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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИП ОБ'ЄКТИВНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ 

ДОСЛІДЖЕННІ 

 

Стаття містить міркування автора щодо методологічного принципу об’єктивності в історичному 

дослідженні. Автор розглядає історію виникнення цього принципу, а також прослідковує, як змінювалися 

позиції провідних методологів історії щодо проблеми об’єктивності історика упродовж століть. Найбільш 

рішуче пізнавальні можливості історика спростовувалися філософами і лінгвістами наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. У зв’язку з цим постало питання про саме існування принципу об’єктивності. Автор не 

погоджується з твердженням про те, що цього принципу не існує. Але зміст цього принципу, безперечно, 

повинен бути переглянутий у зв’язку з останніми досягненнями методологічної думки. Тому суть принципу 

об’єктивності автор вбачає не у запереченні суб’єктивності історика, а у дотриманні ним цілого ряду вимог 

під час дослідження, завдяки чому досягається належний науковий рівень роботи. 
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Як влучно відмітив російський історик П. 

Уваров, в сучасній історичній науці існують 

дві великі групи істориків: історики-епісте-

мологи і методологи з одного боку і «практи-

куючі історики» з іншого. «Обидві групи істо-

риків, – зазначає вчений, – мовчазно дрейфу-

ють в різні сторони, все далі одна від одної. 

Перші пишуть для свого кола, другі або їх ци-

тують, не розуміючи, або просто ігнору-

ють»[12,с.303-304]. Така ситуація, на нашу 

думку, дуже характерна і для української 

історичної науки. 

У численних дисертаційних роботах остан-

ніх десятиліть методологічні принципи роботи 

історика згадуються нерідко за інерцією, досить 

формально і без їх глибокого осмислення. У 

числі перших, як правило, називають принцип 

об’єктивності. У чому ж полягає (чи повинен 

полягати) цей принцип, вірність якому декларує 

практично кожен перший історик? Свою 

відповідь на це питання спробуємо дати нижче. 

Певними орієнтирами для вітчизняних 

дослідників у цьому питанні можуть слугувати 

загальні методологічні праці за авторством 

українських істориків Н. Яковенко[13] і Л. 

Зашкільняка[5], роботи польського методолога 

Є. Топольського[11], досить змістовні історіо-

графічні доробки російського історика Л. 

Рєпіної[6], тощо. Однак всі у цих роботах 

можна знайти скоріше постановку проблеми, 

ніж її вирішення. І це аж ніяк не недолік згада-

них авторів, адже такою є специфіка поточного 

етапу розвитку методологічної думки. 

Мета статті – сформувати позицію щодо 

сутності методологічного принципу об’єктив-

ності, яка була б достатньо чіткою для того, щоб 

можна було говорити про свідоме застосування 

цього принципу в науковому дослідженні. 

Віра у необмежені пізнавальні здібності 

історика, у його здатність, за Л. фон Ранке, 

розповісти «як все було насправді» (wie es 

eigentlich gewesen) [2,s.VI], до якої схилялися 

позитивісти, була неодноразово розвінчана у 

ході розвитку філософії і методології історії. 

При чому з кожним новим витком розвитку 

методологічної думки гносеологічний опти-

мізм, а разом з тим і об’єктивність історика 

піддавалися все більш ґрунтовному і рішучому 

спростуванню. 

Наукова проблема об’єктивності виникла яr 

наслідок першої наукової революції і появи 

науки нового типу, що носить назву «ново-

європейської» або «картезіанської» (від ім’я 

Рене Декарта – Cartesius). У цей період форму-

ються методологічні засади природничих наук, 

які стали основою сучасного розуміння науки і 

наукового методу. Ці процеси здійснили знач-

ний вплив на історичну науку і філософію істо-

рії. «Об’єктивізм» був підхоплений істориками-

позитивістами одночасно з проекцією на 

гуманітарні дисципліни наукових принципів і 

методів природничих наук [9,с.78,81]. 
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Однак уже наприкінці ХІХ ст. у ході т. зв. 

«спору про метод» неокантіанці В. 

Віндельбанд і Г. Ріккерт висунули тезу про 

методологічну відмінність «наук про дух» (у т. 

ч. історії) від «наук про природу». Перші є 

ідіографічними, тобто такими, що описують 

індивідуальні, неповторні події і процеси. 

Другі – номотетичні: вони фіксують загальні, 

повторювані властивості досліджуваних 

об'єктів. Згідно з Г. Ріккертом, «науки про 

культуру» полягають у погляді на світ через 

віднесення до цінностей, тоді як «науки про 

природу» розглядають світ через віднесення до 

законів і закономірностей[10,с.360]. 

У цей же період завершується формування 

принципу історизму. При чому В. Дільтей у 

своїй «Критиці історичного розуму» «істори-

зував» і самого історика, який завжди залишає-

ться людиною свого часу і приречений діяти в 

«межах життєвого горизонту»[8,с.94]. З часів 

неокантіанського повороту західна гуманітар-

на думка знаходиться у постійному пошуку 

компромісу між «об’єктивізмом» і 

«релятивізмом»[8,с.102]. 

Найбільш насичені теоретичні дискусії щодо 

питаннь про пізнавальні можливості історика і 

його об’єктивність розгорілися наприкінці 

1980-х – у 1990-х роках ХХ ст. на сторінках 

провідних наукових журналів: «History & 

Theory», «American Historical Review», 

«Speculum», «Past & Present», «The Monist» та 

ін. [6,с.119] У центрі обговорень, в яких брали 

активну участь і філософи історії, і самі 

історики, опинився так званий «лінгвістичний 

поворот», або «семіотичний виклик» історії. 

Його суть полягала у розвитку положення, 

висловленого, зокрема, французьким 

філософом, семіотиком і літературознавцем 

Роланом Бартом у другій половині ХХ ст., про 

те, що «мова, завдяки своїм «обов'язковим 

категоріям» (а не тільки заборонам), заставляє 

нас думати так, а не інше»[4,с.375]. Таким 

чином, текст за своєю природою не може 

об’єктивно відображати предмет дослідження. 

Праця історика, що створює текст, у цьому ви-

падку фактично ототожнюється з літератур-

ною творчістю. «Історики, – пише Х. Уайт, – і 

хотіли б говорити буквально і нічого, окрім 

істини, не розповідати про об'єкт свого дослід-

ження, але неможливо оповідати, не вдаючись 

до фігуративної мови і дискурсу, який за своїм 

типом є швидше поетичним (чи риторичним), 

ніж буквалістським... Історіографія є 

дискурсом, який, як правило, націлений на 

конструкцію правдоподібного оповідання про 

серію подій, а не на статичний опис стану 

справ»[3,с.13]. 

Тож чи можна, з огляду на все викладене 

вище, взагалі вести мову про принцип об’єк-

тивності в історичному дослідженні? Адже 

однією з особливостей історичного знання є 

його подвійна суб’єктивність: суб’єктивність 

самого дослідника, як людини свого часу і 

культури накладається на таку ж суб’єктив-

ність автора текстового історичного джерела 

[9,с.79-80]. 

На цій підставі український історик і 

методолог Є. Сахновський цілком справедливо 

дійшов до висновку про те, що принципу 

об’єктивності немає місця в історичній науці, 

його не існує. Натомість має місце «віра 

історика у можливість адекватного 

відтворення минулого»[7]. 

Така позиція видається нам цілком 

логічною і правильною за умови трактування 

принципу об’єктивності як гносеологічного 

витвору картезіанської науки. Сучасне ж 

розуміння цього принципу, зокрема, західними 

істориками, дещо відрізняється, хоча цілко-

витого консенсусу щодо точного визначення 

принципу об’єктивності досі немає. 

Декларуючи дотримання принципу 

об’єктивності і в той же час враховуючи 

специфіку історичного знання, ми схиляємося 

до розуміння об’єктивності, запропонованого 

сучасним істориком М. Бевіром. Він визначає її 

не як антитезу суб’єктивності, а як дотримання 

певного набору критеріїв, які повинен 

враховувати історик. Принцип об’єктивності 

досягається, за М. Бевіром, шляхом дотримання 

наступних вимог: скурпу-льозність (accuracy), 

зрозумілість (comprehensiveness), прогресив-

ність (progressiveness), результативність 

(fruitfulness), послідовність (consistency), 

відкритість (openness)[1, p.328]. 

Таким чином, принцип об’єктивності в 

історичному дослідженні розуміється нами не 

як зобов’язання дослідника відображати у 

своїй роботі об’єктивну реальність минулого, і 

навіть не як обов’язок бути самому повністю 

об’єктивним, оскільки і одне й інше є 

фактично нездійсненним. Натомість ми 

розуміємо цей принцип як перелік вимог, які 

ставить перед собою дослідник, і за 

дотриманням яких слідкує під час роботи. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Статья содержит рассуждения автора о методологическом принципе объективности в историческом 

исследовании. Автор рассматривает историю возникновения этого принципа, а также прослеживает, как 

изменялись позиции ведущих методологов истории по проблеме объективности историка в течении веков. 

Наиболее решительно познавательные возможности историка опровергались философами и лингвистами в 

конце ХХ – начале XXІ вв. В связи с этим встал вопрос о самом существовании принципа объективности. 

Автор не согласен с утверждением о том, что этот принцип не существует. Но смысл этого принципа, 

несомненно, должен быть пересмотрен в связи с последними достижениями методологической мысли. 

Поэтому суть принципа объективности автор усматривает не в отрицании субъективности историка, а в 

соблюдении им целого ряда требований в ходе исследования, благодаря чему достигается надлежащий 

научный уровень работы. 

Ключевые слова: историк, методология, объективность, постмодернизм, семиотика. 

 

Slobodian S. 

ON THE QUESTION OF THE PRINCIPLE OF OBJECTIVITY IN HISTORICAL RESEARCH 

The article contains the author's reasoning about the methodological principle of objectivity in historical research. The 

author examines the history of the origin of this principle, and also traces how the positions of the leading 

methodologists of history on the problem of objectivity of the historian have changed over the centuries. 

The historian's cognitive abilities were most strongly refuted by philosophers and linguists in the late twentieth and 

early twenty-first centuries. In this regard, the question arose about the very existence of the principle of objectivity. 

The author does not agree with the statement that this principle does not exist. But the meaning of this principle must 

undoubtedly be revised in connection with the latest achievements of methodological thought. 

Therefore, the author believes that the essence of the principle of objectivity is not the rejection of the subjectivity of the 

historian, but compliance with a number of requirements in the course of the research, thanks to which a proper 

scientific level of work is achieved. 

Key words: historian, methodology, objectivity, postmodernism, semiotics. 


