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У першій третині XIX ст., за умов української бездержавності, 

відсутності єдиного в межах однієї держави українського науково-освітнього 

та культурного простору та не сформованості української модерної нації 

художня словесність відігравала особливу роль у формуванні національної 

ідентичності українців. За останні десятиріччя українська історіографія вже 

продукувала чимало цікавих праць, у яких розглядалися різні аспекти 

українського націєтворення, або національно-культурного відродження в 

зазначений період, який дістав назви «академічного», «збирання спадщини», 

«культурного» тощо. Свідченням уваги до цього етапу українського 

націєтворення є праці ряду учених: Л. Іванової, В. Івашківа, 

І. Колесник, В. Кравченка, В Сарбея, Р. Шпорлюка, О. Яся та ін. 

Водночас можна констатувати, що складна теоретична проблема формування 

і становлення української модерної нації далеко не вичерпана, а тому її 

українознавча компонента, зокрема роль і місце студій у царині художньої 

словесності як націєтворчого чинника, ще потребує на глибинне осягнення. 

Тому дисертація Олександра Анатолійовича Хоменка «Студії над художньою 

словесністю у формуванні спільнотної ідентичності українців першої 

третини XIX століття» є науково актуальною і заслуговує на дослідницьку 

увагу. 

Позитивно, що дисертаційну розробку такої важливої теми здійснив 

зрілий дослідник, який має досвід наукової діяльності й володіє усіма 

необхідними компетенціями, вміннями та навичками. Переконливим 

підтвердженням цієї тези є ті складові дисертації, що містять загальну 



характеристику роботи у вступі. Так, можна констатувати, що всі основні 

елементи вступної частини, а це актуальність дослідження, зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами темами, об’єкт і предмет, хронологічні рамки 

дисертації, мета і завдання, методологія, наукова новизна одержаних результатів, їх 

теоретичне і практичне значення, апробація результатів дисертації, публікації та 

структура дисертаційної роботи опрацьовані загалом достатньо кваліфіковано (с. 3-

9). 

По цій частині роботи можна закинути здобувачу наукового ступеня хіба що 

деякі зауваги термінологічного характеру. По-перше, автор визначає об’єктом 

дослідження «інтелектуальну історію процесів національної мобілізації українців 

підросійської України» (с. 4). Останнім часом термін «національна мобілізація 

українців» стає все популярнішим, але чи варто шукати таке явище в історичних 

умовах першої третини XIX ст., коли український національний рух ще не вийшов 

за межі окремих малочисельних гуртків культурницького характеру, учасники яких 

не могли бути носіями цілісної національної ідеології. То ж вести мову про якісь, 

тим більше множинні процеси! національної мобілізації українців Наддніпрянщини 

в зазначений період означає, на наш погляд, видавати бажане за дійсне. 

По-друге, в меті дослідження, зокрема, йдеться про необхідність розкрити 

«значення студій над художньою словесністю та їхнього впливу на формування 

спільнотної ідентичності українців». У зв’язку з цим було б доцільно, щоб 

шановний автор уже у вступній частині роботи розкрив сутність терміну 

«спільнотна ідентичність». 

У західній літературі визнається множинність ідентичностей. Так, Е. Сміт 

акцентує увагу на восьми видах колективної ідентичності, зокрема таких, як 

сімейна, територіальна, класова, релігійна, політична, етнічна, національна, 

загальнолюдська. У новітній українській історичній літературі розглядаються саме 

ці ідентичності з невеликими варіаціями, наприклад територіальна (або локальна), 

класова (або соціально-економічна), етнічна (племінна) (див.: Колесник Ірина. 

Українська історіографія. Концептуальна історія / Ірина Колесник. -К., 2013. - С. 

195-204). Безперечно, дисертант має право на впровадження у своє наукове 

дослідження поняття «спільнотна ідентичність», тим більше, що цей термін уже 



використовувався в літературі. Водночас, на наш погляд, бажано було б відразу ж 

уточнити тип чи вид такої ідентичності й послідовно розвивати свою концепцію. 

Однак текст вступу дисертації показує, що здобувачу інколи бракує такої 

послідовності. Ми вже вели мову про «національну мобілізацію українців» в 

об’єкті роботи. До того ж О. А. Хоменко, визначаючи наукову новизну одержаних 

результатів, веде мову про вплив «філологічної революції» 20-30-х рр. XIX ст. «на 

формування національного (виділ, нами) гранд-наративу, структурованого навколо 

імперативів національного (виділ, нами) відродження... (с. 7). Та і у відповідній 

частині основного тексту автор вказує на період від кінця XVIII ст. до кінця 30-х 

рр. XIX ст. як про «один з найдраматичніших періодів українського націєтворчого 

процесу усієї розі-переяславської епохи» (с. 90). То може слід вести мову все ж 

таки про формування української національної ідентичності? 

Загалом же наукова новизна даної роботи не викликає сумнівів, як і 

достатньо ґрунтовна апробація на чотирьох наукових конференціях, засіданнях і 

методологічних семінарах, науковому круглому столі. Опубліковані наукові праці, 

а це розділ у колективній науковій монографії, шість наукових фахових статей у 

вітчизняних виданнях і одна у науковому виданні за кордоном, достатньою мірою 

відображають зміст дисертації, її основні положення. 

Структурно дисертаційна робота О. А. Хоменка достатньо збалансована і 

складається зі вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків, списку 

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

роботи дорівнює 222 сторінкам, а основний текст складає 199 сторінок. 

Розглянемо ступінь обгрунтованості наукових положень, узагальнень та 

висновків представленої дисертації. Важливою складовою частиною дисертації О. 

А. Хоменка є перший розділ «Стан наукової розробки проблеми, характеристика її 

джерельно-історіографічного комплексу та методологічних засад дослідження» (с. 

10 - 55). У першому підрозділі цього розділу автор розглянув історіографію 

проблеми. Безсумнівним досягненням стала історіографічна періодизація 

проблеми, в якій диференційовано чотири внутрішніх періоди: перший період - 

XIX ст. до 1917 р., другий - 1917 -1921 рр. - друга половина 30-х рр. XX ст., третій - 

друга половина 30-х рр. XX ст. - кінець 80-х рр. XX ст., четвертий - 1991 р. - 

початок XXI ст. (с. 10-31). 



 

Можна стверджувати, що О. А. Хоменко правильно визначив сутність та 

особливості історіографічного процесу. Водночас не можна не звернути увагу на 

те, що дисертант на сторінці 10 пише, що «історіографія цієї проблематики виразно 

структуризується в парадигмальності трьох окремих періодів». На наш погляд, не 

можна беззастережно датувати завершення другого етапу і початок третього етапу 

української історіографії в радянській Україні та в діаспорі однаково - другою 

половиною 30-х рр. XX ст. (с. 17, 22). Є підстави стверджувати, що історіографічна 

межа в українській радянській історіографії пройшла раніше, на рубежі 1920-х -

1930-х рр., бо в цей період у країні відбувся перехід від автократичного до 

тоталітарного комуно-радянського режиму, що зумовило кардинальні негативні 

наслідки в розвитку історіографії. 

Загалом було б доцільно виділити критерії історіографічної періодизації, 

звернути більше уваги на таку її складову, як методологія дослідження, зокрема 

хоча б накреслити зміни в історіографічному процесі від романтизму до 

позитивізму, постпозитивізму, марксизму і сучасного теоретико-методологічного 

плюралізму з його модернізмом, постмодернізмом, структуралізмом тощо. 

У першому підрозділі першого розділу здобувач зі знанням історіографічних 

першоджерел висвітлив основні історіографічні факти, події та досягнення. Тут є 

багато цікавого й оригінального, що свідчить про належну підготовку дослідника. 

Однак не можна не помітити й наявність історіографічних лакун з досліджуваної 

проблеми. Так, здобувач знайшов би чимало цікавого для себе в таких працях, як 

«О наречиях славянских» І. Срезневського (1841), «Обзор сочинений, писанньїх на 

малороссийском язьіке» М. Костомарова (1843), «Малороссия в ее словесносте» М. 

Драгоманова (1870), «Исторические песни малорусского народа с обьяснениями 

Вл. Антоновича и М. Драгоманова» у 2 т. (1874) та ін., які, на жаль, не згадані в 

роботі. 

У другому підрозділі першого розділу роботи розкрито джерельну базу 

роботи (с. 32-41). В центрі джерелознавчого аналізу дисертанта постали такі 

джерела, як друковані збірки українських народних пісень та дум М. Цертелєва, М. 

Максимовича, І. Срезневського, П. Лукашевича (с. 39 - 40), епістолярії М. 

Максимовича та І. Срезневського, спомини М. Максимовича, П. Куліша, М. 



Костомарова (с. 40) тощо. Згадав дисертант й окремі документальні складові 

джерельної бази (с. 40-41). В цілому автор подав огляд джерельної бази 

дослідження, хоча міг би детальніше розкрити деякі цікаві аспекти, зокрема 

питання атрибуції джерел, їх наукової критики, тим більше, що першоджерельний 

матеріал цілком інформативний в цьому сенсі. На більшу увагу заслуговують 

питання класифікації джерельної бази. 

Надзвичайно важливе значення для розуміння рецензованої дисертації має 

третій підрозділ першого розділу «Теоретико-методологічні основи дослідження» 

(с. 41-55). В ньому О. А. Хоменко приділив значну увагу розгляду відомої 

теоретико-методологічної дискусії між прихильниками двох концепцій української 

націєгенези - модерністами та примордіалістами, в якій, на думку дисертанта, 

розгортається протиставлення «спільнотного» та «національного» (с. 42). В центрі 

уваги здобувача обґрунтування одного з ключових понять дисертації, яким є 

«спільнотна ідентичність українців». При цьому простежується переростання 

української етнокультурної спільноти в етносоціокультурну, яка згодом 

трансформується в етносоціополітичну (с. 47). З цікавістю читаються положення 

автора про «спільнотну ідентичність» українців, яка, на думку О. А. Хоменка, 

відрізняється від «домодерно-етнічної ідентичності в її побутово-узвичаєвих 

аспектах» і характеризується своєю історичною пам’яттю «та виразними 

домінантами відкидання свідомістю народу того суспільного устрою, який 

нав’язаний був Україні країною-окупантом - Московщиною» (с. 48). 

Але в літературі етнос, а відтак і етнічна ідентичність, розуміється ширше, 

як поняття з власною назвою, спільними міфами про походження, спільною 

пам’яттю, культурною диференціацією, зв’язком з батьківщиною, деякою 

солідарністю еліт (див.: Сміт Ентоні. Націоналізм / Ентоні Сміт. - К., 2004. - С. 20). 

Щодо «виразних домінант відкидання свідомістю народу» суспільного устрою, 

нав’язаного Московією-Росією, то стосовно XIX ст. ця теза, на нашу думку, не 

відповідає історичним реаліям. Достатньо згадати весь процес інкорпорації 

українських земель до складу Російської імперії. Натомість можна погодитися з 

автором, що «характерною 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» (с. 48). 



 

Сама логіка історичного матеріалу підвела О. А. Хоменка до висновку, що 

«у такий спосіб формувалася спільнотна ідентичність українців, яка у процесі 

подальшого історичного розвитку набувала щоразу виразніших прикмет вже 

структурованої національної ідентичності українців» (с. 50). Втім автор вкотре 

актуалізує запитання у читача, а національна ідентичність не є спільнотною? 

Відповідь риторична. Бо нація - теж спільнота! На наш погляд, про другу чверть 

XIX ст. варто вести мову як про перехідний час, коли поряд з діючими у свідомості 

українців етнічними ідентитетами зароджувалися ідентитети національної 

ідентичності, тобто відбувався процес формування української модерної нації. 

Отже, українська етнічна спільнота поступово трансформувалася в національну. 

Власне, ця теза науково не нова, а вже давно утвердилася у вітчизняній 

історіографії. 

У цьому ж підрозділі автор показав теоретико-методологічні принципи та 

ряд методів свого дослідження, що зроблено достатньо професійно (с. 51 -54). 

Водночас можна закинути автору, що в тексті не згадано жодного спеціально-

історичного методу, що використовувався в першому розділі роботи. Це, зокрема, 

метод історіографічної періодизації, історіографічного аналізу та синтезу, 

джерелознавчої класифікації, наукової критики джерел, джерелознавчого аналізу та 

синтезу. 

Висновки за пертим розділом відбивають основні положення цієї частини 

роботи. Вони вирізняються репрезентативністю та вірогідністю (с. 54 - 55). 

Важливу роль у представленій дисертації відіграє другий розділ «Історичні 

передумови становлення концепції української словесності» (с. 56-89). В ньому О. 

А. Хоменко вдало сфокусував увагу на історичних трансформаціях концепту 

«художня словесність» у дискурсі українознавства, показав його академічно-

наукові, художні та публіцистичні смисли, розкрив динаміку їх поступу впродовж 

XIX - початку XX ст., висвітлив роль М. С. Грушевського у «реабілітації» поняття 

«словесність» в академічному дискурсі та простежив курс на дискримінацію 

зазначеного поняття в «українській радянській» філології (с. 56 - 66). 

 



На основі викладу значного джерельного матеріалу автор дійшов висновку, 

що «термін «словесність» як один з визначальних у просторі класичної української 

гуманітаристики доби М. Максимовича має перспективу окреслитися також одним 

із найважливіших в оперативному полі сучасного аналітичного осмислення 

української літератури та українського фольклору» (с. 66-67). Заслуговує на 

осмислення думка О. А. Хоменка, що «...словесність постає як унікальний маркер 

української культурно-цивілізаційної ідентичності», котра продукується автором 

на основі вивчення праць таких відомих дослідників, як П. Кононенко, А. 

Погрібний, С. Єрмоленко (с. 67). Водночас виникає запитання, чи є аналогічні 

маркери культурно-цивілізаційних ідентичностей у інших слов’янських народів? 

Наскільки цей маркер є унікальним? Гадаю, що тут своє слово має сказати 

компаративний аналіз. 

Захоплення темою дослідження приводить О. А. Хоменка до такого 

узагальнення: «Маємо всі підстави стверджувати: системне студіювання фольклору 

та красного письменства визначило точку біфуркації, від якої кристалізувалася 

концепція України як окремішньої (отже - непідлеглої російському та польському 

домінуванню) історико-культурної бутності спочатку в царині словесній, а по тому 

- і у вимірах культурно-політичних» (с. 68-69). 

На наш погляд, першоджерельний матеріал, який має у своєму 

розпорядженні сучасна наука, свідчить, що зводити кристалізацію концепції 

самобутньої України до студіювання лише фольклору та красного письменства є 

очевидним спрощенням. Адже поряд із цими важливими чинниками свою вагому 

роль відігравали й такі, як наявність і розвиток українського етносу, української 

мови, культури, історичної пам’яті, історичної, історіософської та суспільно-

політичної думки тощо. 

У цьому ж розділі О. А. Хоменко репрезентує другий підрозділ «Осмислення 

словесності на ранньомодерному етапі становлення спільнотної ідентичності 

українців» (с, 69 - 89). В цій частині роботи зібрано цікавий і важливий матеріал, 

який свідчить про ґенезу становлення концепції української словесності, про її 

витоки ще у ранньомодерний період. Автор цілком обґрунтовано вважає 

хронологічною межею, яка відділила донаукове, можна сказати, емпіричне 

вивчення словесності від наукового, кінець ХУНТ ст., а точніше - 1898 р. Саме тоді 



постала не тільки «Енеїда» І. Котляревського, а й «Записки о Малороссии, ее 

жителях и произвидениях» Я. Марковича, яка планувалась як багатотомна 

енциклопедія українознавчого характеру (с. 84 - 85). 

Достатньо високо оцінюючи цю частину роботи, її узагальнення й висновки, 

можна лише закинути авторові постановку саме такої послідовності викладу. На 

нашу думку, було б логічніше спочатку розкрити осмислення словесності на 

ранньомодерному етапі, а затим простежити історичні трансформації концепту 

«художня словесність» у дискурсивному просторі українознавства XIX - XX ст. 

Найпомітніше місце в розглядуваній дисертації посідає третій розділ 

«Філологічна революція» першої третини XIX ст. у становленні нової парадигми 

українознавства та розгортанні процесів національної мобілізації українців 

Наддніпрянщини»» (с. 90-193). Насамперед, автор простежив утвердження уявлень 

про українську самобутність від історіографії «старшинських автономістів» з її 

«антикварним українознавством», вершинами якого є підстави вважати 

чотиритомну «Историю Малой России» Д. Бантиша-Каменського та «Историю 

Русов», до студій над художньою словесністю, зокрема О Павловського, М. 

Цертелєва (с. 90 - 121). 

Цілком логічним продовженням втілення авторської концепції стало 

вивчення інтелектуальних практик 3. Доленги-Ходаковського та М. Максимовича в 

контексті сакралізації народної пісні. Ці практики розглянуто автором як чинник 

української культурної легітимації (с. 121 -164). Не можна не погодитися з 

дисертантом, який надав ключову роль у вивченні української усної словесності 

творчості М. Максимовича, котрий надавав цій справі першорядного значення (с. 

121–126). 

Привертають увагу розмисли автора стосовно тлумачення М. О. 

Максимовичем у Передмові до «Малоросійських пісень» 1827 р. поняття 

«Малоросія» у значенні українського етнічного терену, країни, яка включала 

простір, значно ширший за Лівобережжя (с. 134-135). Водночас потребує 

уточнення положення автора, що «саме в розгортанні перспективи формування 

спільнотної ідентичності українців і належить комплексно «прочитати» як 

«Малороссийские песни», так і два наступні збірники..» (с. 136). Адже не 



зрозуміло, який же вид спільнотної ідентичної українців мав формуватися в 

історичній перспективі? 

Впевнений, що мова має йти про національну ідентичность, бо М О. 

Максимович фокусував увагу на необхідності вивчення української народності, 

трансформація якої відбувалася в процесі націєтворення. Та й сам автор, певно, 

усвідомлює це, називаючи твір М. О. Максимовича «першою українською... 

націєвідроджувальною декларацією» (с. 138). Дещо пізніше О. А. Хоменко цілком 

справедливо пов’язує «Предисловие» до «Малороссийских песен» та «Українські 

народні пісні» 1834 р. М. О. Максимовича з соціальною і національною динамікою 

українства (с. 146). Не можна не погодитися з автором, що своїми творами у 

галузях словесності та історії М. О. Максимович підтверджував думку про Україну 

як «відмінну від Московщини етнографічну реальність» (с. 154). Без цього 

усвідомлення важко було б уявити подальші кроки на шляху формування 

української національної ідентичності. 

Важливо, що О. А. Хоменко помітив наступний інтелектуальний вияв у 

цьому українському напряму, яким стала «История древней русской словесности» 

М. О. Максимовича, видана в Києві 1839 р. Адже ця праця, за визначенням 

дисертанта, «започаткувала системне українське літературознавство» (с. 159). І не 

випадково, що для М. О. Максимовича києво-руська традиція є спадщиною саме 

українською (с. 161). 

Цілком закономірно, що, розглядаючи дослідження художньої словесності у 

формуванні спільнотної ідентичності українців 30-х рр. XIX ст., автор поставив у 

центр аналізу діячів харківського романтичного гуртка, що об’єднався навколо І. 1. 

Срезневського (с. 169-179). 

Тут варто зазначити, що О. А. Хоменко цілком справедливо оцінив творчість 

ідейного очільника харківських романтиків, особливо виділяючи «Запорожскую 

Старину» з погляду продовження й розвитку української народолюбної традиції М. 

О. Максимовича і «розвитку українознавства як націєвідроджувального розмислу» 

(с. 179). Підтвердження цієї тези міститься і в авторському спостереженні, що 

«Запорожская Старина» повно і системно утверджувала етнонім «українець» та 

політонім «Україна» (с. 180). Розвитку цієї ж лінії інтелектуального поступу 



сприяла й праця І. І. Срезневського «Взгляд на памятники украинской народной 

словесности», у якій підноситься «самостійність української мови» (с. 181). 

Завершуючи дослідження художньої словесності в контексті формування 

ідентичності українців 30-х рр. XIX ст., О. А. Хоменко цілком логічно простежує 

ряд досягнень у цій царині «школи Максимовича», акцентуючи особливу увагу на 

спадщині П. Лукашевича (с. 182 - 183) та О. Бодянського (с. 184 - 189). Висновки за 

цим розділом вирізняються репрезентативністю й вірогідністю (с. 191 -193). 

Загальні висновки по дисертації мають достатньо високий рівень 

інформативності та обгрунтованості, відбивають наукові положення й 

узагальнення текстової частини роботи. Загалом висновки по роботі вирізняються 

науковою новизною та достовірністю (с. 194 - 199). 

Мова та стиль дисертації відповідають науковим вимогам. Мова дисертації - 

українська Текст викладено науковим стилем, високим рівнем загальної мовної 

культури з використанням загальноприйнятої наукової термінології. На джерела та 

результати праць інших авторів зроблені конкретні посилання. Належним чином, 

згідно з державним стандартом, оформлено список використаних джерел та 

літератури (с. 200-222). 

Автореферат достатньо повно розкриває основні положення представленого 

дослідження, яке має не тільки теоретичне, а й практичне значення. 

Висловлені у відгуку зауваження носять здебільшого дискусійний та 

рекомендаційний характер і суттєво не впливають на загальну достатньо високу 

оцінку дисертації. 

Таким чином, дисертація Олександра Анатолійовича Хоменка «Студії над 

художньою словесністю у формуванні спільнотної ідентичності українців першої 

третини XIX століття» є науково новим, самостійним і завершеним дослідженням, 

яке містить прирощення історіографічного, джерельного та конкретно-історичного 

матеріалу,достовірнірезультати, сприяє розв’язанню складної наукової проблеми. 

Дисертація написана у відповідності з вимогами МОН України, 

визначеними «Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника» затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами, затвердженими Постановою 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 р. та № 1159 від 30 грудня 



2015 р., до дисертаційних робіт, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук, а її автор - Хоменко Олександр Анатолійович - заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

09.00.12 - українознавство. 
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