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ВЛАДА, СУСПІЛЬСТВО, ЛЮДИНА  
В ПОЛІ РАННЬОНОВІСТИЧНОГО СТУДІЮВАННЯ:  

ПАРАДИГМАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 
 
 

Ще на початку ХХ ст., піднімаючи питання дисциплінування наукової 
сфери, французький історик А.-І. Марру наголошував на тому, що «здо-
ров’я наукової дисципліни вимагає від вчених вболівання про методо-
логію, турботи про теорію того знання, яке використовується ними»1. 
Може видатися мало імовірним, але десятиліття, що збігли від того часу, 
попри помітну зміну історіографічних ситуацій, тематичних фокусів і 
пізнавальних стратегій, а також інтелектуально-світоглядних горизонтів 
фахових середовищ, до сьогодні так і не маргіналізували порушену фак-
тично сто років тому важливу, з погляду концептуалізації історії як 
науки, проблему. 

Зокрема, на актуальності «методологізації історичного мислення» на 
початку ІІІ тисячоліття вчергове вирішив наголосити доктор історичних 
наук з Мінська В. Сидорцов, обгрунтовуючи це масштабністю тих викли-
ків, які продовжують перекраювати весь пізнавальний простір сучасного 
науковця2. «Професіоналізація істориків у наші дні, – підкреслює він, – 
визначається тим, наскільки вони оволодівають інноваційними концеп-
ціями і методами, що дозволяють “зазирнути” всередину соціальних 
об’єктів, що вивчаються, впроваджують нові підходи в практику своєї 
пізнавальної діяльності»3. Таку позицію В. Сидорцова підтримав ще один 
його білоруський колега В. Берков4.  

Питання важливості відмови від лінійної схематизації історичного 
процесу, посилення в полі історичної науки теоретичної складової остан-
нім часом регулярно піднімається в різноманітних дослідженнях теоре-
тично-методологічного характеру5. Зокрема, зауважується, що пошуки в 
———————— 

1 Цит. за: Меншиков И.С. Введение в методологию истории: Учебное пособие. 
Курган, 2015. С. 8. 

2 Сидорцов В.Н. Методологизация исторического мышления // Крыніцазнаўства и 
спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: Навук. зб. Вып. 6. Минск, 2011. С. 56-67. 

3 Там же. С. 59. 
4 Берков В.Ф. Философско-методологические регулятивные научные исследования // 

Там же. С. 3. 
5 Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. Киев, 2004.  

216 с.; Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. Київ, 1997. 271 с.; Дмитриев Д.И. 
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галузі теорії історії не повинні сприйматися лише «інтелектуальною грою 
з термінами», а мають виступати важливим інструментом, «за допомогою 
якого можна отримати нове знання, поглибити уявлення про минуле»6. 

На жаль, мусимо зазначити, що безпосередній внесок національної 
історіографічної школи у розвиток філософії та методології історії сьо-
годні ще не виглядає питомо вагомим. Скоріше, можна вести мову про те, 
що в цій царині відбуваються лише певні експериментальні пошуки, при-
чому з далеко не рівномірним охопленням дисциплінарних сфер. Тим не 
менше, у зрізі конкретного історичного знання, як і загалом моделювання 
українського історичного процесу на різних його етапах і періодах, су-
часна історична наука в Україні все впевненіше демонструє динамічно 
поглиблювальну вкоріненість у світовий методологічний простір, зокре-
ма, своїми вповні адекватними відповідями (нехай і дещо відтерміно-
ваними у часі в силу об’єктивних причин) на виклики, що походять від 
калейдоскопічної зміни так званих соціоісторичного, соціокультурного, 
лінгвістичного, наратологічного, когнітивного, постмодерного поворотів. 
Можливо, що чи не найбільш ефективно цьому сприяло виведення до-
слідницьких практик сучасних вітчизняних істориків у сферу міждисцип-
лінарності, яка «в сучасній філософії науки» набула трактування «як 
система взаємодій»7. 

Охопивши загалом сферу історичного пізнання, зміни парадигмаль-
ного характеру неминуче мали позначитися і на його ранньоновістичному 
сегменті, причому не лише в аспектах якісного урізноманітнення проб-
лемно-тематичного поля ранньоновістичного студіювання, включно із 
започаткуванням нових дослідницьких напрямів. Відбувалося помітне 
розширення інструментальних можливостей щодо оптимізації дослід-
ницьких практик. І якщо на експериментально-емпіричному рівні це 
виливалося у нові евристичні перспективи з метою виявлення нових 
пізнавальних лакун та збільшення інформативної насиченості джерельної 
бази досліджень, то на когнітивно-герменевтичному позначалося карди-
                                                                                                                                                             
Историософия. Методология и методика исторического исследования. Иркутск, 2011. 
250 с.; Коломийцев В.Ф. Методология истории (От источника к исследованию). Москва, 
2001. 189 с.; Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Санкт-Петербург, 2013.  
617 с.; Смоленский Н.И. Теория и методология истории. Москва, 2008. 270 с.; Способы 
постижения прошлого: методология и теория исторической науки. Москва, 2011. 351 с.; 
Теория и методология истории. Волгоград, 2014. 504 с.; Турчин П.В. Историческая 
динамика: На пути к теоретической истории. Москва, 2007. 368 с.; Швець Ф.Д. Мето-
дологія та організація наукових досліджень. Рівне, 2016. 151 с. та ін. 

6 Теория и методология истории. С. 8. 
7 Раттур М.В. Междисциплинарные связи исторической науки: ретроспективный 

взгляд // «Стены и мосты»: медисциплинарные подходы в исторических исследованиях. 
Москва, 2012. С. 191. 
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нальною заміною не лише мислевих шаблонів, а й цілих інтерпретаційно-
презентативних моделей представлення історичного минулого. Власне, 
йшлося про інтенсивні процеси інтегрування ранньоновістичних студій в 
міждисциплінарний контекст соціогуманітарного знання. 

Дещо адаптуючи до задекларованої теми використовувані нами опор-
ні тексти, що репрезентують сучасний теоретико-методологічний стан 
історичної науки, а відповідно, розраховані на широкий дисциплінарний 
контекст, який виводить за межі, власне, ранньоновістичних дослідниць-
ких практик, зазначимо, що, за спостереженням сучасних науковців, 
«аналіз існуючих форм міждисциплінарної кооперації в задіяності до іс-
торичних досліджень дав змогу виявити потенціал й обмеження взаємодії 
історії з соціогуманітарними й природничими науковими дисциплі-
нами»8. 

Тут доречно зауважити, що як і більшість базових понять, позначений 
дефініцією «міждисциплінарність» методологічний феномен не має свого 
однозначного прочитання. Разом з тим, сучасні гуманітарії переважно 
сходяться на тому, що у даному випадку йдеться, насамперед, про своє-
рідне «методологічне оформлення реального синтезу наукових досягнень 
різних дисциплін у масштабних наукових проектах і дослідженнях»9. 
Сформульована у такий спосіб представником наукового середовища 
Естонії думка знаходить, зокрема, підтвердження у працях репрезента-
натів російської історичної школи М. Румянцевої10, Є. Шаповала11, Л. Рє-
піної12, Е. Мирського13. Отже, маємо підстави говорити, що в полі со-
ціогуманітаристики фактично сформовано своєрідний багаторівневий (у 

———————— 
8 Бушмакина Ю.В. Междисциплинарный подход в современном историческом 

знании // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета. Серия № 3: Гуманитарные и общественные науки. 2017. С. 7. 

9 Уйбо А.С. Реконструкция исторического прошлого как междисциплинарная задача // 
Смысловые концепты историко-философского знания: Ученые записки Тартуского уни-
верситета. Труды по философии. Т. XXXV. 1990. С. 76-92. URL: https://www.gumer.info/ 
bibliotek_Buks/History/Article/uybo_rek.php 

10 Румянцева М.Ф. Целостность современного гуманитарного знания: необхо-
димость и возможность // Единство гуманитарного знания: новый синтез. Москва, 2007. 

11 Шаповал Е.Ю. Междисциплинарный подход в исторической науке: некоторые 
аспекты формирования современной методологии истории // Исследовано в России: 
Электронный научный журнал. 2008. URL: http://digitalhistory.ru/publication/shapoval-e-
yu-mezhdisciplinarnyj-podxod-v-istoricheskoj-nauke-nekotorye-aspekty-formirovaniya-
sovremennoj-metodologii-istorii/ 

12 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI в.: социальные теории и 
историографическая практика. Москва, 2011. 560 с. 

13 Див.: Междисциплинарность в науках и философии. Москва, 2005. С. 9. 
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вимірах мульти-, інтер- та трансдисциплінарності14) методологічний кон-
структ як своєрідну біполярність іншій, не менш виразній, тенденції – 
субдисциплінуванню окремих наукових галузей гуманітарного профілю, 
зокрема, й історії15. 

На питанні виділення в блоці історичних дисциплін новістики як 
окремої субдисциплінарної сфери з власним предметно-об’єктним та ін-
телектуальним потенціалом нам вже доводилося зупинятися. Нагадаємо, 
що сформований протягом останніх трьох десятиліть український новіс-
тичний субдисциплінарний конструкт на сьогодні становить багато-
вимірну і багаторівневу наукову модель, представлену як горизонтальною 
площиною, так і вертикальними зрізами дослідження процесів нагро-
мадження (у концептуальному, проблемному, інституційному, персона-
лізованому, компаративному контекстах) українською історичною дум-
кою наукових знань у царині вивчення важливого етапу національної 
історії нового часу, складовими якого є дві фази: ранньонова доба 
(умовно окреслена другою половиною – кінцем XVI – XVIII ст., що в 
нижній хронологічній межі є дещо розбіжним щодо прийнятого дату-
вання початків європейського раннього модерну стиком XIV–XV ст.) та 
доба розвинутого новочасся (ХІХ – початок ХХ ст.).  

Як основні тематичні блоки, які практично незмінно (інша справа, що 
з різною глибиною зосередженості на них у різні періоди науковців та 
евристичною результативністю) перебували в полі зору українських но-
вістів, слід виділити вивчення форм та модифікацій модерних полі-
тичних, господарських моделей та соціальних практик на історичних 
теренах сучасної України, соціальні та національно-визвольні змагання 
українців; добу Національної революції XVII ст. та революційні ситуації 
початку ХХ ст.; військово-політичний виступ мазепинців початку  
XVIII ст.; інкорпораційні аспекти політики імперських урядів в україн-
ському питанні; добу національно-культурного відродження ХІХ ст.; 
аграрний та урбаністичний процеси; індустріальну модернізацію еконо-
міки; процеси етностановлення й націотворення; національне державо-
творення нової доби, соціальну стратифікацію та суспільну інституціо-
налізацію тощо. В тематичне новістичне поле входить і науковий аналіз 
повноти дослідження тієї чи іншої проблеми з історії українського нового 
часу, з акцентуванням на продуктивності дослідницьких практик того чи 
іншого історіографічного етапу. Важливим є врахування співвіднесеності 

———————— 
14 Piaget J. The epistemology of interdisciplinary relationships // Interdisciplinarity. 

Problems of teaching and research in universities. Paris, 1972. P. 139. 
15 Детально про це див., наприклад, у праці: Нариси з соціокультурної історії 

українського історієписання: субдисциплінарні напрями: У 2 кн. Київ, 2018–2019. 
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плюралістичних поглядів та вироблених в різних світоглядних пара-
дигмах концептуальних та інтерпретаційних моделей в аспектах вписання 
українського нового часу в загальну схему цивілізації модерності.  

В методологічному аспекті студіювання в сфері вітчизняної новістики 
виглядає цілковито підпорядкованим тим основним закономірностям, які 
є характерними для методологічної бази історичної науки загалом16. 
Власне, розпочатий від середини 1980-х років масштабний процес пере-
прочитання і переосмислення українського минулого продуктивно позна-
чився на переформатуванні всіх рівнів і площин ранньоновістичного 
конструкту, евристичних і онтологічних пізнавальних горизонтів історіо-
писання, а також понятійно-категоріальному апараті, яким послугову-
ється сучасний науковий загал українських фахівців, які досліджують 
національний вимір доби раннього модерну.  

Широкий тематичний і хронологічний діапазони їх дослідницьких 
практик визначили ту обставину, що на сьогоднішній день їх узагаль-
нений стратегічний профіль формують такі визначальні компоненти, як 
концептуалізація поглядів на історичний процес ранньонової доби, інно-
ваційність пошукових завдань і пропонованих пояснювальних моделей, 
оригінальність застосовуваних дослідницьких методик й інструментарію 
в аспектах продукування фундаментальних наукових розробок, спрямо-
ваних на представлення українського ранньоновістичного проекту як 

———————— 
16 Детальне висвітлення означених питань див.: Барбашина О.И., Жиряков И.Г. 

Австроведческая новистика в России: зарождение и основные этапы развития. Москва, 
2000; Бодров О.В. Новистика в Казанском университете, 1943–2003. Казань, 2004; 
Британская ойкумена российской новистики. К 70-летию профессора И.И. Шариф-
жанова. Казань, 2010; Комиссаров Б.Н. История нового времени и новистика: синонимы 
или разные группы знания? // Петербургские Кареевские чтения по новистике. Вып. 3: 
Становление мира как «общего дома человечества»: динамика, этапы, перспективы 
(XV–XXI вв.) / Материалы конф, 6-9 декабря 1999 г. Санкт-Петербург, 2003; Его же. 
История нового времени и новистика: соотношение понятий // Россия в контексте 
мировой истории: Сб. статей. Санкт-Петербург, 2002; Его же. Новистика и изучение 
глобальных процессов современности // Междисциплинарность в науке и образовании. 
Труды Всероссийской научно-методической конференции 11-13 октября 2001 г., Санкт-
Петербург. Санкт-Петербург, 2001; Его же. О понятии «истории нового времени» // 
Проблемы истории международных отношений и историографии всеобщей истории: 
Сборник статей памяти В.К. Фураева. Санкт-Петербург, 2002; Матях В.М. Український 
цивілізаційний процес раннього нового часу в наукових проектах Інституту історії 
України НАН України. Київ, 2011; Хут Л.Р. Изучение истории нового времени и 
новистика // Научные ведомости. Серия История. Политология. Экономика. Инфор-
матика. 2010. № 1 (72). Вып. 13; Её же. Новистика: вопросы теории. Москва, 2003; Её 
же. Проблема периодизации истории нового времени в отечественной историографии 
рубежа ХХ–ХХI веков // Новая и новейшая история. 2009. № 6; Её же. Теоретические 
проблемы новистики: Методические рекомендации. Майкоп, 2003. 



Частина І 18 

багатовимірного і багаторівневого процесу змін цивілізаційно-культурної 
системи в найширших контекстах загальноконтинентальних, національ-
них, регіональних, локальних закономірностей і специфік. 

Пропоноване для вирішення цього амбітного завдання методологічне 
підґрунтя є своєрідним синтезом з напрацьованих історичною наукою та 
іншими дисциплінами гуманітарного профілювання методів, методик та 
методологій. Сьогодні в методологічному арсеналі українського як істо-
рика-новіста, так й історіографа, що вивчає процес осягнення ранньонової 
доби національної історії історичною науковою думкою, широкий спектр 
світоглядних, гносеологічних і логічних, порівняльних, ілюстративних й 
допоміжних методів і принципів пізнання як загального, так і локального 
значення. Крім цивілізаційної концепції, методологічний каркас сучасних 
пізнавальних практик формують компенсаторна концепція влади, пара-
дигми співвіднесення суспільних та індивідуальних інтересів, стратегій 
виживання, співіснування та розвитку тощо. При цьому йдеться, насам-
перед, про широке залучення принципу універсалізму, сполученого із 
світоглядним плюралізмом. Питому вагу традиційно зберігають прин-
ципи історизму, порівняльно-історичного аналізу, герменевтики, семіо-
логії, теоретичного моделювання, еволюційний, антропологічний, функ-
ціональний, структурного аналізу, теоретичного моделювання тощо. 
Широкою популярністю у істориків користуються методи конкретного та 
логічного аналізу, діалектичного синтезу, статистичний, хронологічний та 
проблемно-хронологічний, а також методи періодизації та актуалізації 
наукового знання. Водночас до розряду основних, насамперед, слід від-
нести принципи системності, об’єктивності, всебічності, наступності та 
такі критерії, як якісні зміни в історії історичної науки, трансформації 
інструментарію та ефективності творчого процесу в діяльності істориків, 
її організаційних форм. Саме завдяки їх комплексному застосуванню 
уможливлюється виконання як історіографією в цілому, так і новістикою 
зокрема таких основних своїх функціональних призначень, як форму-
вання наступності і взаємодоповнюваності у творчій взаємодії різних 
генерацій дослідників; створення загального реноме історичного знання в 
суспільстві, його одночасного інтегрування в єдину соціогуманітарну 
систему; виявлення загальних тенденцій та закономірностей розвитку 
історичної науки та залежності її результативності від позанаукових 
впливів; критичне засвоєння доробку попередників; прогнозування шля-
хів прирощення наукових знань на нових історіографічних витках тощо. 

Новий експериментальний майданчик для апробування подальших 
можливостей міждисциплінарного методологічного синтезу утворився  
із впровадженням у проблемне поле ранньоновістичного студіювання 
об’ємного тематичного блоку, зав’язаного на взаємодіях і взаємоза-
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лежностях – в аспектах впливу на історичний процес – таких його 
основних суб’єктних промоторів, як інститути людини, суспільства та 
влади. Як переконує досвід останніх десятиліть, формати таких взаємодій 
та взаємозалежностей все частіше виводять науковців на пропонування 
циклічних презентаційних моделей, з одночасною акцентацією уваги на 
визнанні за цими зрізами історичної конкретики тяглості традицій. 
Прикметно, що саме у збереженні «єдності і цілісності картини світу і 
людини в ньому» сучасні дослідники, зокрема, вбачають один із пер-
спективних напрямів кореляції уявлення про минуле, який оформився на 
міждисциплінарному стику історії з іншими соціогуманітарними дисцип-
лінами17. 

Загалом акцентованість охопленої тріадою «людина – суспільство – 
влада» комплексної і багаторівневої наукової проблеми в темпорально-
цивілізаційний каркас раннього нового часу на сьогоднішній день має в 
історіографії доволі логічно вибудувану пояснювальну схему. У своїх 
основних вмотивовуючих складових частинах вона достатньо вагомо 
підважується документально фіксованими як європейськими, так, зокре-
ма, й українськими ранньоновими реаліями. Йдеться, насамперед, про 
кардинальні структурні злами в політичній та правовій системах України, 
в соціальних ієрархіях та економічних практиках; появу нових форм 
взаємодії між верхами і низами соціально стратифікованих спільнот, цер-
ковних конфесій, що стало одним із важливих факторів формування 
поліконфесійного духовного простору України; спричинило консолідацію 
«українського народу політичного» на зламі XVI–XVII ст.; в числі інших 
чинників спровокувало масову революціонізацію суспільства; позначи-
лося на мотиваційній складовій, циклічності протестних настроїв; акти-
візувало націєтворчі та державотворчі процеси; обумовило глибину сус-
пільної конфронтації до існуючих режимів; надало імпульсу формуванню 
потужних національно-визвольних рухів та оформленню політичного 
українства, особливо на етапі Української національної революції  
XVII ст.  

На рівні персоніфікованої компоненти дослідники маркують межу 
між середньовічною і модерною цивілізаціями формуванням на охоп-
лених ренесансним Відродженням італійських теренах першої людини 
сучасності – так званого «ренесансного індивіда», з появою якого 
пов’язується вкорінення у соціокультурний простір Західної Європи 

———————— 
17 Ершова Г.Г., Долгова У.А. Историческая перспектива междисциплинарных иссле-

дований: вместо вступления // «Стены и мосты»: междисциплинарные подходы в 
исторических исследованиях. С. 10. 
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принципу індивідуалізму18, власне, на підставі якого в подальшому 
відбувається становлення модерного раціонального способу мислення, 
що підпорядковує собі основні сфери суспільної життєдіяльності. 

Детально питання утвердження індивідуалістичної психології та на-
слідків цих процесів для зламу традиційних культур і менталітетів євро-
пейських спільнот простежується в працях багатьох вчених. Зокрема, 
аналіз напрацювань у цій проблематиці в західній історіографічній 
традиції міститься в монографічному дослідженні Ю. Зарецького19. На 
пострадянському історіографічному просторі вона плідно розробляється, 
наприклад, Л. Баткіним20, Л. Грініним21, А. Зоріним22, М. Гаспаровим23. 
Зокрема, намагаючись наповнити конкретикою поняття «індивідуальна 
особистість», останній зауважив, що йдеться про «ідею, в якій найбільш 
безпосередньо виражає себе відносно окремої людини нова економічна і 
політична реальність європейської історії. Це значною мірою соціально-
практична категорія, що обіймає всі сфери життя, від держави до побу-
тового розмаїття. Це категорія, в якій пафос одиничності й оригінальності 
кожного індивіда безпосередньо витікає з ідеї індивідуальної свободи»24. 

Можливо, що найбільш рельєфно модифікацію особистісного виміру 
реаліями модерної доби пояснив А. Гуревич. «У Новий час, – зазначив 
вчений, – не особистість сама по собі стала нечуваною новацією, резуль-
татом “відкриття світу і людини” – новою стала проблема особистості»25. 
В написаній для «Словаря средневековой культуры» розвідці він напов-
нив конкретикою і поняття «індивідуальність», запропонувавши його 

———————— 
18 Див., наприклад: Хут Л.П. Индивидуальность и личность в эпоху нового времени: 

методологические ракурсы проблемы // Хут Л.П. Теоретико-методологические проб-
лемы изучения истории нового времени. Москва, 2010. С. 179. 

19 Зарецкий Ю.П. История европейского индивида: От Мишле и Буркхарда до Фуко 
и Гринблатта. Москва, 2005. 44 с. 

20 Баткин Л. Индивидуальность и личность в истории // Одиссей. Человек в истории 
1990. Москва, 1990; Его же. К вопросу о логико-историческом определении индиви-
дуальности // Там же.; Его же. Европейский человек наедине с собой. Очерки о 
культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания: Августин. 
Абеляр. Элоиза. Петрарка. Лоренцо Великолепный. Макьявелли. Москва, 2000. 

21 Гринин Л.Е. Личность в истории: современные подходы // История и совре-
менность. 2011. № 1. С. 3-40; Его же. Личность в истории: Эволюция взглядов // Там же. 
2010. № 2. С. 3-44 та ін. 

22 Зорин А. Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца 
XVIII – начала XIX в. Москва, 2016. 568 с. 

23 Гаспаров М.Л. Нужно бы формализовать понятие индивидуальности // Одиссей. 
Человек в истории 1990. 

24 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой… С. 39. 
25 Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. Санкт-Петербург, 2011. 

С. 419. 
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прочитання як такого, що вказує «на специфічний аспект особистості – на 
самобутність окремого індивіда, усвідомлення ним самоцінності власного 
ego, на визнання його своєрідності соціальним середовищем». Саме інди-
відуальність вчений схильний розглядати як «центральну цінність куль-
тури Нового часу»26. 

Повністю приймаючи декларовану наукову позицію, водночас хоті-
лося б акцентувати увагу й на паралельне побутування в сучасному 
історіографічному просторі дещо відмінних оціночних конструктів, які 
виводять непересічних за своїми персональними якостями особистостей у 
позачасовий і позацивілізаційний контексти27. Логічним наслідком подіб-
ного повороту виступає об’єктивізація проблеми появи політичних ліде-
рів, що стає особливо значущим на епохальних історичних зламах, які 
«шонайперше виштовхували, навіть неочікувано, на авансцену осіб, які 
брали на себе місію лідерства у зміні правил суспільних відносин та 
прориві в історичному поступі»28.  

Думається, що саме на цьому ґрунті зародилася підставова вмоти-
вованість для активізації дослідницьких практик в площинах героїзації 
історичних особистостей29 та визначення впливовості суб’єктивного фак-
тора на формування індивідуальності політичного актора30, початки чому 
були закладені ще у ХІХ ст. концепціями героїчного детермінізму  
Т. Карлейля31, а також соціально-детерміністськими та пассіонарними 
теоріями останніх десятиліть32.  

В українському ранньоновістичному студіюванні в результаті злиття 
двох означених вище тенденцій жанр історичної біографістики був по-
повнений кількома ґрунтовними життєписами видатних політичних діячів 
———————— 

26 Гуревич А.Я. Личность // Словарь средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. 
Москва, 2007. С. 261. 

27 Васильев Л.В. Вневременной феномен выдающейся личности и европейский 
феномен индивидуальности // Одиссей. Человек в истории 1990. С. 189. 

28 Литвин В. Політичне лідерство: теорії та реалії сучасного світу // Наукові записки 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 
2017. Вип. 5-6 (91-92). С. 5. 

29 Див., наприклад: Зорин А. Появление героя: из истории русской эмоциональной 
культуры конца XVIII – начала XIX в.  

30 Лесько И.Н. Субъективная составляющая становления политического актора // 
Роль личности в истории: реальность и проблемы изучения: Научный сборник по 
материалам I-ой Международной научно-практической Интернет-конференции. Минск, 
2011. С. 89-91. 

31 Сутність цієї концепції викладено у праці: Карлейль Т. Герои, почитание героев и 
героическое в истории // Карлейль Т. Теперь и прежде. Москва, 1994. 

32 Виклад їх положень та аналітичні концептуалізації див.: Гумилев Л.Н. Этногенез  
и биосфера земли. Ч. VI: Пассионарность в этногенезе. Москва, 1994; Штомпка П. 
Социология социальных изменений. Москва, 1996. 
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епохи, які переважно репрезентували вищий владний щабель Української 
держави раннього нового часу. Насамперед, йдеться про гетьманів Бог-
дана Хмельницького, Петра Дорошенка, Петра Сагайдачного, Івана Брю-
ховецького, Івана Мазепу, Івана Скоропадського, Кирила Розумовського. 
Водночас увагу приділено і персоналіям другого та третього ешелонів 
нової української еліти, а також створенню колективних характеристик 
певних соціальних груп, як-то в середовищі українських інтелектуалів, 
духовенства, студентства, дитячої  вікової групи тощо.  

Загалом в аспектах вибудови багатогранної моделі ролі особистості у 
житті соціуму українські реалії вагомо підважують концептуальні поло-
ження С. Хука, оприлюднені ним у виданій 1955 р. праці «Герой в історії. 
Дослідження меж і можливостей». З одного боку, автор акцентує залеж-
ність дій людини від характеру суспільної організації та природно-
географічного середовища її побутування. Водночас робить наголос на 
впливовості активної людської діяльності на перебіг суспільних процесів, 
адаптування до потреб людини заданих природним чинником просто-
рових характеристик33. 

Взаємопов’язаність історичної науки з іншими дисциплінами соціогу-
манітарного комплексу, вочевидь, чи не найбільш виразно визначив  
М. Фуко. «… місце її не серед гуманітарних наук, – підкреслював він, –  
і навіть не поряд з ними; можна думати, що вона вступає з ними у не-
звичні, невизначені, неминучі відносини сусідства в певному спільному 
просторі… Історія утворює “середовище” гуманітарних наук… Кожній 
науці про людину вона дає опору, де та встановлюється, закріплюється і 
тримається; вона визначає часові і просторові рамки того місця в куль-
турі, де можна оцінити значення цих наук; однак разом із цим вона 
окреслює їхні точні межі»34, має в своєму арсеналі власні закони. Її ево-
люційний поступ обумовлюється, поряд із загальнонауковими, й специ-
фічними, притаманними саме цій науковій галузі, закономірностями. 

В контексті дослідження триєдиного проблемного комплексу «лю-
дина – суспільство – влада» базовими у новому методологічному синтезі 
стали принципи, підходи і методи, що походять з теоретично-мето-
дологічних зрізів таких соціогуманітарних дисциплін, як політологія, 
антропологія, соціологія, соціальна та історична психологія, історична 
лінгвістика тощо. Зокрема, відзначаючи перспективність використання 
соціологічного та антропологічного інструментарію в лабораторії вче-

———————— 
33 Hook S. The Hero in History. A Study in Limitation and Possibility. Boston, 1955. 

Детальніше щодо цього сюжету див. у праці: Теория и методология истории. С. 259. 
34 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Санкт-Петербург, 1994. 

С. 385-386, 389. 
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ного-історика, як аргумент сучасні дослідники наводять той факт, що, 
наприклад, «концепції і методи» антропологічної науки є вповні при-
датними для адаптування до потреб історичної науки через спільний 
категоріальний апарат «соціальної реальності (власність, владу, віру 
тощо)», що робить досяжним проникнення «у внутрішню логіку інших 
людей» з метою пояснення вмотивованості їхніх дій35.  

Водночас саме через мотиваційний контекст та концептуалізацію 
категорій героїзації та лідерства студіювання українських науковців під-
важують значимість у полі ранньоновістичного знання таких традиційно 
актуальних для соціогуманітаристики тем, як хвилі соціальних проти-
стоянь та змін політичних режимів, атрибутовані форматами повстань, 
масштабних протестних рухів, війн та революцій. Останнє цілковито 
вписується у відзначену Л. Рєпіною концепцію «синтезуючої історії», яка 
починає перетворюватися на особливий сегмент історичного наукового 
знання з помітним «інтегративним потенціалом»36. При цьому у простір 
українського ранньоновістичного студіювання все впевненіше впровад-
жується характерна для світової соціогуманітаристики тенденція звер-
нення особливої уваги на всебічне вивчення «окремих соціальних фено-
менів (революція, насилля, влада, експансія, ідентичність та ін.», з одно-
часним пропонуванням «їх типології»37. 

Поважним інструментом у дослідницьких практиках істориків, особ-
ливо тих, що працюють у віддалених епохальних зрізах минулого, стає 
психологічна перспектива, спрямована на формування – через виявлення 
закономірностей історичної мінливості людської психіки, психічних про-
цесів, психічної організації індивіда – загального бачення «психологічної 
своєрідності окремих історичних епох і періодів, з’ясування значення  
і способів дії психологічного фактора в історичному процесі»38. 
Об’єктивно ця перспектива акцентує увагу на таких важливих компо-
нентах особистісної та суспільної організацій, як сфери свідомісного, 
аксіологічний контекст утвердження моральних моделей та ідеологічних 
систем тощо39. Загалом, намагаючись віднайти пояснення множинності 
виявів активної людської поведінки в історії, В. Шкуратов, на додаток до 

———————— 
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36 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI в. … С. 48. 
37 Савельева И.М. Историческая социология и социальная история в XXI веке: 
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вище означеного, звернув увагу на такий комплекс чинників, як мова, 
«накопичені знання і усталені уявлення про оточуючий світ», норми пра-
вового регулювання міжособистісних взаємодій, релігійні культи тощо40. 

Нові можливості для дослідження комплексної проблеми співісну-
вання людини, суспільства і влади в історії, зокрема, у багатому на інно-
ваційні злами її ранньомодерному періоді, пропонує нова політична 
історія. Сьогодні цей концепт рекомендується сприймати як «міждис-
циплінарний синтез методів і концепцій, запозичених з антропології і 
культурної історії», який збагатив «історичне поле появою нових тем 
масової політики, політики повсякдення, місцевої політики41. При цьому 
сама політика починає розумітися як «багатоаспектна включеність у 
політичне», «комплекс взаємопов’язаних практик»42, що уособлюють 
спричинені діяльністю агентів політичного життя зрушення у сфері 
соціального43. 

Запропонований в просторі постмодерної культури лінгвістичний 
поворот послужив своєрідним поштовхом до актуалізації у професійному 
середовищі істориків рефлексивних практик над особливостями історич-
ного мислення та його опредметнення способами та формами історіо-
писання. Відповідно, починаючи від 1960-х років, у предметному полі 
філософії історії набуває оформлення концепція наративної перспективи, 
біля витоків якої стояли Х. Уайт та Ф. Анкерсміт. Тобто історичний текст, 
за логікою адептів цієї концепції, починав сприйматися як певна інтер-
претаційна цілісність, інтегративними складовими якої виступають пояс-
нення і опис.  

Намагаючись розкрити сутність історичної нарації, Ф. Анкерсміт, 
зокрема, наголошував на тому, що «наратив не пишеться з якоїсь певної 
“точки зору” або у відповідності з якоюсь певною інтерпретацією мину-
лого, хоча деяка інтерпретація чи “точка зору” у ньому пропонується. 
“Загальне” історичне знання про минуле (чи про його фрагмент), що 
повідомляється наративом, по суті, і визначає ту “точку зору”, з якої нам 
пропонується дивитися на минуле». Однак, на його думку, не мають під 
собою якоїсь об’єктивної основи будь-які спроби ототожнення історич-

———————— 
40 Шкуратов В.А. Историческая психология. Москва, 1998. С. 129. 
41 Чельцова А.Е. Теоретические основания новой политической истории // «Стены и 
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ного наративу з історичним романом хоча б через те, що «історик 
аргументує на користь “точок зору” на минуле, романіст застосовує їх»44. 

Намагаючись імплементувати наративний конструкт у площину істо-
ріографії, Ф. Анкерсміт, слідом за Х. Уайтом, особливу увагу приділив 
тій ролі, яку відіграє в структурі історичних наративів авторська інтер-
претація. По суті, голландський філософ виводив останню у ранг своє-
рідної форми реалізації наукового дослідження. Водночас, на його думку, 
на відміну від «кумулятивного знання», «історіографія не починається з 
певного стійкого бачення проблеми, яке подальше дослідження має 
підтвердити, навпаки, це бачення стає очевидним лише наприкінці до-
слідження, являючи його результат»45. 

Запропонувавши такі дефініції, як «наративна субстанція», «нара-
тивний суб’єкт», «наративна логіка», «наративний дискурс», «історичний 
ландшафт», «лінгвістична реальність» тощо, так званий «наративістський 
поворот» кінця ХХ ст. у його постмодерністському прочитанні, по суті, 
призвів до чергової хвилі своєрідних спроб вихолостити з історії як науки 
її сцієнтичну сутність, до крайнощів загостривши, за спостереженням  
А. Лубського, утворену ще на початку віку в історіографії своєрідну 
дихотомію «історія як строга наука vs наративна логіка історіописання»46, 
що ставило під загрозу сутнісне наповнення самого розуміння історизму.  

Вочевидь, що саме зазіхання на академічний статус історії і стало тим 
спонукальним мотивом, що змусив евристичний потенціал прибічників 
класичної історіографії стати на шлях віднайдення у створеній ситуації 
певного методологічного консенсусу. Як наслідок, засвідчує, зокрема,  
А. Лубський, в реаліях нового тисячоліття, «у рамках культури “неогло-
балізму” складається методологія нового універсалізму, яка характери-
зується, з одного боку, активізацією дихотомного стилю мислення, з 
іншого – устремлінням до синтезу різних “опозицій”», зокрема, «нау-
кового і наративного»47. По суті, останнє означає утвердження у практиці 
історіописання парадигми критичного, або ж конструктивного, реалізму, 
у світлі якої «історичне пізнання» починає сприйматися як такий різновид 
«когнітивної діяльності, який пропонує взаємодію істориків, з одного 
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боку, з трансцендентальною історичною дійсністю, а з іншого – одного  
з одним»48. У галузі наратології під дією цієї загальної тенденції від-
бувається формування такої течії, як наративний реалізм, у рамках якого 
історичний наратив починає трактуватися як «хронологічно організоване 
повідомлення, що має початок, середину і кінець, до того ж поєднує час 
історії і час істориків; включає дескриптивні, пояснювальні й аргумен-
таційні твердження про минуле, які розташовуються в інтерпретаційній 
структурі, пов’язаній з сьогоденням… З позицій наративного реалізму 
історичний наратив отримує своє виправдання як форма історичного 
знання, в якій знаходить своє втілення специфічність історії як “art” і 
“science”». Тим самим історичний наратив, формуючи власний «світ 
історії і перетворюючи “чуже минуле” у “свою сучасність”», стає тісно 
«пов’язаним з історичною пам’яттю і національною ідентичністю»49. 
Подібні погляди відстоював, зокрема, Й. Рюзен, який спробував під-
порядкувати притаманний історичному наративу інтерпретаційний зміст 
практичному досвіду. Таким чином в теорії вченого «практична коге-
рентність» почала виступати невід’ємною якістю наративного історіо-
писання, «завдячуючи якій, воно виконує функцію культурної орієнтації в 
практичному житті…»50. 

У довідковій літературі, що походить від кінця минулого століття, 
історичний наратив починає тлумачитися як така форма історіописання, 
що «генерує не просто нейтральне дзеркало минулого, але герменевтичне 
бачення минулого як цілісного феномена…»51. У статті «Trushing the Tale: 
Narrativst Turn in the Human Sciences» її автор М. Крейсморт, як запевняє 
професор Самарського університету В. Лехцієр, відніс наратив до сфери 
«крос-дисциплінарних взаємодій та медіацій, розглядає його одночасно 
як предмет (форму письма чи усного дискурсу) і як інструмент пі-
знання…»52. 

Такий концептуальний поворот, на думку вчених, помітно розширив 
горизонти у сфері інтерпретативних досліджень. При цьому «відправною 
точкою нового інтересу до наративу в гуманітарних науках» слід вважати 
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«вочевидь, “відкриття” … того, що розповідна форма – і усна, і написана – 
складає фундаментальну психологічну, лінгвістичну і філософську осно-
ву наших спроб дійти згоди з природою і умовами існування… Більше 
того, тою мірою, якою це стосується людських справ, з допомогою 
наративу» стає можливим і осмислення «більш широких, більш дифе-
ренційованих і більш складних контекстів» історичного досвіду53. Як 
вдалий приклад поєднання «конкуруючих дослідницьких стратегій» 
стосовно аналізу «великомасштабних соціальних трансформацій», зо-
крема, раннього етапу модерної доби, Л. Рєпіна називає монографію  
І. Ніколаєвої «Проблема методологического синтеза и верификации в 
истории в свете современных концепций бессознательного» (Томськ, 
2005)54. 

Як зазначає сучасна українська дослідниця І. Починок, «наратив 
охоплює історичні розповіді та хронічки, описи людських діянь і гене-
тичні пояснення, упорядкування частин у відповідні цілісності та смис-
лову реконструкцію різночасових подій історії». На її думку, «сукупність 
мовно-розповідних узагальнень і форм усього розмаїття соціокультурного 
досвіду утворює систему наративної раціональності», що є вагомою 
підставою розглядати наратив «цілком самостійною і ефективною до-
слідницькою стратегією, яка забезпечує більш глибоке пояснення історії, 
ніж це можливо за дедуктивно-номологічних та герменевтичних під-
ходів»55. 

Відповідно з методологічною концептуалізацією наративів як «особ-
ливого гносеологічного феномена» у полі сучасної соціогуманітаристики 
вони починають розглядатися як «продукти наукової діяльності», зо-
крема, у сферах права, історії, історіографії, антропології тощо56, з на-
данням їм статусу «міждисциплінарного методологічного конструкту»57. 
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У визначенні В. Сирова, «концепт наративу не лише зберігає цінність 
багатовимірності». Він доводить, що у подібному форматі «знаходить 
своє втілення специфічність і науковість історичного дослідження, в якій 
історик констатує і здійснює процедуру зведення у єдине ціле певної серії 
епізодів»58. Однак при цьому, на його думку, класичний історичний 
наратив має позбутися своєї вразливості перед «експансією ідеологічних 
або ж міфологічних тлумачень», що може бути досягнуте шляхом 
«радикальної перебудови формату історичного письма»59.    

З позицій сьогодення вписання до підвидів наративу наукових текстів 
виглядає цілком виправданим. Зокрема, на думку У.Р. Фішера, теорія 
наративного знання пропонує науковому загалу своєрідну, однак при 
цьому цільну парадигму вивчення людської особистості й суспільства60. 
Як відображену матрицю соціального минулого закликає розглядати 
історичний текст О. Лахвицький. При цьому дослідник ставить акцент  на 
назрілій потребі «розкриття соціокультурного потенціалу історичного 
тексту в сучасному соціальному просторі»61. По суті, в численних до-
слідницьких розвідках, присвячених розкриттю можливостей наратив-
ного дискурсу для сучасного соціогуманітарного знання, відбувається 
апробація застосування концептуальних підходів наратології для дослід-
ження соціальних, політичних та економічних процесів, випрацювання 
своєрідної концепції так званої наративної історії. Поширеними в су-
часному полі філософії історії є такі наративні форми, як мікронаратив, 
метанаратив, «поєднання в одному наративі подій мікро- та макрорівня; 
… розповідь однієї історії різними способами під палітуркою однієї книги 
відповідно до різних підходів до минулого»62. Зокрема, акцентуючи увагу 
на методі «аналітичного наративу», В. Ільїн пропонує трактування істо-
ричного письма як «хронологічно-послідовного опису й інтерпретації 
подій в їх довгостроковій перспективі», з відповідним підпорядкуванням 
самого опису певній теоретичній концепції. При цьому, за його твер-
дженням, «логіка й інструментарій аналітичного наративу повністю спів-
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падають з логікою й інструментарієм порівняльного інституційного 
аналізу»63.  

Існують помітні розбіжності в оцінках сучасними гуманітаріями 
наслідків лінгвістичного повороту для практики конструювання історич-
них текстів. Так, за зауваженням окремих сучасних вчених, привнесений 
в поле соціогуманітаристики наративний конструктивізм лише незначною 
мірою позначився на історичній текстології, фактично залишивши без 
помітних змін традиційний для неї спосіб структурування історичного 
письма та лабораторію дослідження останнього64. Натомість Т. Лищук-
Трочинська, акцентувавшись на багаторівневості аргументаційної скла-
дової історичного наративу, виділила у його структурній складовій інтер-
текстуальний шар, а також присутність полемічного дискурсу, крім того, 
порушила проблему щодо можливих верифікаційних процедур обґрун-
тованості використаного аргументаційного інструментарію65. В пропоно-
ваній Є. Топольським моделі наративної форми історіописання, поряд з 
традиційними, виділяються інформаційний, аргументаційний та теоре-
тико-ідеологічний рівні, з наданням при цьому переваги перед іншими 
способу логічного доведення66.  

Поставивши питання про теоретичну модель історичного наративу,  
О. Мішалова виділяє в ній такі структуруючі елементи, як «смислова 
структура, відповідно до якої організовується історичний матеріал; літе-
ратурна форма, корелятивна змістовій структурі; точка зору або оцінка, 
яка визначає перспективу дослідження»67. Сталося так, зазначає дослід-
ниця, що в сучасній соціогуманітаристиці відбулося утвердження «якісно 
нового розуміння історичного тексту», у контексті якого він почав 
сприйматися «безпосереднім предметом і засобом вивчення історичної 
науки, а не простим відображенням минулої дійсності»68. «Саме розу-
міння історичного наративу як комплексного методологічного утворення, – 
продовжує вона, – дозволяє співвіднести специфіку історичного знання із 
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загальноприйнятими критеріями науковості»69. Подібний підхід запропо-
нував і нове прочитання історіографії як неодмінної складової великого 
соціогуманітарного наукового дискурсу70, в концептуальному полі якого 
наративна форма оформлення дослідницького пошуку сприймається од-
ним із дієвих інструментів когнітивного осмислення минулого71. Поряд з 
цим наратив цілком органічно вписується в кумулятивну модель історіо-
писання, забезпечуючи тим самим верифікацію новоздобутого знання 
контекстом попереднього інтерпретаційного досвіду. 

«Наративізація історії – один з найважливіших шляхів збереження 
автономії історичної науки, – зазначив у одному із своїх теоретичних 
дописів О. Верещагін. – Історичний наратив є єдино можливим засобом 
концептуалізації минулого, минулого поза історичною оповіддю не іс-
нує»72. Вмотивованість щодо задіяності фахового наукового потенціалу в 
написанні національних історій своїх країн продемонстрували, зокрема, 
учасники міжнародного наукового форуму «Еволюція чи девальвація: 
проблеми демократичного “порядку” в Східній Європі», зібраного у 
Мінську в травні 2017 р. Зокрема, в унісон з професором з Литви  
Р. Комунтавічюсом та польським істориком Л. Адамським, думку про 
доцільність повернення історичного загалу обличчям до наративних ви-
кладів озвучив професор Європейського університету в Санкт-Петербурзі 
І. Курилло. «Якщо наративи не пишуть історики, їх пише хтось інший. 
Наприклад, ідеологи», – наголосив він73. В просторі сучасного україн-
ського історіописання увагу до новітньої наративістичної перспективи 
було привернуто на початку другої декади нинішнього століття запо-
чаткованою на сторінках «Українського історичного журналу» науковою 
дискусією.  

Цілком реальну перспективу щодо створення темпорально-цивілі-
заційної наративної локації відкриває, наприклад, український ранній 
новий час, практика студіювання в царині якого на сьогоднішній день 
вивела науковців на рівні осмислення як традиційних проблем суспільно-
політичної історії, так і дала змогу з нових ракурсів підійти до розгляду 
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соціально-економічної проблематики, питань судочинства та самовря-
дування, церковно-культурного життя тощо. Зокрема, звернуто увагу на 
такий важливий аспект, як перебування частини українських земель у 
складі Московського князівства з кінця ХV ст.; піднято проблему полі-
тичної лояльності населення Великого князівства Литовського; розгля-
нуто питання міжконфесійних взаємин і суспільно-політичних рухів в 
Україні; здійснено спробу проаналізувати умови угод кінця XIV ст. між 
Великим князівством Литовським та Великим Московським князівством. 
В галузі воєнної історії переоцінено переломні для долі України битви – 
біля Синіх Вод, на р. Ведроші та ін.; також запропоновано нове знання 
про функціонування органів міського самоврядування, становлення вер-
тикалі національного інституту влади.  

Посилено увагу до аспектів церковної історії, зокрема, продемон-
стровано нові підходи до сюжетів, пов’язаних з церковними уніями 
останньої третини XVI ст. Було також поставлене питання про роль візан-
тійсько-київської спадщини в культурному розвитку Великого князівства 
Литовського; проаналізовано полеміко-догматичні збірки XVI – початку 
XVIІ ст.  

Безальтернативно лідерство в ранньоновістичному сегменті сучасної 
історіографії  закріплюється за студіями з історії України другої половини 
ХVI–ХVIII ст. Зокрема, в контексті дослідження українського державо-
творення раннього нового часу започатковано вироблення концепту-
альних підходів до дослідження Української ранньомодерної держави; 
порушено проблему періодизації українського державотворчого процесу, 
визначено головні чинники, що сприяли становленню національного 
державного організму, та означено його основні функціональні парамет-
ри. Також порушено проблеми становлення в Україні монархічної форми 
правління; оформлення владної вертикалі, діяльності гетьманських урядів 
на різних історичних відрізках часу; знищення інституту гетьманства 
тощо. З нових підходів досліджувалися процеси формування політичної 
еліти Української держави. Висвітлено роль геополітичного фактора в 
українській історії, зокрема, значну увагу приділено політичним змаган-
ням за Україну Османської імперії та Кримського ханату, республікан-
ських річпосполитських та імперських російських й австро-угорських 
державних систем. Акцентується статусний формат України в ранньоча-
сових системах міжнародних відносин, її задіяність у військових конф-
ліктах тогочасся. 

Пріоритетні позиції продовжує займати проблематика з історії укра-
їнської козаччини, зокрема, ґенези українського козацтва та його попе-
редників; ролі, яку відіграли в цих процесах порубіжні території; козаць-
ких повстань кінця XVI – першої половини XVIІ ст.; ролі Запорозької 
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Січі як консолідуючого фактора в історії запорозького козацтва на етапі, 
що передував Українській національній революції, тощо. В рамках роз-
гортання просторових досліджень піднято питання про візію українським 
козацтвом територіального ареалу Української держави, боротьби за збе-
реження її територіальної цілісності. Порушувалися питання політики 
українських урядів на міжнародній арені. Новими для української істо-
ричної науки виявилися теми, пов’язані з історією ранньомодерного 
етногенезу, українського націотворення та політичної культури українців 
на етапі раннього нового часу. Зокрема, запропоновано новаційний ра-
курс переломлення києво-руської спадщини та давньоруської історії сві-
тоглядом міщанських кіл та духовенства Гетьманату.   

Водночас останніми роками позначений цікавими знахідками та но-
ваційними дослідницькими підходами блок соціально-побутової історії. 
Зокрема, заслуговують на увагу спроби висвітлення питань соціального 
дисциплінування в Гетьманаті, соціальних прерогатив від обіймання пол-
ковницьких посад та інших старшинських урядів. Також порушено 
питання встановлення церковного контролю за мораллю парафіян та 
з’ясування основ народної побожності. У межах дослідження річпоспо-
литських повсякденних практик розглянуто механізми регулювання шля-
хетської поведінки, традиції укладання шляхетських заповітів, шлюбних 
відносин, відтворено атмосферу повсякденного життя еліти Гетьманату 
тощо.  

Чимало уваги приділено історіографічним аспектам висвітлення стану 
дослідження українського раннього нового часу на різних етапах ево-
люції національної історичної думки, вивчення засобами історіографії 
дискусійних питань створення та поширення пам’яток вітчизняного істо-
ріописання, найбільш важливих зрізів у їхньому тематичному наповненні. 
Традиційно ранньоновістична проблематика присутня і в блоці спеціаль-
них історичних дисциплін. Зокрема, сьогодні до дослідження культу-
рологічних та соціальних аспектів з історії Української держави XVII– 
XVIII ст. широко залучаються засоби іконографії, геральдики, сфрагіс-
тики, прапорництва тощо.  

Випрацювані у полі ранньоновістичного студіювання мікро-, мезо- та 
метамоделі представлення українського історичного процесу раннього 
нового часу у поєднанні з широким тематичним охопленням багатовек-
торності його формовиявів, верифіковані ґрунтовною джерельною базою, 
евристичним  досвідом істориків попередніх генерацій, співвіднесенням 
плюралістичних поглядів та вироблених в різних світоглядних пара-
дигмах концепцій і наукових інтерпретацій, знайшли своє втілення (крім 
статейного, монографічного, дисертаційного форматів) у кількох великих 
синтезах, що репрезентують національний ранньомодерн з широкого 
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спектру світоглядних, гносеологічних і логічних, порівняльних, ілюст-
ративних й допоміжних методів і принципів пізнаня як загального, так і 
локального значення. Зокрема, третій том фундаментальної академічної 
«Історії української культури» (К., 2003), «Україна – козацька держава. 
Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах» (К., 
2004), «Історія українського козацтва: Нариси у 2-х т.» (К., 2006–2007,  
2-ге вид. 2010–2011), «“Пакти і конституції” Української козацької дер-
жави» (Львів, 2011), «Повсякдення ранньомодерної України: Історичні 
студії в 2 томах» (К., 2012–2013), «Українське Козацтво і Велике кня-
зівство Литовське» (К., 2014), «Українська держава другої половини 
XVII–XVIII ст.» (К., 2014), «Український гетьманат: нариси історії націо-
нального державотворення XVII–XVIII ст.» у 2-х книгах (К., 2018), 
«Соціополітичний простір ранньомодерної України» (К., 2018) пропо-
нують прочитання українського раннього нового часу крізь призму 
масштабних змін, що кардинально трансформували не лише всі життє-
забезпечуючі сфери тогочасного існування української спільноти, але й 
багато в чому визначили її долю в майбутньому. Зокрема, саме в цей час у 
суспільній свідомості українців міцно вкорінюються такі ціннісні полі-
тико-правові категорії, як свобода особистості, демократія, рівноправ’я, 
національна самоідентифікація та державницька ідея, демократизм влади 
та суспільного устрою, право на працю та землеволодіння, право успад-
кування, поняття соборності, консерватизм і революційність, справед-
ливість національно-визвольних рухів тощо, що обумовило становлення 
нових моделей світосприйняття, політичної культури та соціально-еко-
номічних відносин й дозволило Україні впродовж досить короткого про-
міжку часу не лише продемонструвати світові своє «пан’європейське 
покликання», а й прилучитися, через утворений тут «культ свободи», до 
«універсального фонду Європи»74. 

Низкою наскрізних колективних праць з новітніх концептуальних 
підходів в українській історіографії представлено сучасну багаторівневу 
реконструкцію ранньомодерної історії Кримського півострова в її полі-
тичних, соціальних, економічних, етнічних, державотворчих та куль-
турно-духовних вимірах. У доступній для найширшої читацької аудиторії 
формі й водночас у виваженій академічній традиції на їхніх сторінках 
розкриваються яскраві епізоди взаємовідносин населення та державних 
утворень на території Кримського півострова з оточуючими країнами на 
зламі середньовіччя та нового часу. Висвітлюються актуальні питання 
про непрості стосунки кримчаків з населенням українських земель; 
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відносини Кримського ханату з Українською державою другої половини 
XVII–XVIII ст., початки російського завоювання Криму і знищення крим-
ськотатарської державності; зміну статусу кримського регіону в імпер-
ських політико-адміністративних структурах. Враховуючи суспільний 
резонанс, що утворився навколо Криму в силу його анексії Російською 
Федерацією в березні 2014 р., а також постійне педалювання кримського 
фактора російською пропагандистською машиною, підготовлені україн-
ськими істориками тексти, без сумніву, покликані відіграти важливу роль 
детонатора національної свідомості, протиставивши російській ідеології 
наукову версію історичної пов’язаності Криму з Україною. 

Загалом утворений на сьогодні в українській історіографії ранньо-
новістичний конструкт виразно демонструє динаміку і різноманітність 
дослідницьких практик; тяглість звернення до певних тематичних зрізів 
або ж різке переключення дослідницької уваги не лише на нові наукові 
напрями, а й, здавалося б, непомітні або невиразні тематичні сюжети, що 
в кінцевому разі нерідко розставляють нові акценти у розумінні загаль-
ного цілого; щільність покриття науковим знанням хронологічних і тери-
торіальних локацій (у цьому відношенні основний вектор спрямований на 
лівобережний, меншою мірою правобережний регіони). В можливостях 
сучасної історіографії він приховує у собі величезний евристичний по-
тенціал.  

Йдеться не лише про перспективу пошуку нових інтерпретаційних 
моделей, нових підходів до вдосконалення та упорядкування понятійно-
термінологічної бази ранньоновістичного студіювання. Йдеться і про 
більш щільне фактологічне наповнення різних зрізів історичного знання, 
показ можливостей подальшої інтеграції вітчизняного ранньонового істо-
ричного сегменту в глобальний цивілізаційний проект. Визначальним 
концептом, від якого, вочевидь, варто відштовхуватися при виборі по-
дальших напрямів наукових студіювань, має стати той світоглядний 
імператив, згідно з яким суспільство не виступає наперед заданою дан-
ністю. Воно «ситуативно конструюється, типологізується, винаходжу-
ється індивідом з перспективи передумови вирішення» якоїсь певної 
проблеми75. 
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