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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Студії над українською інтелектуальною 

історією першої третини XІX ст. мають для сучасного українознавства важливе 

теоретико-концепційне значення, адже йдеться про хронологічний період, 

прикметний формуванням цілковито нового «культурного ландшафту» України 

як центральноєвропейського терену, охопленого процесами відродження етносу, 

який панівні нації намагалися позбавити історичного буття. Інтелектуальні засади 

процесу національної мобілізації українців (малоросів, русинів) були закладені в 

процесі концептуалізації українознавчих студій, у яких осмислювався феномен 

України і здійснювалася репрезентація спільнотної ідентичності українців.  

Аналітичне осмислення  процесів становлення й розвитку дослідницьких 

студій над українською художньою словесністю, що з небаченою доти 

інтенсивністю та широтою розгорнулися в українському інтелектуальному 

просторі впродовж першої третини XІX ст., заслуговує під цим оглядом на 

окремішню увагу. Утвердження у суспільній свідомості високого маєстату 

народного слова стало для тогочасних вчених та культурних діячів синонімом 

утвердження  духової суверенності народу.  

Попри нагромаджений науковцями значний фактологічний матеріал, що 

стосується як власне української інтелектуальної історії першої третини XІX ст., 

так і конкретніше – студій над українською словесністю, досі малоз’ясованим 

лишається питання про те, у який спосіб дослідження усних та писемних 

репрезентацій українського слова виформовували не лише систему координат 

українознавчого аналітичного дискурсу, а й вплинули на формування спільнотної 

ідентичності українців та визначили світоглядну специфіку ідеології цілого 

тогочасного національного руху. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена передусім тим, 

що в сучасній науковій літературі відсутній узагальнювальний аналіз того впливу, 

який справило комплексне вивчення художньої словесності на методологічний 

поворот в українознавстві першої третини XІX ст., що у цей час починає 

концептуалізуватися вже не тільки науковою чи культурною практикою, а й 

постає мобілізаційним чинником національного поступу.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконувалося в Національному науково-дослідному інституті 

українознавства та всесвітньої історії та Науково-дослідному інституті 

українознавства у рамках науково-дослідної держбюджетної теми «Освітні 

проекції шевченківського дискурсу як простір українознавчої комунікації 

громадянського суспільства» ( державний реєстраційний номер  0114U002036). 

Об’єктом дослідження є інтелектуальна історія процесів національної 

мобілізації українців підросійської України. 

Предметом дисертаційної роботи є етнокультурні ідентитети дослідження 

української художньої словесності першої третини XІX ст. 
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Хронологічні рамки дисертації охоплюють першу третину XІX ст. як 

відправний етап формування нової спільнотної ідентичності українців у XІX ст., 

інтелектуальною основою якої стало збирання та осмислення пам’яток народної 

словесності, що виявилося, зокрема, у творчих практиках З. Доленги-

Ходаковського, «Опыте собрания старинных малороссийских песен» (1819) 

М. Цертелєва, епохальному в інтелектуальній історії України збірнику 

«Малороссийские песни» (1827) М. Максимовича, який концептуалізував 

постання «стартової точки… наукового українознавства»
1
, шестикнижжі 

«Запорожской Старины» І.  Срезневського, збірнику П. Лукашевича (1836), в 

якому було здійснене перше системне структурування спільного масиву народної 

пісенності Наддніпрянщини та Галичини, монографії О. Бодянського «О 

народной поэзии славянских племен» (1837), у якій в українській словесності 

виділено визначальні ознаки спільнотної ідентичності й виразно протиставлено 

російській. Верхньою межею тут окреслюється 1840 р. – рік виходу 

Шевченкового «Кобзаря» і початку нового етапу українського відродження.   

Метою дослідження окреслюється з’ясування характерних виявів і тенденцій 

розгортання українознавчих досліджень у підросійській Україні першої третини 

XІX ст. й розкриття науково-інтелектуального та соціокультурного значення 

студій над художньою словесністю та їхнього впливу на формування спільнотної 

ідентичності українців. 

Для досягнення мети ставилися такі завдання: 

 – проаналізувати рівень історіографічного та джерельного забезпечення 

дисертаційного дослідження, з’ясувати теоретико-методологічні основи його 

аналітичних стратегій; 

 – окреслити значення концепту «художня словесність» в інтелектуальному 

просторі українознавства, простежити динаміку трансформацій його 

семантичного наповнення на різних етапах розгортання українознавчого 

дискурсу; 

 – розкрити основні прийоми і характер студій над українською словесністю 

на ранньомодерному етапі формування спільнотної ідентичності українців; 

 – дослідити типологічну специфіку утвердження уявлень про українську 

самобутність в епоху пробудження європейських національних рухів початку XІX 

ст., з’ясувати діалектику дискурсивної взаємодії у цих процесах гердерівського 

романтизму, історіографії «старшинських автономістів» та перших спроб 

системного осмислення художньої словесності; 

 – висвітлити вплив сакралізації народної словесності в інтелектуальних 

практиках З. Доленги-Ходаковського та М. Максимовича на становлення нової 

парадигми українознавства та формування світоглядних основ української 

визвольно-національної концепції; 

 – розкрити внесок найвизначніших послідовників М. Максимовича – 

І. Срезневського, О. Бодянського, П. Лукашевича – у розвиток студій над 

                                                
1
 Гомотюк О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр.XІX – перша третина XX 

ст.) / Оксана Євгеніївна Гомотюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 107. 
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українською словесністю, з’ясувати вплив «філологічної революції» 20 – 30-х рр. 

XІX ст. на становлення спільнотної ідентичності українців окресленого періоду. 

Методологія дослідження базується на теоретико-методологічних 

принципах історизму, об’єктивності, системності. Для розв’язання поставлених 

завдань використано загальнонаукові методи аналізу й синтезу, системно-

структурний метод та властиво історичні методи українознавчих студій: 

проблемно-хронологічний, культурно-історичний, порівняльно-аналітичний, 

описовий. У дослідженні враховується також просопографічний дискурс та 

специфіка індивідуально-психологічних аспектів моделювання поведінки 

науковця у певних конкретно-історичних обставинах. Таке поєднання 

методологічних напрямних забезпечує комплексний підхід у дослідженні 

багатоаспектної специфіки структурування української інтелектуальної історії 

передшевченківської доби. 

З оглядку на те, що джерельна база дослідження включає в себе значний 

масив матеріалу, традиційно досліджуваного у системах координат історії 

українського літературознавства та фольклористики, у дисертації 

використовується також метод текстуального аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційне дослідження є 

першим в українській історіографії узагальнювальним дослідженням з 

проблематики аналітичного осмислення студій над художньою словесністю як 

чинника розвитку українознавства та невід’ємної складової формування 

спільнотної ідентичності українців першої третини XІX ст. У виконаному 

дослідженні умотивовано і доказово обґрунтована низка положень, що містять 

наукову новизну. Зокрема, вперше: 

 – аналітично узагальнено вплив, що його справила сакралізація народної 

словесності в інтелектуальних практиках З. Доленги-Ходаковського та 

М. Максимовича на становлення нової парадигми українознавства, та виявлено 

актуалізовані «школою Максимовича» принципи аналізу народної пісенності; 

 – на основі аналізу внеску у становлення історико-теоретичної концепції 

розвитку художньої словесності найвизначніших послідовників М. Максимовича 

– І. Срезневського та О. Бодянського – з’ясовано вплив «філологічної революції»
2
 

20 – 30-х рр. XІX ст. на формування національного гранд-наративу
3
, 

структурованого навколо імперативів національного відродження, всестанової 

рівності, демократизму та соборності українства; 

 – досліджено напрямні системного осмислення формовиявів художнього 

слова як вирішальні чинники  формування уявлень про спільнотну ідентичність 

українців; 

 

 

                                                
2
 Шпорлюк Р. Видавай або пропадай: тексти та народи / Роман Шпорлюк // Шпорлюк Роман. 

Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща. – К.: Дух і літера, 2013. – С. 416. 
3
 Ясь О. Романтизм і український гранд-наратив / Олексій Ясь // Ейдос. Альманах теорії та 

історії історичної науки. – К.: Інститут історії України НАН України. – 2008. – Вип.3. – С. 207 – 

226. 
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удосконалено та розширено: 

 – наукові уявлення про роль і місце концепту «художня словесність» як 

одного з визначальних чинників структуризації дискурсивних напрямних 

українознавства XІX ст.; 

 – дослідницькі підходи до усвідомлення динаміки семантичного наповнення 

цього концепту від початків утвердження українознавчого дискурсу до 

досліджень сучасних науковців; 

набули подальшого розвитку: 

 – аналітичні прийоми дослідження специфіки студій над українською 

словесністю у ранньомодерний період формування спільнотної ідентичності 

українців;  

 – вивчення контекстуальних особливостей досліджень української художньої 

словесності в розгортанні наприкінці XVІІІ ст. інтелектуальних практик 

наукового українознавства; 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

науковому осмисленні специфіки досліджень художньої словесності як чинника 

становлення й розвитку українознавства та процесу формування спільнотної 

ідентичності українців підросійської України у першій третині XІX ст., що дасть 

можливість внести суттєві корективи в підходи до інтерпретації української 

інтелектуальної історії окресленого періоду. Положення та висновки дисертації 

можуть бути використані у наступних дослідженнях, при підготовці лекційних 

курсів, навчальних посібників і довідкових видань з українознавства та 

українських інтелектуальних рухів у XІX ст.; назагал беручи, робота становитиме 

інтерес для всіх, хто цікавиться особливостями формування у XІX ст. спільнотної 

ідентичності українців. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися автором на засіданнях і методологічних семінарах 

відділу української філології НДІУ, Науковому круглому столі, присвяченому 95-

й річниці Дня Соборності України (Київ, 2014), а також на чотирьох наукових 

конференціях: Міжнародній конференції «Українознавство та всесвітня історія: 

теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (Київ, 2011); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми культури в українознавстві. Традиції 

та сучасні тенденції розвитку» (Київ, 2012); Міжнародній науковій конференції 

«Актуальне українознавство: зміст, методологічні засади, практичне втілення» 

(Київ, 2015); Всеукраїнській науковій конференції «Ідейно-філософські та 

соціальні концепти мобілізації українства середини XІX – початку XX ст. (до 170-

річчя Кирило-Методіївського товариства)» (Київ, 2016). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано один розділ у 

колективній науковій монографії, 6 наукових праць у наукових фахових 

виданнях, 1 стаття у науковому виданні за кордоном. 

Структура дисертаційної роботи зумовлена метою і завданнями 

дослідження. Складається зі вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та літератури (214 позицій). Загальний обсяг 

становить 222 сторінки, з них 199 сторінок – основний текст. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми, визначено об’єкт, 

предмет, мету й основні завдання, окреслено хронологічні межі дослідження, 

сформульовано методологічні принципи та методи наукової роботи, розкрито її 

наукову новизну та практичне значення, подано відомості про апробацію 

результатів дослідження, його структуру та обсяг.  

У першому розділі «Стан наукової розробки проблеми, характеристика її 

джерельно-історіографічного комплексу та методологічних засад 

дослідження» здійснено огляд наукової літератури та комплексу досліджуваних 

джерел, а також схарактеризовано методологічні засади студії. 

 У підрозділі 1.1 «Історіографія проблеми» проаналізовано історіографічну 

базу дослідження. 

З’ясовано, що елементи системності в дослідженні окресленої проблематики 

виразно простежуються, починаючи з середини 80-х рр. XІX ст. Важливими 

віхами у цьому контексті окреслились роботи М. Петрова
4
 та М. Дашкевича

5
, у 

яких вперше було аналітично осмислено роль і місце тогочасних студій над 

художньою словесністю у становленні позначеної виразним інтересом до 

фольклору та історичної минувшини «національної школи» в українській 

літературі. На зламі XІX – XX ст. з’являється низка праць, у яких аналізуються 

важливі фактологічні аспекти проблеми: В. Доманицький
6
 ґрунтовно аналізує 

дослідницький набуток З. Доленги-Ходаковського, О. Грушевський
7
 розглядає 

перші спроби наукового осмислення українських пісень та дум, М. Василенко
8
 

докладно зупиняється на біографії та творчому доробку О. Бодянського, 

І. Стешенко
9
 досліджує суспільно-культурний вимір діяльності М. Максимовича. 

У широкій українознавчій панорамності розглядає студії над українською 

словесністю С. Єфремов
10

 на сторінках фундаментальної праці «Історія 

                                                
4
 Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XІX столетия [Репринтное 

воспроизведение издания 1884 года] / Николай Иванович Петров; [передмова і примітки 

Г. А. Александрова]. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2008. 

– 478 с. 
5
 Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы XІX 

столетия» / Николай Павлович Дашкевич; [упоряд., передмова, примітки, покажчик імен 

Г. А. Александрова]. – Донецьк: ЛАНДОН-XXІ, 2013. – 352 с. 
6
 Доманицький В. Піонер української етнографії (Зоріан Доленга-Ходаковський) / Василь 

Доманицький // Записки НТШ. – Л.,1905. – Т. 65. – С. 1 – 43. 
7
 Грушевский А. Из истории  украинской этнографии: Изучение исторических песен / 

Александр Грушевский. – К.: Первая Киевская Артель Печатного Дела, 1905. – 14 с. 
8
 Василенко Н. Иосиф Максимович Бодянский (1808 – 1877) и его заслуги для изучения 

Малороссии. / Николай Василенко. – К.: Типография Императорского университета св. 

Владимира, 1904. – 231 с. 
9
 Стешенко И. Мих. Алекс. Максимович (К столетию годовщины его рождения) / Иван 

Стешенко. – К.: Типография Императорского университета св. Владимира, 1904. – 31 с. 
10

 Єфремов С. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – К.: Феміна, 1995. – 688 с. 
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українського письменства». М. Грушевський
11

 у етапному дослідженні «Развитие 

украинских изучений в XІX в. и раскрытие в них основных вопросов 

украиноведения» вперше порушує питання про ті світоглядні передумови, які 

спричинили у першій третині XІX ст. до якнайширшого зацікавлення народною 

пісенністю в середовищі тогочасної інтелігенції. 

Вагомим був внесок у розробку окресленої проблематики вчених доби 

«Розстріляного Відродження». Окрім численних досліджень, присвячених 

уточненню її фактології, варта уваги в аспекті концепційному праця Ф. Савченка
12

 

«Перший збірник українських пісень Максимовича: 1827 – 1927» з її засадничо 

важливим висновком про те, що в дошевченкову добу українська етнографія була 

єдиною легітимною формою суспільствознавства. На особливу увагу 

заслуговують розвідки С. Єфремова
13

 та М. Грушевського
14

, присвячені аналізу 

суспільної «акустики», до якої спричинив вихід «Малороссийских песен» 

М. Максимовича: у першій із них вияскравлюється надзвичайно перспективний 

для подальших досліджень концепт об’єктивно-антиімперського «резонансу» 

дослідницького доробку першого ректора Київського університету (за всієї його 

суб’єктивної лояльності царату), у другій – наголошується на утвердженій 

аналітичним дискурсом М. Максимовича новій парадигмальності українознавчих 

студій.  

Доробок вчених української діаспори важливий насамперед в аспекті 

формування концепційних підстав дослідження: у працях І. Лисяка-Рудницького
15

 

вперше цілісно й багатоаспектно в методологічному плані структуровано 

феномен «українського XІX ст.», історична потенційність якого розгорталася в 

координатах значно ширших, ніж його хронологічні межі; З. Когут
16

 простежує 

формування української ідентичності у ранньомодерну епоху, Р. Шпорлюк
17

 

досліджує проблематику «філологічної революції» першої третини XІX ст. та 

піднесення народної мови до рівня легітимної для освіченого загалу 

комунікативної практики. Важливі фактологічні моменти окресленої теми 

                                                
11

 Грушевский М. Развитие украинских изучений в XІX в и раскрытие в них основных вопросов 

украиноведения / Михаил Грушевский // Украинский народ в его прошлом и настоящем. – 

СПб.: Общественная польза, 1914. – Т.1. – С. 1 – 37. 
12

 Савченко Ф. Перший збірник українських пісень Максимовича:1827 – 1927 /Федір Савченко. 

– К.: Всеукраїнська Академія Наук, 1928. – 57 с. 
13

 Єфремов С. О. Максимович в історії української самосвідомості / Сергій Олександрович 

Єфремов // Єфремов  С. О. Літературно-критичні статті. – К.: Дніпро, 1993. – С. 318 – 321. 
14

 Грушевський М. «Малоросійські пісні» Михайла Максимовича і їх роль в розвитку 

українознавства / Михайло Грушевський // Народна творчість та етнографія. – К.,1996. – № 5 – 

6. – С. 27-37. 
15

 Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України / Іван Лисяк-Рудницький // Іван 

Лисяк-Рудницький. Історичні есе. – К.: Основи, 1994. – Т.1. – С. 173 – 191; Лисяк-Рудницький І. 

Структура української історії в XІX столітті / Іван Лисяк-Рудницький // Іван Лисяк-Рудницький 

Історичні есе. – К.: Основи, 1994. – Т.1. – С. 193 – 202. 
16

 Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України / Зенон 

Когут – К.: Критика, 2004. – 352 с. 
17

 Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща / Роман Шпорлюк. – К.: 

Дух і літера, 2013. – 552 с. 
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розглянуто і в українській гуманітаристиці доби Незалежності (найперше – 

йдеться про роботи з історії фольклористики: під цим оглядом слід назвати праці 

Р. Кирчіва
18

, М. Суздаль
19

, О. Ковальчук
20

, Л. Підгорної
21

, О. Яблонської
22

). 

Водночас і до сьогодні відсутнє узагальнювального характеру дослідження, у 

якому на основі системного розгляду студій над художньою словесністю першої 

третини XІX ст. було б проаналізовано той визначальний вплив, який вони 

справили на становлення нової парадигми українознавства та формування 

спільнотної ідентичності українців.  

У підрозділі 1.2 «Джерельна база» розглянуто комплекс історичних джерел, 

приналежних до оперативного поля досліджуваної проблематики: укладені 

М. Цертелєвим, М. Максимовичем, І. Срезневським, П. Лукашевичем перші 

друковані збірки українських народних пісень та дум, перші теоретичні студії над 

художньою словесністю (зокрема – монографію О. Бодянського «О народной 

поэзии славянских племен»), розвідки у тогочасних наукових та суспільно-

культурних часописах. Опрацьовано епістолярій і мемуаристику вчених та 

культурних діячів (особливо тут вирізняються спомини П. Куліша та 

М. Максимовича), які впродовж першої третини XІX ст. студіювали українську 

словесність, залучено матеріали архівосховищ. З’ясовано, що у процесі аналізу 

рецептивної специфіки як наукових, так і літературно-художніх видань тієї доби 

необхідно обов’язково враховувати репресивну спрямованість домінуючого 

імперського дискурсу, який неминуче деформував виміри суспільної комунікації. 

З огляду на це кожну працю з проблематики дослідження словесності, яка 

побачила світ у першій третині XІX ст., слід розглядати не відокремлено, а як 

«точку перетину» комплексу семантичних дискурсів епохи. Водночас слід 

підкреслити: наявна джерельна база постає достатньо репрезентативною для 

аналізу процесів формування спільнотної ідентичності українців, уможливлюючи 

реалізацію визначеної мети та окреслених завдань дисертації. 

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні основи дослідження» 

розкривається змістова природа базового для нашого дослідження поняття – 

«спільнотна ідентичність українців», за допомогою якої з’ясовується 

контекстуальна специфіка української історико-культурної ситуації першої 

                                                
18

 Кирчів Р. «Запорожская старина» – явище романтичної фольклористики / Роман Кирчів // 

Міфологія і фольклор. – Л., 2013. – № 2 – 3. – С. 5 – 26.  

 
19

 Суздаль М. «Опыт собрания старинных малороссийских песен» М. Цертелєва в історіографії 

та суспільній думці / Марина Суздаль // Український історичний журнал. – К., 2014. – № 6. – 

С. 149 – 164. 
20

 Ковальчук О. «Запорозька старовина» як матеріал для вивчення історіографічних та 

джерелознавчих уявлень епохи / Оксана Ковальчук // Історіографічні дослідження в Україні. – 

К., 2008. –  № 18. – С. 6 – 12. 
21

 Підгорна Л. Початки «романтичної доби» української фольклористики: збирацька діяльність 

Зоріана Доленги-Ходаковського та Ніколая Цертелєва / Лілія Підгорна // Мандрівець: 

всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2013. – № 2 – С. 45 – 49. 
22

 Яблонська О. В. Фольклор як джерело етнопсихології: О. Бодянський про специфіку 

української словесності / Ольга Василівна Яблонська. – Режим зберігання: 

http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3403 
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третини XІX ст. У дисертаційній роботі наголошено: ідентичність автохтонного 

населення підросійської України у цей період ще не може бути названа 

сформовано-національною, і найпершою цьому ознакою бачиться те, що етнонім 

«українці» не утвердився спільним для Слобожанщини і Таврії, Наддніпрянщини 

і Галичини, Полісся і Волині. Водночас ця ідентичність поставала вже виразно 

українською, тобто – значно розвиненішою, ніж домодерно-етнічна ідентичність в 

її побутово-узвичаєних аспектах, які обмежуються насамперед досить нечітким 

виокремленням «свого» в іноетнічному оточенні та звичаєвим відтворенням 

традиційної культури. Для аналізу специфіки історичних процесів в Україні 

першої третини XІX ст. найбільш адекватною постає актуалізація поняття 

«спільнотна ідентичність», якій притаманні широкий контекст історичної пам’яті 

та виразна домінанта відкидання свідомістю народу того суспільного устрою, 

який був нав’язаний Україні країною-окупантом – Московщиною. 

Характеристичною особливістю цього типу спільнотної ідентичності було те, що 

він формувався та розвивався насамперед у межах простору культури, а не в 

царині виробничій, політичній або адміністративній. У такий спосіб формувалися 

напрямні української ідентичності, які у процесі подальшого історичного 

розвитку набували щоразу виразніших прикмет вже структуровано-цілісного 

національного світогляду. 

У другому розділі «Історичні передумови становлення концепції 

української словесності» висвітлено динаміку історичних трансформацій 

концепту «художня словесність» у дискурсивному просторі українознавства та 

розкрито історико-культурну специфіку осмислення словесності на 

ранньомодерному етапі формування спільнотної ідентичності українців. 

У підрозділі 2.1 «Історичні трансформації концепту «художня словесність» 

у дискурсивному просторі українознавства» проаналізовано функціонування 

концепту «художня словесність у парадигмальних проекціях становлення й 

розвитку українознавства XІX – XXІ ст. Наголошено на тій вазі й значенні, на які 

під впливом праць М. Максимовича та його послідовників він здобувся в процесі 

формування українознавства як теоретично-світоглядної репрезентації 

українського визвольного руху у першій половині XІX ст. Відзначено особливу 

увагу, з якою М. Грушевський як фундатор українознавчого дискурсу 

національної гуманітаристики XX ст. ставився до поняття «словесність». 

З’ясовано, що така увага зумовлена багатоаспектністю його семантичних 

конотацій, які дають можливість не лише проаналізувати цілісність формовиявів 

усного та писемного слова, а й у спільній історико-культурологічній 

парадигмальності розглянути уреальнені у художній словесності естетичні та 

соціополітичні виміри духового життя народу. Наголошено, що актуалізація 

цього поліфонічного концепту окреслюється важливим чинником також і в 

процесі розвитку українознавства XXІ ст. 

У підрозділі 2.2  «Осмислення словесності на ранньомодерному етапі 

становлення спільнотної ідентичності українців» досліджується вплив, який 

справила на становлення інтересу до словесності (у першу чергу – до народного 

пісенного мелосу в його героїко-епічних вимірах) культурно-історична традиція 
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Гетьманщини. Відзначено, що важливим етапом на цьому шляху окреслився 

метатекст «козацького літописання», у регістрах якого сформувалася засадничо 

опозиційна до москвоцентричної інтелектуальна парадигма, важлива для 

формування спільнотної ідентичності українців. Пов’язане із загальним процесом 

Українського Відродження формування нової якості інтелектуального світогляду 

спричинило до розгортання наприкінці XVІІІ ст. системних українознавчих 

досліджень, посиливши інтерес освіченого загалу до творчості живою народною 

мовою і до пам’яток народної словесності. Знаковою під цим оглядом постає 

діяльність одного з лідерів Новгород-Сіверського патріотичного гуртка 

О. Любасевича, для якого звертання до автентичної живомовної практики народу 

означало діяльність «для чести нации, матери нашей… для любителей своего 

отечества, для знающих под корою просторечия находить драгоценности 

мыслей»
23

. Це було свідченням формування системи уявлень, для якої 

характерним окреслюється зовсім інший, ніж було раніше, погляд на українську 

народну словесність – уже як на фактор не підрядний, який в пануючій тоді 

моделі творення художнього простору посідав місце вторинне, підпорядковане 

«високим взірцям» імперського класицизму, а як на переконливий доказ високої 

гідності живого народного буття.  

Новий етап розвитку української літератури та культури розпочинається 

з’явою «Енеїди» І. Котляревського, перше видання якої, супроводжуване з волі 

видавця М. Парпури характеристичною присвятою «Любителям малороссийского 

слова усерднейше посвящается»
24

, містило також доданий до травестійної поеми 

російсько-український словник «Собрание Малороссийских слов, содержащихся в 

Энеиде, и сверх того еще весьма многих иных, издревле вошедших в 

Малороссийское наречие с других языков…». Сама публікація такого словника 

була важливою насамперед для українців (питомий росіянин навіть і з його 

допомогою мало що зрозумів би в першій пам’ятці нового українського 

письменства), потенційно зрівнюючи у правах дві мови і в такий спосіб 

відкриваючи можливості для усвідомлення українцями себе як етнічної спільноти, 

рівновеликої з росіянами. Окреслений суспільно-світоглядний контекст зумовив і 

вихід етапної для українознавства кінця XVІІІ ст. праці Я. Марковича «Записки о 

Малороссии, ея жителях и произвидениях» (1798), у якій вперше в українській 

інтелектуальній традиції словесність розглядається як теоретично-значущий 

атрибут народного буття. 

У третьому розділі «Філологічна революція» першої третини XІX ст. у 

становленні нової парадигми українознавства та розгортанні процесів 

національної мобілізації українців Наддніпрянщини» розглянуто студії над 

художньою словесністю у процесах концептуалізації того типу світоглядної 

ідентичності, на яку спиратиметься утверджена «кирило-мефодіївцями» 

українська визвольно-національна концепція. 

                                                
23

 Оглоблин О. Опанас Любасевич: 1732 – 1805 / Олександр Оглоблин. – Мюнхен – Нью-Йорк, 

Видавництво «ДНІПРОВА ХВИЛЯ», 1966. – С. 60 – 61. 
24

 Котляревський І. Енеида на малороссийский язык перелицїованная И. Котляревским / Іван 

Котляревський. – Спб.: Иждивенїем М. Парпуры, 1798. – С. 5 ненум. 
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У підрозділі 3.1 «Утвердження уявлень про українську самобутність: від 

історіографії «старшинських автономістів» до студій над художньою 

словесністю» наголошено, що, з огляду на нові виклики, які поставив перед 

інтелектуалами колишньої Гетьманщини загальний рух європейської історії 

наприкінці XVІІІ – на початку XІX ст., «старшинсько-автономістська» 

історіографія як провідний напрям розвитку українознавства цього періоду 

запитам часу більше не відповідала. «Доба пробудження народів» обумовлювала 

потребу формування нової парадигмальності уявлень про спільнотну ідентичність 

українців, у регістрах якої чинники станово-ієрархічні та конфесійні мусили 

відійти на другий план порівняно з домінантою загальнонаціональної єдності. 

Важливими етапами на цьому шляху окреслилися вплив філософії «гердеризму» 

та з’ява перших спроб аналітичного осмислення народної словесності (значущим 

тут постає «Опыт собрания старинных малороссийских песней» (1819) 

М. Цертелєва – праця, у якій вперше до рівня естетичного та світоглядного ідеалу 

піднесено народно-героїчний епос). 

У підрозділі 3.2. «Сакралізація народної пісні в інтелектуальних практиках 

З. Доленги-Ходаковського та М. Максимовича як чинник української культурної 

легітимізації»  висвітлено специфіку аналітичних розмислів над феноменом 

уснопоетичного слова, які піднеслися у першій третині XІX ст. до рівня 

інтелектуальної репрезентації спільнотної ідентичності українців. З’ясовано, що 

інтенсивні дослідження словесності суттєво вплинули на становлення нового типу 

суспільного світогляду, речником і репрезентантом якого стала українська 

інтелігенція. У координатах цього світогляду окреслилися важливі напрямні 

концепції Українського Відродження як імперативу, актуального для всіх верств і 

станів тогочасного соціуму. Водночас постає і нова візія українського простору, 

межі якої тепер окреслюються не імперськими або конфесійними кордонами, а 

визначаються живою мовою та спільною для цілого етносу народною пісенністю.  

Діяльність З. Доленги-Ходаковського, який першим сакралізував цілокупний 

масив українських пісень як автентичне джерело пізнання народного буття, 

створила передумови для феноменального суспільного розголосу, до якого 

спричинив у 1827 р. вихід «Малороссийских песен» М. Максимовича. Ця подія 

дала поштовх радикальним змінам у поступі українського інтелектуалізму. У 

перспективі запропонованої М. Максимовичем на основі дослідження пісень та 

дум нової концептуалізації образів минулого та сучасного України 

уреальнювалась доглибно народна і потенційно самостійницька візія її історії. 

Пісенність у такій системі координат окреслювалася не просто фольклорною 

константою – вона стала чинником культурної легітимізації українства, символом 

естетичної довершеності його духового світу, великою книгою про правдиве 

буття народу. І саме в такий спосіб осмислювала збірники М. Максимовича 

тогочасна українська інтелігенція: постає її перший рух, який центрується 

довкола практик та теоретичних модальностей спільної загальнонаціональної 

справи – збирання й аналізу народних пісень. Стрімко починають змінюватися 

уявлення про соціальну «природу» українства як окремішньої етнічної спільноти: 

розподіл його на козацьку старшину як «політичний народ» та позбавлене 
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суб’єктності селянство більше не сприймається за аксіоматичний. З’ясування 

того, що одні  й ті ж пам’ятки народної словесності лунають на всьому обширі 

покраяної імперськими кордонами української етнографічної території, зумовлює 

появу перших у модерну епоху уявлень про територіальну соборність України.  

У підрозділі 3.3 «Дослідження художньої словесності у становленні 

спільнотної ідентичності українців у 30-х рр. XІX ст.» охарактеризовано 

процеси, які розгорнулися в українському інтелектуальному просторі після 

тріумфального успіху збірок М. Максимовича. Підкреслюється, що у цей час 

особливо виразним стало протистояння двох світоглядних концепцій: з одного 

боку, модифікованої форми малоросійського регіоналізму, у дискурсивних 

стратегіях якого збирання та дослідження дум і пісень сприймалося як 

підтвердження «локальним матеріалом» домінуючого статусу російської 

культури, з іншого – імперативу утвердження спільнотної ідентичності українців 

як реальності цілковито відмінної від культурних традицій імперського етносу. 

Попри все, генеративним напрямом утвердження культурної легітимізації 

українців постала орієнтація саме на «горизонт» суверенності народу. 

Надзвичайно важливу роль у цьому відіграв Харків, зокрема – гурток літераторів 

та вчених, які на початку 30-х рр. XІX ст. об’єдналися довкола І. Срезневського. 

Видане ним шестикнижжя «Запорожской Старины» було сприйняте освіченим 

загалом як квінтесенція народної, водночас демократично-«низової» і героїчно-

козацької історії України. Не менш значущою в аспектах формування уявлень про 

спільнотну ідентичність українців окреслилася і теоретична монографія 

О. Бодянського «О народной поэзии славянских племен» (1837). Визначальна 

напрямна роздумів вченого – концепція абсолютної протилежності уреальненого 

в пісні духового світу українців та росіян; у такий спосіб О. Бодянський вже 

виходить за межі суто фольклористичної проблематики, творячи концепцію 

окремішності та духової суверенності народу. 

Комплексне дослідження студій над художньою словесністю у становленні 

спільнотної ідентичності українців першої третини XX століття дало можливість 

зробити такі висновки:  

1. На основі виявлення, систематизації та аналізу історіографічних джерел, 

приналежних до оперативного поля осмислення художньої словесності у 

формуванні спільнотної ідентичності українців першої третини XІX ст., 

з’ясовано, що українськими науковцями, які працювали в другій половині XІX – 

на початку XX ст., та вченими доби «Розстріляного Відродження» ґрунтовно 

опрацьовано фактологічний аспект цієї проблематики. Дослідниками із 

середовища української діаспори розкрито зв’язок українського інтелектуального 

руху цього періоду з європейськими світоглядними трансформаціями першої 

третини XІX ст. Важливі для осмислення окресленої теми моменти вияскравлено і 

в працях сучасних дослідників історії української фольклористики та 

літературознавства. Водночас у гуманітаристиці і «материкової» України, і 

діаспори відсутня узагальнювальна праця, у якій би системно розкривався вплив 

тогочасних студій над художньою словесністю на становлення нової парадигми 

українознавства та формування спільнотної ідентичності українців. 
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У дисертаційному дослідженні автор спирався на цілий комплекс історичних 

джерел: видані ентузіастами вивчення художньої словесності перші збірки 

українських народних пісень та дум, перші теоретичні студії над світоглядними та 

естетичними формовиявами українського слова, статті в тогочасних часописах, 

епістолярій та мемуаристика вчених та культурних діячів, матеріали 

архівосховищ. Опрацьована джерельна база містить значний обсяг унікального 

змістового контенту, аналіз якого уможливлює повносиле розкриття 

досліджуваної теми. 

Методологія дослідження базується на теоретико-методологічних принципах 

історизму, об’єктивності, системності. Для розв’язання поставлених завдань 

використано методи аналізу й синтезу, системно-структурний, проблемно-

хронологічний, культурно-історичний, порівняльно-аналітичний, описовий 

методи та метод текстуального аналізу. 

2. З’ясовано, що семантико-світоглядний дискурс поняття «українська 

художня словесність», органічно поєднуючи усні та писемні формовияви 

вербально-естетичної традиції, зазнавав упродовж XІX та XX ст. суттєвих 

історичних трансформацій: фундатори українознавчого дискурсу – 

М. Максимович, О. Бодянський, П. Куліш, М. Грушевський – широко 

використовували іманентно притаманні цьому поняттю можливості аналітичного 

узагальнення, натомість у більшовицько-тоталітарну епоху термін «словесність» 

потрактовувався як застарілий, позбавлений актуальної значеннєвості. В 

оперативному просторі сучасного українознавства актуалізовано аналітичне 

значення концепту «художня словесність». 

3. Ранньомодерний період української інтелектуальної історії позначений 

формуванням початкових моделей дослідження специфіки українського 

художнього слова. Вони, одначе, уреальнювалися не в теоретичних побудовах, а 

розгорталися безпосередньо у просторі тексту як одна з його латентних 

метафоричних стратегій. Доба Гетьманщини з притаманною їй становою 

ідеологією «військових канцеляристів» витворила умови для формування 

тривкого інтересу до української словесності. Становлення наприкінці XVІІІ ст. 

інтелектуальних практик наукового українознавства уможливило перші спроби 

дослідження феномену художнього слова у панорамності його репрезентацій. 

Важливими етапами на цьому шляху стали діяльність О. Любасевича, «Енеїда» 

І. Котляревського та «Записки о Малороссии, ея жителях и произвидениях» (1798) 

Я. Марковича – комплексна аналітична студія, у якій вперше в українознавстві 

словесність розглядається як теоретично-значущий атрибут цілісного буття 

українства. 

4. Розпочата Французькою революцією модерна доба історії Європи 

актуалізувала тенденції формування національних ідентичностей, спонукаючи 

українських інтелектуалів до глибшого аналізу культурного набутку етнічної 

спільноти. Важливим чинником на цьому шляху стала філософська концепція 

Гердера. Водночас, незважаючи на свою значущість як свідчення пробудженого 

інтересу до духового життя народу, перші спроби аналітичного осмислення 

пам’яток української художньої словесності факторами кардинальної 
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трансформації поглядів на спільнотну ідентичність українців не стали. Українські 

культурні діячі ще перебували в полоні уявлень, що разом з ліквідацією усіх форм 

«малоросійського автономізму» неминуче зникатимуть і атрибути народного 

буття, у тому числі – і мова. Провісником радикальних трансформацій став вихід 

у Петербурзі 1819 р. «Опыта собрания старинных малороссийских песней» – 

упорядкованої М. Цертелєвим збірки українських дум, автор якої вперше підніс і 

концептуалізував український народно-героїчний епос як етичний та естетичний 

взірець. 

5. Встановлено, що упродовж двох перших десятиліть XІX ст. процес 

формування спільнотної ідентичності українців вияскравив необхідність 

витворення такої «інтелектуальної пропозиції», у регістрах якої спільнота постала 

б як виразна соціокультурна цілісність, яка має неповторний духовно-культурний 

спадок, а відтак – і зберігає подальшу перспективу утвердження серед інших 

європейських спільнот. Ні історіографія «військових канцеляристів», ні обмежене 

у той час формами бурлескно-травестійної «котляревщини» письменство на такий 

виклик дати адекватну відповідь були не спроможні. Важливі і прогресивні 

тенденції почали проявлюватися в дослідницьких практиках раннього етапу 

української фольклористики, насамперед – у діяльності З. Доленги-

Ходаковського, який першим підніс збирання й осмислення народної пісенності 

до рівня світоглядного імперативу інтелектуального пошуку. Подією переломного 

характеру як в осмисленні словесності, так і в процесах формування уявлень про 

спільнотну ідентичність та соборність українців стала поява 1827 р. 

«Малороссийских песен» М. Максимовича. Концептосфера утвердженого ним 

погляду на українську словесність визначала спрямування дослідницької уваги не 

на окремий стан (козацтво як «політичний народ Гетьманщини), конфесійну 

групу (в концепції «військових канцеляристів» лише православні могли належати 

до «козако-руського» народу) або певний історичний регіон України, а на 

часопросторову універсальність соборного буття етносу. Наслідком таких 

кардинальних світоглядних змін розгортається рух української інтелігенції, яка  

зосереджує свою увагу довкола спільної загальнонаціональної справи – збирання 

та вивчення українських пісень. Діяльність вчених та літераторів, які перебували 

в орбіті дослідницького впливу першого ректора Київського університету, 

характеризується вияскравленням спільних етико-світоглядних настанов та 

методологічних напрямних: вивчення пам’яток уснопоетичної словесності 

усвідомлюється ними як визначальне завдання українознавчого пошуку, студіям 

цих дослідників притаманна широка контекстуальність розмислу, орієнтація на 

«народність», синтез наукових методів дослідження з наснаженою романтичним 

пафосом націєтворчою декларативністю та візійністю. 

6. Наголошено, що закономірним результатом утвердження «школи 

М. Максимовича» як визначального явища інтелектуалізму передшевченкової 

доби стало витворення концептосфери «образу України», у координатах якої 

український простір окреслювався ареалом поширення живої мови і народної 

пісні, а не адміністративними кордонами чи конфесійними межами. Упродовж 30-

х рр. XІX ст. найвагоміша роль в утвердженні та розвитку нових методологічних 
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засад українознавчого пошуку належала утвореному у Харкові «гуртку 

І. Срезневського», з ініціативи якого побачила світ «Запорожская Старина» – 

збірник, що постав на перетині фольклористичного та історико-культурологічного 

дискурсів. Акцентація видавця «Запорожской Старины» І. Срезневського на 

думах та піснях як на автентичних історичних свідченнях була потрактована 

українськими інтелектуалами як методологічна основа структурування нової, по-

справжньому народної, демократично-«низової» історії України, виразно 

протиставленої офіціозному історіописанню. Вкрай важливим було також і те, що 

І. Срезневський в «Запорожской Старине» послідовно утверджував етнонім 

«українець» та політонім «Україна». Проте в першій третині XІX ст. ще зберігає 

впливовість світогляд «малоросійського автономізму», який не мислив існування 

козацького краю поза імперською протекцією. Деякі інтелектуали усе ще 

оцінювали свою діяльність в «антикварному ключі» (П. Лукашевич, збірка 

«Малороссийские и Червонорусские народные думы и песни» (1836)) й не бачили 

перспективи розвитку української словесності. 

На методологічно найбільш концептуалізовану аналітичну репрезентацію 

українська словесність впродовж аналізованого нами історичного періоду 

здобулася на сторінках монографії О. Бодянського «О народной поэзии 

славянских племен» (1837). Підносячи український мелос як найдосконаліший у 

світоглядно-естетичних вимірах феномен пісенності цілої Слов’янщини, 

осмислюючи внутрішньо притаманний її художньому простору драматизм як 

втілення живого переживання народом історичного буття, О. Бодянський 

наголошує на виразній протилежності усної словесності українців та пісенної 

традиції росіян, протилежності, яка обумовлюється специфікою природного 

довкілля, побутом та історією кожного етносу. О. Бодянський підкреслює 

засадничу психотипову відмінність цих двох народів, яка виявляється у зовсім 

різних поглядах на естетику, принципах соціальної поведінки та в абсолютно 

протилежному ставленні до влади. У такий спосіб вчений виходить за межі суто 

фольклористичної проблематики й уреальнює в системі уявлень про спільнотну 

ідентичність українців концепцію засадничої окремішності народу, яка стане 

найважливішою складовою формування світогляду «кирило-мефодіївців» – 

спільноти, яка вперше в інтелектуальній історії модерної України піднесла ідею 

не лише культурної, а й політичної суверенності нації. 
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АНОТАЦІЯ 

Хоменко О. А. Студії над художньою словесністю у формуванні 

спільнотної ідентичності українців першої третини XІX століття. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі 

спеціальності 09.00.12 – українознавство. – Науково-дослідний інститут 

українознавства, Київ, 2016.  

У дисертації вперше на основі аналізу історіографічної літератури та 

залучення до наукового обігу комплексу джерел системно та всебічно 

осмислюється дослідження художньої словесності у формуванні спільнотної 

ідентичності українців першої третини XІX ст. 

Проаналізовано дискурсивні практики, наслідком реалізації яких студії над 

художньою словесністю стали не лише провідним напрямом розвитку 

тогочасного українознавства, а й зробили вагомий внесок у розгортання процесів 

національної мобілізації українців, зумовивши формування і нової системи 

уявлень про українську ідентичність, і творення нового образу українського 

простору, межі якого визначалися не імперськими чи конфесійними кордонами, а 
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ареалом поширення живої народної мови та спільною для цілого етносу 

словесністю. 

Ключові слова: художня словесність, спільнотна ідентичність, 

українознавство, інтелектуальна історія України, процеси національної 

мобілізації, українська культурна легітимізація, «філологічна революція». 

 

АННОТАЦИЯ 

Хоменко А. А. Исследования художественной словесности в 

формировании общественной идентичности украинцев первой трети 

XІX столетия – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 09.00.12 – украиноведение. – Научно-исследовательский институт 

украиноведения, Киев, 2016.  

В диссертационном исследовании установлено, что в начале XІX ст., когда в 

Европе под влиянием французской революции и наполеоновских войн начались 

процессы национального пробуждения народов, украинские интелектуалы 

столкнулись с вызовами, на которые они не способны были дать ответ в системе 

координат их прежнего мировоззрения. Доминировавшая во второй половине 

XVІІІ – начале XІX вв. на Левобережье идеология защитников старшинской 

автономии Гетманщины (нашедшая отображение во многих документах и 

литературных памятниках, среди которых особенно выделяются «казацкие 

летописи» и «История Руссов»), несмотря на несомненную оппозиционность к 

имперскому централизму, на могла стать основанием для формирования 

общественной идентичности, которая бы имела тенденцию развиваться в 

направлении становления четкого национального самосознания. Во-первых, она 

не была идеологией всесословной, ориентируясь на казачество (особенно – на его 

старшину) как на легитимный «политический народ» Малороссии; во-вторых, в ее 

мировоззренческой парадигме только православные могли принадлежать к 

«казацкому народу»; в-третьих, аспект всеукраинской соборности ее выразителей 

фактически не интересовал – они обращали внимание только на события, 

происходившие на Левобережной Гетманщине. 

В это же время под влиянием и традиции «войсковых канцеляристов», 

обращавших существенное внимание на героико-эпические аспекты устной 

словесности, и философии И. Г. Гердера пробуждается интерес к собиранию, 

изучению и публикации украинских песен и дум. Особенно важная роль в этом 

процессе принадлежит пионеру славянской фольклористики З. Доленге-

Ходаковскому, который сакрализировал украинскую песенность как источник 

познания истинной жизни народа. Важную роль сыграл также выход в Петербурге 

в 1819 г. «Опыта собрания старинных малороссийских песней» – составленного 

М. Цертелевым сборника украинских дум, в предисловии к которому народно-

героический епос впервые рассматривается как этический и эстетический образец. 

Событием переломного характера как в осмыслении словесности, так и в 

формировании представлений об общественной идентичности украинцев стал 

выход в 1827 г. «Малороссийских песен» М. Максимовича. Важный в аспекте 
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становления нового этапа развития отечественной фольклористики, этот сборник 

имеет еще большее значение как манифест народнического направления в 

украиноведении. «Малороссийские песни» обусловили кардинальную 

трансформацию мировоззрения украинской интелигенции, которая теперь 

начинает объеденять усилия вокруг общенационального дела – собирания 

украинского фольклора. Новый импульс узучению словесности дало появление в 

1834 г. сборника М. Максимовича «Украинские народные песни» с его 

обширными комментариями историко-филологического характера. Деятельность 

ученых и литераторов, которые находились в орбите исследовательского влияния 

первого ректора Киевского университета, характеризуется наличием общих 

мировоззренческих основ и методологических принципов: изучение памятников 

усной словесности понимается ими как определяющая задача украиноведения; 

для работ этих исследователей характерна широкая контекстуальность анализа, 

ориентация на «народность», социологической основой которой было 

крестьянство как носитель культурной традиции, синтез научных методов 

познания и романтического пафоса в утверждении общественной идентичности 

украинцев. 

Закономерным результатом утверждения «школы Максимовича» как 

определяющего явления в интелектуальном развитии Украины 

предшевченковского периода стало формирование нового образа национального 

пространства, границы которого очерчивались не административными или 

конфессиональными рубежами, а ареалом распространения живого язика и общей 

для всего этноса народной словесностью. На протяжении 30-х гг. XІX ст. 

важнейшая роль в утверждении критериев этой школы принадлежала 

образованному в Харькове «кружку И. Срезневского». Изданный И. Срезневским 

сборник «Запорожская Старина» важен в процесах национальной мобилизации 

украинцев и своей романтической апологетизацией запорожских дум, и тем, что 

на его станицах последовательно утверждается этноним «украинец» и политоним 

«Украина».  

Монография О. Бодянского «О народной поэзии славянских племен» (1837) 

может по праву считается вершиной в теоретическом осмыслении украинской 

словесности на протяжении первой трети XІX ст. Подчеркивая в этой работе, что 

принципиальное различие украинской и русской песенных традиций обусловлено 

абсолютно разной психологией этих двух народов, О. Бодянский выходит за 

пределы собственно фольклористики, утверждая определяющую в процесах 

формирования общественной идентичности украинцев концепцию самобытности 

народа. 

Ключевые слова: художественная словесность, общественная идентичность, 

украиноведение, интеллектуальная история Украины, процессы национальной 

мобилизации, украинская культурная легитимизация, «филологическая 

революция». 
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ANNOTATION 
 

 

 

Khomenko O. A. Studio of art literature in the formation of communal 

identity of Ukrainians of the first third of the ХІХ century. - Manuscript. 

Dissertation for scientific degree of candidate of historical sciences, specialty 

09.00.12 – Ukrainian studies. – The Research Institute of Ukrainian studies, Kyiv, 2016. 

For the first time this dissertation studied art literature in forming communal 

identity of Ukrainians of the first third of the ХІХ century by analyzing the 

historiographical literature and attracting scientific use of complex sources 

systematically and comprehensively. 

The discursive practices have been analyzed, the result of which studio of art 

literature had become not only the leading direction of Ukrainian studies development 

of that time, but also made a significant contribution to the deployment process of 

national mobilization of Ukrainians, predetermined formation a new system of ideas 

about Ukrainian identity, and the creation of a new image of Ukrainian space when the 

limits are not determined by imperial or confessional boundaries, but by habitat and 

distribution of living vernacular language and literature which is common to the whole 

ethnos. 

Key words:  art literature, communal identity, Ukrainian studies, intellectual 

history of Ukraine, the process of national mobilization, Ukrainian cultural legitimation, 

«philological revolution». 
 


