конкретних завдань історичної 
науки. Зважаючи на те, що одним із найбільш істотних завдань є підви
щення теоретичного рівня історичних праць, введення такого розділу до 
«Вступу» вкрай необхідне.

Приділення теоретичним питанням значної уваги матиме ще одне 
значення. Нехтування теорією в історичній науці є однією із причин то
го, що існує обивательсько-спрощене ставлення до історії. Не переве
лися люди, які думають, що досить знати факти, уміти їх зв’язати і 
можна стати істориком. «Вступ» не переслідуватиме мети когось заляка
ти труднощами або відбити охоту займатися історією. Навпаки, звер
таючи увагу на складність дослідження, допомагатиме її подолати.

В другій важливій за своїм змістом частині чи розділі «Вступу» має 
трактуватися питання відношення історичної науки до інших галузей 
суспільних наук. Взаємозв’язок і взаємовплив між ними завжди існу
вав, незважаючи на специфіку кожної з них. Адж еж  об’єктом їх дослі
дження є людське суспільство в усіх його діях, різносторонніх проявах. 
Наявність ж е різних галузей суспільних наук є одним із проявів розвит
ку науки про суспільство взагалі, і такий поділ дає можливість глиб-  ̂
ше дослідити окремі специфічні сторони людського життя. В результаті 
розвитку цих наук виникли і їх конкретні завдання, предмет і методика 
дослідження.

Але як не можна розірвати на частини єдине людське життя, так 
не можуть бути ізольованими між собою і різні галузі суспільних наук.

1 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й ,  Полное собрание сочинений, т. V, Госиздат 
художественной литературы, М., 1950, стор. 650.
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Удосконалення цих наук — явище взаємообумовлене. Д о того ж  існує 
ряд стиків, в яких всі суспільні науки сходяться з історією. Так, на
приклад, існує історія філософії, права, літератури, економіки і еконо
мічної думки, мови і т. ін. Особливе значення, наприклад, для істори
ка і економіста має вивчення розвитку техніки, засобів виробництва, 
хоч цією справою займаються, головним чином, представники різних 
технічних наук. Пояснюється це все не тим, що історія є наукою наук, 
а тим, що без історії любої галузі науки не може бути і її сучасної 
теорії. ^

Не вимагає особливого доказу те, що розвиток історичної науки в 
значній мірі залежить від стану розробки багатьох проблем в інших 
галузях суспільних наук. Не можна було б з достатньою глибиною ви
світлити історію першого-ліпшого народу, країни, не спираючись на д а 
ні та результати, які здобуто економістами, філософами, мовознавцями, 
літераторами та іншими дослідниками життя і розвитку людського су
спільства. Одночасно з цим всі згадані галузі науки не зможуть нор
мально розвиватися, коли при цьому не будуть використовувати факти 
і висновки, до яких прийшли історики.

Історія не може замінити ні одну іншу галузь науки, але історик 
повинен обов’язково використати цю близькість, яка існує між ними. 
Слід відзначити, що ще нема.є постійного творчого контакту істориків з 
дослідниками інших галузей гуманітарних наук. Зовсім мало історики 
ознайомлені з наслідками роботи і проблемами, які стоять перед інши
ми галузями науки, а ще менше використовуються досягнення в цих 
галузях в історичних працях. Може, «Вступ до історичної науки» зверне 
на це увагу істориків, і будуть намічені шляхи творчого контакту, який 
був би дуж е корисним для розвитку суспільних наук в цілому.

Вже відзначалося, що історія ділиться на ряд галузей. Є історія 
громадянська (назва «цивільна історія», здається, більш відповідає суті), 
історія партії, воєнна історія і т. д. Є історія окремих країн, народів, 
загальна історія. Кожна з них ще ділиться на періоди. Існує ряд спе
ціальних курсів і т. д. У «Вступі» доведеться говорити іпро це не взагалі, 
а показати взаємозв’язок між окремими галузями науки. Необхідно 
буде звернути увагу на те, що історія однієї країни або народу тісно 
переплітається з  історією інших країн і народів, більше підкреслити 
історичну зв’язність між окремими курсами (наприклад, історії старо
давнього світу з історією середніх віків і т. д .).

В ході розвитку історичної науки виник ряд «допоміжних» історич
них дисциплін. Назву «допоміжні» беремо в лапки, бо вона досить-таки 
умовна, а значення цих дисциплін велике. Від їх розробки в значній 
мірі залежить якість наукової продукції, краще пізнання фактів, розу
міння першоджерел.

Серед цих дисциплін, можна сказати, перше місце займає історіо
графія — історія історичної науки. Як уж е відзначалося, без історії 
предмета немає самої теорії науки. Про важливість цієї дисципліни 
свідчить те, що вона за своїм значенням і методикою дослідження остан
нім часом починає перетворюватися в окрему галузь історичного знання.

Без фактів не може йти мова про якесь історичне дослідження. 
Факти ж історик черпає з джерел. Ці джерела і їх значення в історич
ному дослідженні бувають різними. В зв’язку з цим виникла спеціаль
на історична дисципліна — джерелознавство К 3 джерелознавством тіс-

1 Див., напр., М. Н. Т и х о м и р о в ,  Источниковедение истории СССР с древ* 
нейших времен до конца XVIII в. Курс источниковедения истории СССР, т. I, Соц- 
экгиз, М., 1940; С. А. Н и к и т и н ,  Источниковедение истории СССР X IX  в. (до 
начала 90-х годов); Курс источниковедения истории СССР, т. П,Соцэкгиз, М., 1940.
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но зв’язані такі дисципліни, як архівістика — знання архівів, що в свою 
чергу ділиться на кілька підрозділів, дипломатика, яка займається 
вивченням історичних документів, їх автентичності. Важливу роль в 
розумінні документа відіграє палеографія — дисципліна про письмена 
В справі розуміння історичного джерела багато допомагають такі пред
мети, як сфрагістика, геральдика, генеалогія. Перша вивчає печатки, 
друга — герби, третя — історію родів.

Тісно зв’язані з джерелознавством археографія, яка займається 
публікацією документів і виробленням відповідних для цього правил, 
а також історична бібліографія, без якої важко налагодити система
тичну розробку багатьох проблем.

Історичні події відбуваються в просторі і часі. І тут на допомогу 
історику приходить історична географія, іназва »якої говорить сама за 
себе, а також топоніміка, яка виникла порівняно недавно і займається 
вивченням походження географічних назв. Спеціальна дисципліна — 
хронологія відіграє важливу роль у встановленні історичних д а т 2. Істо
рик, який займається питанням вивчення матеріального світу, не може 
обійтися без відомостей тіро міри довжини, поверхні, об’єму, ваги. Ці 
дані вивчаються спеціальним предметом — метрологією 3. Д о метроло
гії примикає нумізматика, що вивчає монети і медалі як історичні 
пам’ятки.

В процесі розвитку археологія із допоміжної історичної дисциплі
ни перетворилася в окрему важливу галузь історичної науки. Особли
ве значення у вивченні матеріальної культури і виробничих відносин 
відіграє археологія для тих періодів історії, про які не збереглося пись
мових джерел. В процесі виділення в окрему галузь історії перебуває 
етнографія, значення якої важко переоцінити лри вивченні життя і 
діяльності народних мас.

Часто «допоміжні» дисципліни називають історичними науками. 
Від цього слід відмовитися, бо історична наука як така — єдина і може 
ділитися на ряд галузей і предметів-дисциплін. Самі по собі можливо
сті історичних дисциплін обмежені, але в поєднанні з іншими історич
ними даними вони дають дуж е цінні результати.

Більшість згаданих історичних дисциплін, за виключенням архео
графії, поки що в своєму змісті не виходить за рамки дорадянського пе
ріоду, що, безумовно, обмежує їх застосування до новішого періоду. 
Велика увага, яка приділяється вивченню історії соціалістичної епохи, 
в свою чергу вимагає посилення розробки «допоміжних» історичних 
дисциплін. Доводиться визнати, що розробка «допоміжних» історичних 
дисциплін перебуває /в запущеному стані.

Дехто може подумати, що «допоміжні» історичні дисципліни ма
ють становити зміст «Вступу до історичної науки». З цим важко погоди
тися. Хіба можна побудувати «Вступ», обійшовши вже згадані питання, 
або хоч без короткого викладу історичних поглядів, як вони формува
лися протягом віків.

Якось так повелося, що курси з історіографії, які читаються у ву
зах, переслідують вузьку мету, рідко виходять за національні рамки.
І це в той час, коли відомо, що ідеї мало рахуються з кордонами, як 
про це яскраво свідчить розповсюдження марксизму-ленініізму у 
всьому світові. Навіть в сиву давнину ідеї знаходили шляхи свого по-

1 Палеографія знайшла своє висвітлення в багатьох спеціальних працях. На 
особливу увагу заслуговує праця Л. В. Ч е р е п н и н а, Русская палеография, 
Госполитиздат, М., 1956.

2 Див. Л. В. Ч е р е п н и н, Русская хронология, М., 1944.
3 Див. Л. В. Ч е р е п н и н, Русская метрология, М., 1944.
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ширення, а то й виникали аналогічні, коли для цього був відповідний 
грунт і потреба. Це зовсім не значить, що не було національної самобут
ності в розвиткові історичних ідей. Та історика в однаковій мірі має 
цікавити не тільки конкретне, а й загальне в людському суспільстві.

Ідейно-теоретичною основою розвитку і розквіту нашої історичної 
науки є вчення марксизму-ленінізму. Це вчення виникло не осторонь 
того шляху, яким ішов розвиток людської думки. Все, що було ство
рено людським суспільством, марксизм критично переробив і переві
рив на історичному досвіді. Він дав відповідь на питання, які вже до 
нього поставила передова думка людства 1.

Марксизм-ленінізм осуджує нігілістичне ставлення до спадщини, 
вчить, що до неї треба підходити критично, використовувати надбання 
попередніх поколінь. Праці істориків, я-кі творили в минулому,— це не 
кладовище, куди навідуємось для того, щоб почитати надмогильні на
писи та згадати того чи іншого попередника «незлим тихим словом». 
Хотілось би, щоб ці звернення до минулого нагадували нам про склад
ний шлях розвитку і боротьби в історичній науці, тоді ми ще краще 
оцінимо досягнення і роль марксистсько-ленінського вчення. Це завдан-г 
ня в значній мірі має виконувати «Вступ до історичної науки».

Історична наука в своєму розвиткові пройшла великий і складний 
шлях, починаючи від збору фактів і примітивних спроб їх систематизу
вати та пояснили і закінчуючи широкими науковими узагальненнями на 
основі марксистської теорії.

Тільки після відкриття К. Марксом об’єктивних законів розвитку 
людського суспільства історія стала справжньою наукою. «Хаос і до
вільність,— писав з цього приводу В. І. Ленін, — що панували досі в 
поглядах на історію і на політику, змінилися надзвичайно цільною і 
стрункою науковою теорією, яка показує, як з одного укладу суспільно
го життя розвивається, внаслідок зростання продуктивних сил, інший, 
вищий, — з кріпосництва, наприклад, виростає капіталізм»2. Історія 
стала наукою, що спирається на об’єктивні закони розвитку людського 
суспільства. Немає такої історичної проблеми, якої не можна було б 
розв’язати на основі творчого застосування марксистсько-ленінського 
вчення.

ІУ «Вступі» необхідно буде показати, що будь-які теоретичні погляди 
перевіряються життям. В цьому відношенні марксизм-ленінізм — єдине 
вчення, яке витримало всі випробування, зміцніло і розвинулося, спи
раючись на реальні факти. Вже забуто імена тих багатьох апологетів 
капіталізму, які говорили в свій час про «крах» марксистсько-ленінської 
теорії та її неспроможність вирішувати проблеми в нових умовах. Н е
зважаючи на ці пророкування, марксистсько-ленінське вчення залиши
лось непохитним, воно розвивалося і збагачувалося новими положен
нями, міцніло в боротьбі з ворожими і антинауковими поглядами на су
спільство. Кращим підтвердженням сили і життєвості цього вчення € 
те, що більше третини людства зараз іде шляхом соціалізму під іпра- 
пором марксизму-ленінізму.

Радянські історики горді з того, що вони творять, озброєні самою 
передовою, єдино науковою теорією, що працюють в ім’я справедли
вості та перемоги найблагородніших ідей і стремлінь всього прогре
сивного людства, що стоять в перших лавах борців за нове суспільство 
і несуть в маси істину і віру в їх боротьбу за велику справу.

Прямим завданням «Вступу» є те, щоб на конкретних прикладах 
показати розвиток та успіхи історичної науки в країнах соціалізму і ту

1 В. І. Л е н і  н, Твори, т. 19, стор.3— 4. -  г
2 Т а м  ж е ,  стор. 4— 5.
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глибоку кризу і занепад, що їх переживає зараз історіографія в капі
талістичному світі.

Не можна обійти у «Вступі» боротьбу проти сучасних різних спроб 
ревізувати марксизм-ленінізм. Відживаючи свій вік, реакційні класи з 
великим страхом дивляться на залізну ходу історії, творцем якої є на
родні маси. Ці класи і їх приспішники ненавидять все прогресивне. Ото
тожнюючи себе з суспільством, вони раніше галасували і зараз гала
сують на всі лади, що наступає загибель цивілізації, і роблять все, щоб 
опорочити революційну марксистсько-ленінську теорію, часто використо
вуючи підступні шляхи «підправлення» марксизму, «доповнення» його. 
В дійсності все це зводиться, як показав досвід, до того, щоб поєднати 
марксизм з буржуазною ідеологією, позбавити його революційної і на
укової суті.

Творчий розвиток марксистсько-ленінської історичної науки свід
чить, наскільки демагогічними є заяви різних ревізіоністів про те, що на
чебто марксизм-ленінізм не враховує всієї складності історичного про
цесу, що відкриття основних законів «стало» на перепоні дальшим до
слідженням, що начебто відкриттям об’єктивних законів заперечується 
творча роль людей в історичному процесі. Всі ці та інші твердження 
є не тільки свідченням нерозуміння суті марксизму-ленінізму, а й при
кладом безпардонного наклепу. Аджеж тільки політичні сліпці не мо
жуть бачити того, що лише марксистсько-ленінська історіографія впер
ше широко і справедливо показала вирішальну роль народних мас в 
історії.

Велике місце у «Вступі» має зайняти розділ про методику наукової 
роботи та дослідження, в яких виявляється уміння історика пов’язати 
теорію з практикою. Досвід показав, що «молоді» дослідники, а часто 
вже і досвідчені, доходять до багатьох «істин», набувають навики само
стійної роботи кустарно, витрачають на це багато часу і енергії. Д о то
го ж те, що ними «самостійно» відкрито, не завжди є кроком уперед. В 
цій справі ще багато самопливу і стихійності. Від такого стану речей 
багато втрачає і якість наукових праць.

Настав час звести великий позитивний досвід воєдино, ефективно 
його використати. Не можна при цьому не зупинитися на показові до
свіду передових діячів історичної науки. Адже передовий колективний 
досвід складається з досвіду окремих індивідів, перевіреного в масовій 
практиці.

Вже раніше з ’являлися роботи про організацію праці наукового ро
бітника. Серед них, на нашу думку, кращою є праця покійного акаде
міка К. Г. Воблого *. І хоч в організації роботи історика є багато спіль
ного з працівниками інших галузей суспільних наук, але, зважаючи на 
ряд специфічних рис, необхідність підказує приділити окрему увагу 
цьому питанню.

Справу потрібно починати з вибору теми, розкрити виробничий 
процес і кінчати підготовкою рукопису до друку. Не хотілось би, щоб 
ця частина «Вступу» була зведена лише до методично-технічних порад. 
Для прикладу взяти хоч би питання вибору теми для дослідження.

Кожний автор, вибираючи тему для дослідження, стикається з пи
танням, чи актуальна вона. В багатьох випадках відповідь на це шука
ють в ступені розробки цроблеми або теми в історичній літературі, в 
необхідності переглянути застарілі твердження з нових позицій на основі 
нових фактів, матеріалів. При виборі теми обов’язкова нова постановка

1 К. Г. В о б л и й, Організація роботи наукового працівника (Методика
і техніка), Вид-во АН УРСР, К.,  1947.
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питання і нові висновки. Адж еж  не секрет, що є історики, які навіть 
при наявності нових матеріалів стараються «обминати пережовуванням 
безспірних істин суть спірного питання» 1. В даному випадкові багато 
залежить від індивідуальності автора і, головним чином, від його тео
ретичного рівня.

Актуальними темами є теми, поставлені самим життям, теми, які 
розширюють наше пізнання світу, відкривають в ньому все нові сторо
ни, показують їх різноманітність і взаємообумовленість, сприяють ру
хові суспільства вперед. Про вибір теми дослідження можна ще багато 
дечого сказати, а тому у «Вступі» і цій справі необхідно приділити знач
ну увагу.

Вже в літературі наводилися приклади про те, що значна кількість 
праць з історії не викликає особливого зацікавлення в широких читаць
ких колах. «Секрет» цієї невдачі розкритий. Причиною цього вважа
ється те, що події подаються схематично, в загальному плані, не роз
кривається їх особливість на конкретних фактах. Ніде правди діти, 
багато праць справді грішить цим. Та слід відзначити, що є автори, які 
вважають достатнім зібрати факти, набити на них словесний обруч,— і 
робота готова. Але це далеко не так. Радянська історіографія відрізня
ється від буржуазної і в цьому відношенні. В буржуазній історіографії 
вже так заведено, що чим пухліший твір, чим більше він начинений 
фактами, чим менше пояснень, чому с^ме відбувалися ці події, тим 
більше такий історик вважався «людиною науки». Тим, що історик по
давав тільки факти, і вимірювалась його «об’єктивність». В таких ви
падках факти водять історика за собою.

Безумовно, що уникнути однієї або другої крайності історик зможе 
лише в результаті глибокого оволодіння марксистсько-ленінською тео
рією, в результаті знання фактів і подій, уміння аналізувати і зіставля
ти факти так, щоб вони подавалися в історичному розвиткові. І звер
нути на це увагу історика має «Вступ».

Кр-ім згаданого, в цьому розділі «Вступу» не можуть бути обійде
ними інші питання, при висвітленні яких неможливо обмежуватися ли
ше практичними порадами, не даючи теоретичного обгрунтування.

Багато в науковій розробці історії залежить від організації праці. 
Коли оглянемося назад, то побачимо, що і в цій справі за останні сто- 
двісті років відбулися великі зрушення. Особливо вони яскраво висту
пають в нашій країні після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. В організації наукових досліджень в Радянському Союзі, як 
і в усіх країнах соціалістичного табору, сталися корінні зміни. Все це 
сприяє розвиткові історичної науки. У «Вступі» необхідно про це го
ворити не лише в плані фіксації фактів, а й, що дуже важливо, з  на- 
прямку вдосконалення цієї організації. Здається нам, що тут є над чим 
поміркувати, а особливо над такими питаннями, як координація, кон
такт, планування наукової роботи, видавнича справа тощо.

Цікавитиме істориків і організація наукової роботи в зарубіжних  
соціалістичних, а також в інших країнах. Не можуть бути обійденими 
зв’язки істориків між різними країнами, існуючі міжнародні організації, 
конгреси і т. ін.

Поза рамками «Вступу» не може бути залишена і система викла
дання історії в середній і вищій школі. В цьому відношенні багато но
вого і позитивного вже зроблено за роки Радянської влади. Але потріб
но і далі працювати над тим, щоб майбутнього історика більше при
вчати до самостійної роботи, викладання історії більше пов’язувати і  
практикою, з життям.

1 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 13, стор. 5.
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/ ,• ^«Вступ 'до' історичної науки» має стати однією з історичних дисцип
лін і зайняти серед них відповідне місце.
м В цьому невеликому за розміром повідомленні і не ставилося зав* 
давня, вирішити >всі питання. Напевно, не вдалося і переконати всіх 
у  необхідності «Вступу до історичної науки». Питання ставиться, і то 
в дуже'загальному і плані, а його вирішення може наступити лише в ре
зультаті: сэусиль колективу істориків. Можливо, на перших порах можна 
було б:;:рбме?китися виданням спеціальних збірників статей, прове
денням-відповідних семінарів і т. п. Знаємо, що на все потрібна затра
та енерги,:гнасу,: але взятися за цю справу необхідно і чим раніше, тим 
краще.

-̂  1 Ф. П. ШЕВЧЕНКО

.З ' ГСТОРП У К РА ЇН С ЬК О ! Н У М ІЗМ А ТИ КИ
, • і ; 1 м ■ |ч і , ■ і ■ ■

’ ...... ('Грошова термінологія XVII—XVIII ст.)І | ; і і-: і - - 7

Грошові одййиці та їх  назви здавна цікавили істориків, археологів 
^  ре-човї Докази історичного розвитку народу, його еконо-

:йи¥тй 1*а матеріальної культури. Монета—дуж е змістовна, ціка- 
'вз і 'склМднй Історична пам’ятка. Вивченням її займається допоміжна 
ісіорй'чн!а’,£ЙсЦигіл:к'а— н у м і з м а т и к а  (від лат. п и т  і б т  а — мо- 
йета).' ; Т и ■' ' ' ' ''

На жаль, спеціальної літератури з української нумізматики дуже 
мало, Щ^Тмались лише окремі питання, а за останній час зовсім ці 
пйтакня 'Не' розроблялися. А тимчасом питання про стару українську 
грошрву (систему £ дуже складним, і вивчення його становить певний 
науковий інтерес. • '

Грошові одиниці, як і їх назви, безпосередньо пов’язані з розвитком 
то|іг?вЛН ' КііївсЦа Р^сь — найбільша і наймогутніша держава в се- 
редньові^нТй Євройі — була зв’язана торговельними та культурними 
відносинами з багатьма країнами Заходу і Сходу.

'‘У/д’ріеіанї®5 Існувала' власна грошова система. Спочатку грішми 
була ^уДбба', потім — куни з цінного хутра. Наприкінці X століття по
чали кор^гувауйся (іі)іблом, з якого робили злитки і називали їх грив- 
'нами. Д|)і8нішимй грошовими одиницями були ногати, куни (в пам’ят
ках XI — К|Г ст. вони означали металіч»; гроші), рєзани, вевериці. В 

гкінці X — Ііа початку XI ’ ст. в Київській Русі стали карбувати монету.
. В /ХИ^ХІУ сіт., незважаючи на посилення феодальної роздробле- 

%н б с т і ^ б к і і е й ' и м и  частинами Київської Русі продовжують зберіга
лися еКой^мІчНі,’пблітичні й культурні зв’язки, далі розвивається внут
рішні Йг̂ Ь%нМня торгівля, підтримуються торговельні зв’язки з Візан
тією, Болгариіо,' .Угбрщйною, Чехією, Німеччиною, Польщею, Литвою.

Істрр)іЧйуі 'пйм’яткй давньоруської та давньоукраїнської мови ду
же часїо;згадують грошові одиниці різних найменувань, проте вартість 
ії&о цігійібі'ь1 їх не пояснюється. В іхих пам’ятках засвідчені такі основні 
грошові назви давньоруського .періоду: куни, гривни, вевериці, рєзани, 
н б ґ а т и ї й і і і й м ,  становлять об’єкт окремого дослідження ав
тора дйнрД:Й аг̂ і) ,г!’. х

' ; На^кЦаїйсЬкиі.Ьемляк  ̂ які перебували в складі Литви і Польщі, 
р^важ4'і(їчй< 'іік/дтоЦіЦий ґніт, розвивалась торгівля, поступово роз

1 «Наукові записки Запорізького педагогічного інституту», т. IV, 1957, 
стор. 146.


