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В умовах загострення російської пропаганди, постійної зовнішньої загрози з боку
Російської федерації, важливими видаються пошуки та розуміння історичних націо- та
державотворчих процесів, витоки власної національної самоідентифікації, нове прочитання та
інтерпретація національно-спрямованих текстів, які сьогодні є особливо актуальними, адже
сприятимуть підняттю патріотизму серед населення. Крім того, проблема розбудови української
державності, безперервна еволюція української нації та участь у цих процесах як певних верств,
формальних/неформальних колективів чи окремих непересічних особистостей належить до
постійно актуальних тем, адже є важливою компонентою побудови сучасного демократичного
суспільства. В українському вимірі актуальність подібних тем зростає ще більше з огляду на
процеси подолання тоталітарного минулого, розбудову громадянського суспільства та
євроінтеграційні процеси, необхідність посилення патріотичного виховання серед молоді та
зміцнення національного духу дорослого населення країни. На видноколах української
історіографії з’явилася книга, що виконує зазначену місію – збірник наукових праць професора
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – Світленка Сергія Івановича.

«Українське ХІХ століття» – період з кінця ХVІІІ – до початку ХХ ст. став часом розвитку
процесів українського націотворення, теоретичного створення «українського проекту» та
ідеологічної й організаційної підготовки його реалізації; епохою українського модерну. Для
автора рецензованого збірника епоха українського модерну цікава з кількох позицій: це період,
коли: 1) набув розвитку соціотворчий процес, що виявився в новому класоутворенні, формуванні
та становленні буржуазії, пролетаріату, демократичної народолюбної інтелігенції; це
утверджувало соціальне підґрунтя модерного українського проводу, у свідомості якого зародився
український соціополітичний та етнокультурний проект; 2) капіталістичні відносини
породжували соціальну свободу, що об’єктивно спонукала до прагнення свободи політичної;
3) націотворчий процес сприяв формуванню і становленню української модерної нації, коли
відбувся інтелектуальний поворот до утвердження національної ідеології, ідентичності та
суспільної свідомості; 4) культуротворчий процес сприяв утвердженню модерної класичної
української культури, освіти й науки (ідея національно-культурного відродження набула не лише
соціокультурного, а й суспільно-політичного і загальнонаціонального звучання) [5, с. 7, 8].

Архітектоніка книги проф. С. Світленка чітка. Публікації згруповані за трьома тематичними
блоками: етнонаціональна історія; інтелектуальна історія; історіософська думка.

У першому розділі висвітлено історію українського націотворення крізь призму поступу
національної ідеї як національно-культурного відродження та діяльності її носіїв – українських
народолюбців (чинники формування української модерної нації, ідеологічна складова
українського національного руху Наддніпрянщини, народолюбська діяльність І. Срезневського,
М. Костомарова, А. Свидницького, постать Т. Шевченка в націотворчих процесах).

У другому розділі збірника автором показано інтелектуальний доробок ідейних провідників
молодої української нації, налагодження інтелектуальних комунікацій та збереження історичної
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пам’яті серед свідомих українців – інтелектуальне середовище і творчий доробок В. Антоновича,
О. Лазаревського, Л. Смоленського, Б. Грінченка, М. Грушевського, Д. Яворницького.

Третій розділ збірника присвячено історіософському дискурсу у творчості
М. Максимовича, М. Костомарова, П. Куліша, В. Антоновича, М. Драгоманова.
Проф. С. Світленко проводить слушну думку про те, що згадані інтелектуали концептуально
осмислювали минуле заради історичного поступу України у майбутньому, а їхні історіософські
міркування становлять значний інтерес для вивчення особливостей формування і становлення
української національної ідентичності, мислення та свідомості.

«Червоною ниткою» проходять теми становлення української модерної нації, української
національної ідентичності, національного самоусвідомлення, процеси консолідації українства.
Проф. С. Світленко, являючись прихильником модерністської версії української націогенези
(Б. Кравченко, Р. Шпорлюк та ін.), схильний визначати модерну націю як спільноту людей,
об’єднаних власною назвою, територією, символами, геокультурним та етносоціальним
походженням, історичною пам’яттю та психологією, спільним соціальним та економічним
устроєм, духовно-культурними, національними, юридико-правовими та політичними
цінностями; ототожнювати її ґенезу саме з епохою індустріального суспільства, якому
притаманні глибокі системні зміни як у галузях технічного прогресу, так і в суспільній
самосвідомості [5, с. 17, 18]. На думку автора, особлива роль у формуванні та становленні
модерної нації належала новій, національній за своїм світоглядом еліті, яка опікувалася
відродженням історичної пам’яті й утвердженням національної свідомості на основі певних
духовно-культурних, національних і політичних цінностей та врахування особливостей
національної психології та соціально-економічного устрою суспільства [5, с. 33].

Дослідник схильний вважати український національний рух «довгого ХІХ ст.» нелінійним,
тобто таким, що не розвивається по висхідній, маючи перерви протяжності, поступовості,
хвилеподібність тощо. Змістовими компонентами при цьому є, перш за все, періодизація,
соціальна база та ідеологія. Зокрема, проф. С. Світленко виділив три стадії українського
національного руху: 1) з кінця ХVІІІ – до середини 1840-х рр. – академічне культурництво, коли
в романтичному ідейному просторі вже зміцнювалися паростки української національної
свідомості в її модерному розумінні; 2) з середини 1840-х – до кінця 1880-х рр. – культурно-
політичне народолюбство/народовство, яке поряд із національним культурництвом висувало й
політичні ідейні смисли, почало опановувати й політичні форми діяльності; 3) з 1890-х рр. до
1917 р. – національно-політичний модерн, що характеризувався утвердженням початків
української національної модерністичної ідеології з теоретико-методологічним плюралізмом (від
ліво-соціалістичних напрямів до право-національних та консервативних), розбудовою першого
покоління національних політичних партій, що гарантувало утвердження чітких інституційних
форм [5, с. 73, 74].

Увесь національний рух «довгого ХІХ ст.» автор кваліфікує як хвилеподібний рух від
академічно-елітарного культурництва зі збирання староукраїнської культурно-історичної
спадщини через поєднання народолюбного/народовського культурництва і початків політичної
роботи до домінанти політичної загальнонаціональної партійної боротьби з допоміжним
модерним культурництвом у рамках побудови інтелектуального проекту нової України. При
цьому історик припускає, що саме нелінійність розвитку стала одним із чинників (поряд із
територіальною розмежованістю українських земель, сильними впливами польського
національного та російського визвольного рухів, духовно-культурною, етнічною, ментальною
своєрідністю українських регіонів), що зумовлював уповільненість процесу українського
націотворення, не сприяв національній консолідації [5, с. 78].

У даному випадку можемо говорити про використання дослідником інноваційної
методологічної концепції – сітьового/мережевого підходу, успішно апробованого в історичній
науці проф. І. Колесник. Увага зосереджується, перш за все, на механізмах формування та
функціонування інтелектуальних співтовариств/спільнот, зважаючи на мозаїку форм,
організаційну аморфність, ідейну прозорість та формальну неструктурованість, а також їхні
численні метаморфози [2, с. 172]. Ця модель позначає інтеграцію розрізнених елементів (ідей,
теорій, біографій, наукових інституцій, академічних шкіл, наукових співтовариств тощо) в
«безшовну» мережу взаємопов’язаних елементів, між якими постійно циркулює інформація,
котрі існували і раніше, проте вивчались ізольовано [3, с. 56, 78]. Інноваційність мережевої
моделі історичної науки полягає у синтезі соціологічного, антропологічного та мікроісторичного
підходів, що утворює міждисциплінарно-мережевий простір.
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У роботі проф. С. Світленка чітко проглядається і зреалізований метод моделювання
інтелектуальних мереж, при якому внутрішня структура інтелектуального співтовариства
«довгого ХІХ ст.» функціонує у вигляді трьох складових: 1) вертикальних ланцюгів або т. зв.
«міжпоколінних мереж» на зразок учитель/учень; 2) «горизонтальних альянсів», тобто
взаємопов’язаних послідовних груп інтелектуалів; 3) структурного суперництва
(інтелектуального партнерства/конкуренції) [2, с. 173]. У даному ракурсі на перший план
висувається проблема міжособових комунікацій. Такий проблемний акцент дає змогу
відтворювати інтелектуальний простір як певну «мережу спілкування» українських істориків
кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

Таким чином, сітьові (мережеві) технології, моделі інтелектуальних мереж дають нові
можливості, активізують значний ресурс, який не вписується у звичайні схеми інтелектуальної
й культурної історіографії; вони є альтернативним баченням таких атрибутів традиційного
історіописання, як поняття процесуальності та лінійності (у формі розвитку, еволюції, прогресу).
Погляд на історію як сукупність мереж інтелектуальних альянсів, корпоративних груп,
культурних осередків, ланцюгів родинних, товариських і службово-корпоративних зв’язків
інтелектуалів легітимізує саму ідею нелінійних підходів у сфері культурно-інтелектуальної
історії [2, с. 190, 191].

Звернення до біографічних студій, на нашу думку, може кваліфікуватися як національно-
ідентифікаційні візії історика/людини/громадянина, адже, як відомо, історична пам’ять тісно
пов’язана з проблемою культурної ідентичності кожної нації, національної приналежності,
врешті-решт є запорукою її етнічного самозбереження. На сьогоднішній день біографічна
література та біографічні науково-популярні твори залишаються значною, проте найменш
науково обґрунтованою лакуною. За останні кілька десятиліть суттєво зріс інтерес до
обговорення і тлумачення концептуальних і методологічних принципів біографістики.
«Біографічний поворот» в гуманітаристиці пов’язаний, перш за все, з кардинальною зміною
концептуальних основ гуманітарного знання, відмовою від панування об’єктивістських моделей
соціокультурного буття, зростанням інтересу до індивідуально-особистісного виміру соціального
існування. Практично весь комплекс наук про людину наразі знаходиться в пошуку нових
«антропологічних проектів», тому унікальний біографічний досвід виявляється дуже доречним
і актуальним.

Біографістика як така важлива і в площині національної ідентичності. Сьогодні українська
нація легітимована, підтвердженням чому є державна незалежність країни. Проте наша держава
активно інтегрується до європейського простору, внаслідок чого має поряд із прийняттям
європейських цінностей зберегти й власну національну ідентичність. Збереження Україною
власної тожсамості є умовою її політичної, територіальної та державної цілісності, а
невикристалізувана національна ідентичність може загрожувати повною денаціоналізацією.
Звернення ж до ретроспективи вивчення метанаративів як окремих репрезентантів національного
середовища, так і національних спільнот чи засобів масової комунікації могло б виявитися
плідним у сенсі встановлення механізмів формування національного самовизначення та їх
концептуального осмислення. Загалом, у праці проф. С. Світленка яскраво зреалізована дана
місія – національна ідентичність викристалізувана в руслі інтелектуально-біографічних
студій.

Як стверджує Т. Дзюба, саме у період з середини ХІХ до 30-х рр. ХХ ст. простежується
теоретично-публіцистичне устаткування феномену «національна ідентичність» (виникнення і
функціонування усього комплексу понять, пов’язаних із нею, як-от національна ідея, нація,
національне самоусвідомлення тощо). Саме цей період – фаза осягнення українцями себе як
нації, з першими спробами державності включно, яка оприлюднюється і сфокусовується у
медійному корпусі текстів; саме ця доба акумулювала оригінальних і найяскравіших в історії
творення української духовності публіцистів-мислеників [1, с. 10], інтелектуальні портрети яких
і вималювані проф. С. Світленком.

Так, особливий інтерес у читача викликають публікації про увіковічення пам’яті Тараса
Шевченка нащадками та значення його постаті (творчості) для діяльності українських громад
Наддніпрянщини 1860-х – 1890-х рр. (сс. 153-167, 168-191, 192-214). Проф. С. Світленком
доведено, що не лише творчий спадок Кобзаря, а й його смерть відіграли мобілізуючу роль у
середовищі молодих українських народолюбців; могила Т. Шевченка слугувала національним
символом українства, сакральним місцем для свідомих громадян. Вшанування пам’яті поета-
патріота, розповсюдження творів Кобзаря серед широких верств населення, започаткування
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недільних і щоденних шкіл консолідувало українські народно-демократичні сили. Узагалі, слід
наголосити на тому, що Кобзар став для українців не просто геніальним поетом, а й провідником
нації, універсальним символом національного єднання України, засобом інтелектуальної й
культурної легітимізації української ідеї серед широких соціальних верств.

Як відзначає В. Литвин, на початку ХХ ст. особливо чітко виявилася об’єднуюча,
інтегральна, сумативна складова у циркулюючих образах Великого Кобзаря, котрі постали як
наслідок його культу на обширах культурно-громадського та суспільно-політичного українства;
ця інтегруюча настанова відображала соціо- та етнокультурні потреби й вимоги запізнілого
націєтворення «скривдженого» чи «недержавного» народу, зокрема формування політичного
українства. Даний культ Т. Шевченка означений «національно-консолідуючим міфом», що
приваблював багатьох інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ ст., політичних та громадських
діячів, незважаючи на їхні відмінні політичні практики, аксіологічні настанови та світоглядні
дороговкази [4, с. 28].

Слід констатувати, що, дійсно, українська громадськість, починаючи з другої половини
ХІХ ст., відшуковувала у багатоманітних практиках і життєписі Т. Шевченка не лише взірці
класичної літератури, а й матеріал для утвердження політичних концепцій і теорій, творення
національних міфів і світоглядних орієнтирів, кристалізуючи таким чином образ Кобзаря із
сакральними, символічними, міфологічними, соціально-політичними, ідеологічними й
культурними рисами. Для національно-свідомої інтелігенції образ Т. Шевченка асоціювався не
лише з геніальним поетом і художником, а й провідником української нації та символом України.

На зміну емоційно-патетичним і ностальгійно-патріотичних сприйманням первісного
образу Т. Шевченка українськими інтелектуалами ХІХ ст., які надзвичайно тонко та виразно
відчували соціокультурні контрасти між славною минувшиною та безрадісною сірістю тодішньої
сучасності [4, с. 10], припорошеною романтизмом, під знаком якої конструювалася тогочасна
національна ідентичність, прийшло позитивістське сприймання культу Кобзаря на початку ХХ ст.
Тобто, перенесення уваги на соціальні та національні мотиви у творчості Т. Шевченка відіграло
вирішальну роль у творенні нових культурних і духовних образів поета, а також набуло
величезних масштабів в українському суспільстві (що спричинило бум перевидань творів поета,
створення науково-популярної літератури про його життя і діяльність, активізувало громадську
ініціативу щодо спорудження йому пам’ятників тощо).

Окремі публікації збірника присвячені українським інтелектуальним зв’язкам
В. Антоновича (с. 238-261), які, насправді, мали важливе значення для становлення української
національної ідентичності другої половини ХІХ – початку ХХ ст., популяризації ідеалів
українського народолюбства тощо. Дослідник відобразив дані контакти в якості синтезу
освітньо-наукової та громадської, національно-культурницької та політичної складових
діяльності професора. Об’єктом дослідження проф. С. Світленка стали ліберально-демократичні
позиції історика та археографа О. Лазаревського (с. 262-275), інтелектуальні зв’язки та
культурницька діяльність педагога Л. Смоленського (с. 276-285), актуалізація інтелектуально-
біографічного підходу через призму діяльності Б. Грінченка (с. 285-313), інтелектуальна
спадщина М. Грушевського – зокрема, зміст поняття «соборність», що розглядається як єдність,
солідарність українців, що має давні історичні традиції та знаходить вираження в
територіальних, етнічних, психофізичних, соціальних, політичних, економічних, духовних та
культурних факторах (с. 314-328). Охарактеризовано інтелектуальні зв’язки та світоглядні
орієнтири Д. Яворницького (с. 329-369). Поряд із цим дослідник намагається з’ясувати такі
ключові для інтелектуальної історії поняття як «інтелектуальне середовище», «інтелектуальна
біографія», «інтелектуальні комунікації», долучається до з’ясування дискусійних моментів
співвідношення «інтелектуальної» та «наукової» біографії тощо.

Зі сторінок книги постає поглиблене розуміння історіософської традиції ХІХ – початку
ХХ ст. через призму творчості М. Максимовича (с. 370-389), М. Костомарова (с. 390-409),
П. Куліша (с. 410-432), В. Антоновича (с. 433-447), М. Драгоманова (с. 448-479). Зокрема,
акцентовано увагу на історіософських працях М. Максимовича в царині української історії та
пісенної народної творчості, в яких мислитель вимальовував українську націю в якості
особливого предмету спеціального історичного дослідження, пояснював генезис народів Русі,
виділяв південноруську (українську) історичну спільність, підкреслюючи автохтонність її
населення та важливість Києва у консолідації земель та народів у межах Руської території. Проф.
С. Світленко звернув увагу на протиріччя в історико-філософських поглядах М. Максимовича,
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який, з одного боку, висунув ідею про подвійну (Києво-Московську) Русь, а, з іншого, –
підтримував визнання українського народу як окремого етносу зі своїм власним історичним
процесом, часом, владою та лідерами, що мало значення для формування ідеї модерної України.
М. Костомаров у рефлексіях проф. С. Світленка постав як український мислитель романтичного,
народолюбного, слов’янофільського та христоцентричного світорозуміння, у творчому доробку
якого відобразилися такі історіософські проблеми, як історіогенеза людства, мета, рушійні сили
та перспективи української історії. В. Антонович у концепції дослідника вималюваний як
ідейний лідер національно-культурницької, ліберально-демократичної, поступової течії в
українському національному русі, історіософія історії України якого ґрунтувалася на началах
ідеології українського народолюбства та методології позитивізму, а творча спадщина торкалася
питань сутності, рушійних сил та періодів українського історичного процесу, багатофакторності
його розуміння, усвідомлення в ньому ролі громади, держави й особи. Історіософська концепція
М. Драгоманова в інтерпретації проф. С. Світленка постала як така, що базувалася на загальному
розумінні європейського історичного процесу; світоглядними орієнтирами філософа виступали
лібералізм, федералізм та космополітизм. Доведено, що М. Драгоманов не розглядав український
історичний процес у прямолінійній перспективі, а як – зигзагоподібний рух з періодами
зростання і спаду; інтерпретував терміни «історичний час», «історичний простір» та «рушійні
сили прогресу», які пояснювалися в контексті української історії; філософ мав широке,
узагальнене бачення української історії, яке розглядалося в тісному зв’язку з історією
європейської цивілізації.

Отже, вибудовану у парадигмі культурної та просторової єдності працю проф. С. Світленка
можемо розглядати як спробу встановлення зв’язку між історичним, філософським та
наратологічним дискурсами. Багатошаровість, поліфункціональність дослідження проявляється,
на нашу думку, у зверненні до: 1) історіографічного джерелознавства; 2) аналітичного
наукознавства, що оперує категоріями національної ідентичності; 3) загальнофілософської
герменевтики, яка надає можливість уникати однобічності в інтерпретаціях історіографічних
джерел; 4) історичної біографістики, що дозволяє використовувати потенціал створених наукових
біографій для національної ідентифікації вчених. Міждисциплінарний характер надав роботі
оригінальності, концептуальної завершеності та новизни. Крім того, його застосування вимагало
від дослідника глибокого інтелекту, широкої ерудиції, вміння мислити й оперувати одночасно
історичними, культурологічними, філософськими категоріями, використовувати сучасний
методологічний інструментарій. У роботі привертає увагу спосіб викладу матеріалу, багата мова
та вишукані мовні конструкції, які влучно відображають думки і дозволяють передати глибинну
сутність проблем, що аналізуються.

Українська історична наука та історіографія поповнилися унікальною книгою.
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