






ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Олексій Ясь

Михайло Максимович і його наукова 
творчість у світлі наративних експериментів 

романтичної історіографії

У XIX ст. європейська історіографія вступила під знаком 
романтизму. Новітні інтелектуальні впливи досягнули найвід- 
даленіших куточків Старого Світу, в т.ч. й українських земель. 
На часі поставали модерні конструкції минувшини, скеровані 
на виявлення індивідуальних і неповторних особливостей світу 
історії, що знаменували собою романтичну реакцію особистості 
супроти абстрактних і раціональних канонів просвітництва та 
класицизму.

З романтичними інтерпретаціями до історичної науки ввій
шов масовий, колективний герой -  “народ-нація” з притаман
ними йому множинністю та ірраціональністю способів і форм 
виявів дії. Відтак єдина, всеохоплююча і логічно впорядкована 
палітра історії, що побутувала в раціонально-просвітницькому 
світобаченні, враз поступилася романтичному хаосу з безліччю 
історичних епізодів і моментів, які розглядалися як різноманітні 
виявлення народного духу.

Розмаїття світу історії в системі романтичного світобачення 
потребувало різноманітного методичного інструментарію, який 
включав творчу уяву й споглядання, інтуїтивне прозирання та 
чуттєве переживання, здатність до індивідуалізації історичної 
дійсності і сприйняття певного духовного стану конкретних 
осіб, спроможністю до численних трансформацій різноманітних 
форм виразу ідей або колективних, масових образів з виключ
ною увагою до просторових і часових характеристик. Тому,
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колорит місця і часу пронизує всі сюжетні лінії романтичного 
історіописання1.

За виразом Огюста Т.’єррі девіз “не змішувати барви й 
формули, полишати кожній добі її оригінальність” став одним 
з найголовніших принципів викладу матеріалу, якого він три
мався в своїх працях1.

Зрештою, авторська манера, стиль викладу розглядалися 
істориками-романтиками не стільки як художня чи літературна 
обробка матеріалу, скільки як метод пізнання, який не тільки 
відтворює, а й пробуджує і оживляє історичну давнину. Неда
ремно інший французький історик, барон Проспер де Варант 
висунув тезу про необхідність “повернути самій історії принад
ність, що запозичив в неї історичний роман”3.

Наразі ця проблема вирішувалася шляхом художньо-мис
тецького та естетичного відтворення історії. Адже оповідальний 
виклад надавав можливість показати історичну добу в розмаїтті 
її внутрішніх зв’язків і відносин, калейдоскопі фактів, подій та 
обставин, які виринали з швидкоплинного, органічного потоку.

Зазначені канони в пізнанні історичної минувшини визна
валися романтиками такими, що найкраще відповідають науко
вим вимогам до написання історії, оскільки передають мно
жинність, інтенсивність та багатство виявів дії масового, колек
тивного героя в численних і різноманітних епізодах. Саме вони 
є вихідним пунктом наративних експериментів у романтичній 
історіографії.

Отже, ідеалізація, поетизація та суб’єктивізація історії, 
представленої у вигляді художньо-емоційних образів та сим
волів, стали прикметними рисами техніки викладу в романтич
ному історіописанні. Морально-етичні та релігійно-містичні 
мотиви, історичні сюжети, що вибудовувалися під знаком своє
рідного культу народу-нації, зокрема моральності і добра, краси 
та естетизму, фольклористичних і етнографічних захоплень 
посіли чільне місце в творах істориків-романтиків.
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