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*  ІСТОРІЯ

SUMMARY

The article reveals the collisions around preparation and delivering of the «closed report» of M. Khruschov at 
the XXth congress of the CPSU which still has not lost an emblematic character as it symbolizes not only the 
«thaw», but because of having destroyed the myth of Stalinism, a phenomenon that cannot be restored in any form 
of social activity, it gave an impulse to serious refletions on deficiency of communist system in general.

Олексій Ясь,
кандидат історичних наук

РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНЕ
В НАУКОВІЙ ТВОРЧОСТІ
МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА

Висвітлюються співвідношення, співіснування 
раціональних та ірраціональних, образно-художніх 
та ідеалістичних мотивів і елементів у  наративі 
Михайла Максимовича. Розглядається техніка викла
ду, стилістичні та структурні особливості науко
вих розвідок ученого.

Традиційно поширення романтизму на україн
ських теренах розглядають у контексті західних 
інтелектуальних впливів. Утім, романтична хвиля на 
національному 'рунті мала й власні специфічні, 
унікальні характеристики.

Передусім слід зазначити, що романтизм по
ширювався на українських землях із помітним ча
совим запізненням, наприкінці 20-х-40-х років 
XIX ст. За висловом Дмитра Чижевського, роман
тичні віяння на Заході на той час уже майже завми
рали, а у слов’ян ще тривалий час лишалися живими 
й актуальними1. Відтак, в українському контексті 
романтичні новації, хоча і впроваджувалися на

кшталт західних аналогів2, але помітно відрізнялися 
від них.

Та й інтелектуальний простір імперської Росії 
суттєво різнився від середовища побутування роман
тизму в Німеччині чи Франції. Панські маєтки, в яких 
ще жевріли старі автономістські традиції, малоро
сійські земляцтва великих міст, мистецько-літера- 
турні салони, неформальні студентські гуртки являли 
собою неповторні осередки романтичної епохи в 
підросійській Україні3.

Водночас варто звернути увагу й на соціокуль- 
турний контекст поширення романтизму на укра
їнських землях, зокрема на урядовий курс у культурно- 
освітній сфері в 1830-1840-х роках. Адже в урядо
вих колах соціогуманітарні дисципліни, насамперед 
російська словесність, розглядалися як засіб для на
саджування універсальної загальноімперської кому
нікації, а відтак -  русифікації4.

Тому устремління українських дослідників 30- 
40-х років XIX ст. досить несподівано сполучилися з 
тогочасними міністерськими настановами щодо ви
вчення місцевих старожитностей в антипольському 
чи допольському сенсі для установ і навчальних за
кладів Південно-Західного краю, які поширилися 
після Польського повстання 1830-1831 рр.5 «Збити 
польські домагання, як безпідставні, вияснення того 
старого основного шару українського, це було зав-
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данням наукових чергових дослідів, поставлених з го
ри офіційно місцевим вченим», -  підкреслює О. Гру- 
шевський6.

Такі соціокультурні обставини створювали мож
ливість для ряду науковців проводити академічні 
студії, спрямовані на вивчення «народного духу», й 
водночас зберігати лояльність, і, більше того, вико
нувати безпосередні настанови імперської влади.

Однак, попри різноманітні іноземні впливи та 
специфічне соціокультурне під'рунтя, український 
романтизм протягом першої половини XIX ст. став 
органічним явищем національного духовного, куль
турного та наукового життя7. Він інтегрував суспіль
ні запити та інтелектуальні вимоги тогочасного ук
раїнства до національного відродження, віддзерка
лював пошук світоглядних і ціннісних орієнтирів в 
умовах соціальних, культурних і духовних транс
формацій.

Отже, український романтизм мав поліфунк- 
ціональне призначення: 1) як каталізатор національної 
міфотворчості; 2) як інструмент для оформлення та 
висунення суспільно-політичних і культурницьких 
програм; 3) як месіанський репрезентант української 
ідеї на теренах слов’янства та Європи; 4) як спосіб 
актуалізації історичних традицій, що формували укра
їнську національну свідомість; 5) як базове інтелек
туальне під'рунтя для творчості багатьох українсь
ких учених та одна з моделей побутування націо
нальної історіографії.

Зазначена функціональна синкретичність та спе
цифічність умов поширення романтизму на українсь
ких теренах породжували розмаїті, часом незвичні 
інтелектуальні нашарування у світогляді та поглядах 
тодішніх науковців. Відтак романтичне світосприй
няття гармонійно сполучало як ірраціональні та іде
алістичні засади, так і елементи просвітницького 
раціоналізму й класицизму.

Одним із таких репрезентантів українського іс- 
торіописання був природник та гуманітарій Михай
ло Максимович. Його світогляд і погляди формува
лися під впливом натурфілософії Фрідріха фон 
Шеллінга, а складалися й уточнювалися в процесі 
дослідницької практики.

Взагалі творчість Максимовича здебільшого тлу
мачать у руслі інтелектуальних впливів німецької кла
сичної філософії, передусім натурфілософії Шел
лінга8, який стверджував, що метафізичні пошуки 
народного духу становили сутність тодішньої на
уки9. Вважають, що з ідеями німецького філософа 
Максимович ознайомився за посередництва москов
ського професора фізики Михайла Павлова та його 
численних послідовників10.

Однак центральним пунктом світоглядної ево
люції Максимовича є його несподіване перетворен
ня з московського природника на київського, а

пізніше наддніпрянського гуманітарія-історика, яке 
ще й до сьогодні не з’ясоване повною мірою.

Перший, прижиттєвий біограф Максимовича, 
відомий бібліограф та літературознавець Степан По- 
номарьов стверджував, що в цій метаморфозі Мак
симовича як ученого важливу роль відіграли його 
публічні виступи «Об участии Московского универ
ситета в просвещении России» (1830) та «Речь о рус
ском просвещении» (1832)11.

Втім, зацікавлення цією проблематикою Макси
мович виявив ще в юнацькі часи. Так, у червні 1819 р. 
на публічному іспиті в Новгород-Сіверській гімназії 
він виступив з промовою «Об истинном просвеще
нии»12.

Сучасні дослідники пояснюють перетворення 
Максимовича-природника на гуманітарія поєднан
ням різних спонукальних мотивів, зокрема ірраціо
нальним потягом до українських коренів та кар’є
ризмом академічного вченого13.

Вочевидь, цей процес не був миттєвим актом дії 
і відбувався поступово під впливом різних чинників. 
Приміром, етнографічні, фольклорні та літературні 
зацікавлення вченого виявилися ще в московський 
період (1819-1834), коли в його науковій діяльності 
домінувала природнича проблематика.

Образ Максимовича як науковця зазвичай по
в’язувався з універсалізмом14, який за радянських 
часів плавно трансформувався в тезу про вченого-ен- 
циклопедиста. Почасти до формування таких уяв
лень спричинився й сам Максимович, який обстою
вав думку, що вчений має поширювати єдиний та 
універсальний погляд на весь об’єкт дослідження.

Втім, його дослідницька, переважно соціогу- 
манітарна практика часто суперечила цьому поло
женню. Знання розглядалися ним як необхідний про
дукт розуму, закладений і організований природою в 
людині. Звідси, очевидно, й походить його спроба 
поширити універсалістські підходи щодо навко
лишнього світу, що випливає з шеллінгіанського 
принципу полярності в розумінні природи, як про
дукту, так і суб’єкта.

Наслідуючи та розвиваючи філософську систему 
Шеллінга та Франца фон Баадера, Максимович 
особливе місце відводить історії, зокрема підкрес
лює, що «в наш час найголовніші її (філософії. -  
О.Я.) питання пов’язані з наукою історії. Від того 
філософія була схоластичною, формалістичною, ма
теріалістичною, критичною, містичною і т. п.; і на
решті вона набуває характеру історичного»15.

Наразі вчений відзначає історичність, а деякою 
мірою й ірраціональність самого процесу пізнання, 
хоча і вказує на його обмеженість. «Розум наш тепер 
уже потребує знання не логічно-негативного, а істо
рично-позитивного, -  наголошує Максимович, -  
воліє судити не за законами можливості й необхід-
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ності свого часткового, обмеженого розуміння, але за 
подіями дійсними, які часто незрозумілі, дивні для 
нашого розуму й перевищують його, бо походять від 
Розуму Всевишнього...»16.

Таке акцентування Максимовича на ролі історії 
привертає увагу і сучасних науковців17. Одні дослід
ники наголошують на діалектичності мислення Мак
симовича18, інші навіть вважають його прибічником 
діалектичного історизму19. Проте історичні погляди 
вченого поєднують як пізньопросвітницькі, так і ро
мантичні засади.

На думку Максимовича, найважливішими чинни
ками історичного процесу є наука і культура, а за ве
ликим рахунком -  просвітництво. Цей термін учений 
інтерпретує досить своєрідно: «Просвітництво є 
найкраще надбання в цьому житті для душі людсь
кої, рівно як буття (курсив М. Максимовича. — О.Я.) 
є найкоштовніший дар для кожної істоти»20.

Зауважимо, що таке розуміння «просвітництва» 
як абсолютної цінності відразу корегується самим 
автором протиставленням останнього «руському 
духові». Це протиставлення не є тотальним, а сто
сується тих європейських «хворобливих шквалів 
пристрастей і помилок», від яких зміг оборонити та 
захистити себе «руський дух» наприкінці XVIII -  на 
початку XIX ст.

Втім, навіть така часткова контроверсія дає Мак
симовичу підстави стверджувати, що «Росія, до цьо
го вихованка та наслідувачка Європи, нині, здається, 
починає переходити до внутрішнього життя свого 
духу, щоб зробитися самостійною»21. Але автор по
глиблює її й протиставляє «руський дух» ідеї космо
політизму («всесвітнього громадянства»), що була 
вельми популярною серед багатьох мислителів- 
просвітників22.

Утім, Максимович уточнює і подає власне тлу
мачення поняття «просвітництва», в якому знаходи
мо вплив неоплатонічної та етично-релігійної тра
дицій:

«...істинне просвітництво складається не в одно
му зверненні та розвитку розуму пізнанням, -  це 
тільки вченість; (курсив М. Максимовича. -  О.Я.) 
воно потребує ще релігійно-морального виховання 
серця й волі. Таким чином, істинне просвітництво 
полягає в повному та гармонійному вдосконаленні 
людини, в погодженні знання та дії», -  стверджує 
вчений23.

В іншій праці він конкретизує власні уявлення 
про просвітництво, зокрема наголошує на його масо
вому, народному вимірі. «Міру просвітництва будь- 
якої країни становить не кількість учених голів, у 
кабінетах і фоліантах яких науки вдосконалюються 
та живуть, як відлюдники у своїх келіях. Тоді науки 
складають просвітництво, коли вони поширюються, 
рухаються, зростають у розумі всього народу (кур

сив наш. -  О.Я.) та його поліпшують», -  наголошує 
Максимович24.

Зрештою, слід вести мову про трансформацію са
мої дефініції «просвітництво» в його рецепції. Адже 
вчений тлумачить її в духовному сенсі. Так, в одній 
зі студій він розглядає Київ як центр «духовного 
просвітництва руського»25, а в іншій -  зазначає, що 
початки просвітництва мали духовний характер26.

Отже, в авторському розумінні просвітництва 
помічаємо сполучення як колективних, так й ін
дивідуальних мотивів, а також духовних, релігійних 
чинників. Саме вони не тільки становлять основу 
його трактування просвітництва, а й формують ро
мантичне під'рунтя світогляду й поглядів Максимо
вича.

Про те, наскільки впливовими є означені світо
глядні та інтелектуальні засади, свідчить, наприклад, 
чотиричленна періодизація історії російської словес
ності, висунута М. Максимовичем: перший період 
(стародавній) -  60-ті роки IX -  третя чверть XIII ст.; 
другий (середній) -  остання чверть XIII ст. -  XVII ст.; 
третій (новий) -  XVIII ст. -  перша чверть XIX ст.; чет
вертий (новітній або сучасний), який розпочався з ца
рювання Миколи І27.

Власне, засади цієї періодизації спираються на 
ідею «руського духу», який з другої половини IX ст. 
зазнає внутрішнього перетворення (давньоруська 
держава, введення християнства) і створює особли
вий -  Руський світ, що поширюється з Києва на всю 
Русь та організовує її внутрішню єдність28.

Проте окремі періоди вирізняються автором за 
зрушеннями, що сталися не тільки в суспільно- 
політичній та державній сфері, а й у просвітництві. 
Зокрема, другий період Максимович виділяє не тіль
ки за його удільним устроєм, а й за впливами греко- 
римського та латино-західного просвітництва29. Поча
ток третього періоду вчений пов’язує з єдністю Росії 
та перетвореннями Петра І та Катерини II за но
воєвропейським зразком30. Натомість четвертий 
період Максимович пов’язує з «відродженням і зрос
танням устремління до самобутнього та своєрідного 
розкриття Руського духу (курсив М. Максимовича. -  
О.Я.) в усіх галузях життя»31.

Насамкінець, автор навіть тлумачить представле
ну періодизацію в контексті побутування просвіт
ництва. Зокрема, він характеризує: перший період як 
греко-східне, другий—греко-слов’янське, третій -  ново
європейське, а четвертий -  самобутньо-руське 
просвітництво32.

В аналогічному плані Максимович трактує і 
призначення всесвітньої та вітчизняної історії. 
іст ор ія  всесвітня, оповідаючи про події людські,

ІСТОРІЯ
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розкриває нам позитивну духовну вдачу людини та 
долі людства. Історія вітчизняна (курсив М. Макси
мовича. -  О.Я.) повинна розкрити у всій повноті ми
нуле життя Росії та пояснити нам істинні власти
вості Руського духу», -  зазначає автор33.

Таким чином, у поглядах ученого щодо визна
чальних чинників історичного процесу спостеріга
ємо самобутній, органічний сплав раціоналізму («про
світництво») та романтизму («руський дух»), які не 
тільки гармонійно співіснують, а й доповнюють 
один одного.

У цілому погляди та світогляд М. Максимовича 
формувалися у 20-30-ті роки XIX ст. За влучним ви
разом Михайла Драгоманова, вчений належав до 
діячів «Жуковсько-Пушкінської доби». Втім, Драго- 
манов відразу й наголошував, що навряд у будь-кого 
з представників його епохи «було стільки живих 
зацікавлень, які пов’язували його з інтересами нас
тупних поколінь»34.

Гнат Житецький, коментуючи сполучення різно
манітних елементів у поглядах українського вченого, 
зазначав, що в «самосвідомості Мих. Ол-ча об’єдну
валися гармонічно, без надмірних випадів, і іде
алістичне народолюбство -  “народничество”, і ви
знання великої ваги всебічної європейської освіти, і 
раннього слов’янофільства 30-х років»35. Вочевидь, 
таке поєднання різних інтелектуальних впливів, 
раціональних й ірраціональних елементів, складна 
система цінностей та внутрішніх лояльностей ство
рювали неповторний візерунок творчості Максимо
вича як гуманітарія.

Об’єктом історіописання для Максимовича є ма
лоросійська історія в синкретичному поєднанні з ши
роким полем соціогуманітаристики (етнографія, 
мовознавство, фольклористика, література, історична 
топографія, топоніміка та ін.), які включені до загально- 
російської минувшини.

Втім, якщо в «Истории Малой России» Д. Банти- 
ша-Каменського домінує загальноросійський пласт 
історії (Російська держава, її володарі -  царі та тери
торія), особливо до доби козаччини, то в розвідках 
Максимовича останній здебільшого простежується 
на другому, а інколи навіть на третьому плані.

У конструкції Максимовича об’єкт наукових 
студій представлений у вигляді метафізичного «духу 
народу», що співіснує з іншим важливим рушієм 
історії -  просвітництвом. Відтак, об’єкт в авторсько
му історіописанні немовби розсипається на безліч 
дрібних сегментів -  мікроісторичних сюжетів: мало
російські місцевості та населені пункти, культурно- 
релігійні пам’ятки і стародавні писемні твори, окремі 
події й біографічні матеріали з обсягу життя окре
мих осіб та родин тощо.

Подібну фрагментацію, децентралізацію в твор
чості Максимовича спостерігаємо й щодо суб’єктів

руху історії, серед яких можна вирізнити принаймні 
кілька центрів тяжіння: православна віра й церква, 
масовий, колективний герой -  руський та мало
російський народ, Російська держава і самодержав
ство, історична особа -  видатна й пересічна.

Відповідно формулювалися Максимовичем і зав
дання романтичного історіописання: відтворення дос
товірної і водночас образної (художньої) історії з ак
центуванням уваги на фактах та дрібних деталях. 
«Ми хочемо й вимагаємо від історії, щоб у ній давно 
минуле життя з’являлося живцем перед очима на
шими; а для цього необхідно, щоб кожна історична 
подія і особа була пізнана та представлена вірно, в її 
справжньому вигляді і на своєму місці, як було (кур
сив М. Максимовича. -  О.Я.) воно насправді», -  за
значає вчений36.

Аналогічну скерованість і дивовижну співзвуч
ність знаходимо і в сентенції зі статті Миколи Косто
марова 1846 р.: «...необхідно відкрити подробиці, 
поставити кожну на справжнє місце і потім привести 
їх в струнке тіло художнім пензлем (курсив наш. —
О.Я.)\ тільки тоді ми можемо мати свою історію, 
тільки тоді вона відкриє плодоносне поле для роз
думів політика та філософа»37.

Наведені вище висловлювання свідчать про пев
ну спрямованість української романтичної історіо
графії, зокрема показують її устремління на досто
вірне та художнє відтворення минувшини.

На цьому місці слід зауважити, що вибір царини 
інтересів на теренах історії та взагалі соціогуманіта
ристики здебільшого вмотивовувався романтичним 
світосприйняттям Максимовича, зокрема морально- 
етичними та релігійними чинниками. Відтак фольк
лористичні та етнографічні розшуки вченого, його 
студії з української історії й мовознавства орієнто
вані на вивчення самобутнього життя етносу як 
колективної спільноти, зокрема на витоки та ретро
спективні повороти історичного її побутування тощо.

Водночас романтичні інтенції Максимовича щодо 
українства та його історії поєднувалися із загально- 
російською лояльністю й корегувалися пізньо- 
просвітницьким раціоналізмом, що посідав чільне 
місце в поглядах ученого.

На науково-освітній ниві Максимович виступав 
як представник загальноросійських культурних і ака
демічних практик, скерованих на змагання з польсь
ким соціальним і культурним впливом у Південно- 
Західному краї імперії, які спиралися на ідею осяг
нення руського народного духу в місцевому, мало
російському контексті.

«Професор, викладач “истории русской словес
носте” за тих часів, коли поставлено в основу науки 
та навчання “самодержавне, православне и народ
ності»”, -  зазначав Олександр Грушевський, -  Макси
мович згідно з вимогами служби мусив звернути
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особливу увагу на вивчення “народного духу”, 
піддержувати якого в цій країні треба було, щоб мати 
успіх в боротьбі з полонізацією»38.

Однак для Максимовича як науковця властиве та
ке включення давньоруських / малоросійських еле
ментів до загальноруської конструкції минувшини, 
що вони перетворюються в сутнісні атрибути «русь
кого духу».

Приміром, у своїй студії «Об участии и значений 
Києва в общерусской жизни России» автор ствер
джує, що Київ, Москва та Петербург репрезентують 
три основи, з яких склалося єдине руське життя. 
Причому Київ розглядається ним як своєрідна цита
дель та пам’ятка руського православ’я, охоронець 
нашого минулого39.

Якщо взяти до уваги визначальну роль, яку 
відігравало православ’я в тогочасній імперській іде
ологічній доктрині (славнозвісна уварівська тріада -  
православ’я, самодержавство, народність), то стає 
зрозумілим і відповідне авторське акцентування на 
релігійній ролі Києва в загальноросійській історії.

Суттєвий вплив на вибір Максимовичем пробле
матики та предметної області на теренах соціогу- 
манітаристики справила і зміна його статусу з ака
демічного вченого на приватного дослідника-інте- 
лектуала, що сталася після завершення його універ
ситетської кар’єри у 1845 р.40 Зауважимо, що значна 
кількість його полемічних студій, зокрема ряд 
оригінальних авторських «Писем», написані Мак
симовичем як приватним ученим.

Водночас «російська словесність» як поле діяль
ності перетиналася або включала в себе багато інших 
соціогуманітарних дисциплін із зародковою на той 
час інституціоналізацією (філологія, мовознавство, 
фольклористика, етнографія та ін.). Вона давала мож
ливість Максимовичу реалізувати своєрідну «мовну 
концепцію» романтизму, зокрема показати мистецько- 
естетичні, духовно-етичні, комунікативні, етно- 
соціальні та інші властивості й функції мови.

«Слово є третій, щонайповніший і, можна ска
зати, щонайпритаманніший і щонайближчий душі спо
сіб її вираження, в якому немає однобічності ні обра
зу, ні звуку, але в якому і той, і той злиті у довершену, 
первородну єдність і цілісність (курсив М. Макси
мовича. -  О.Я.)», -  зазначає вчений41.

У робочих записах до першої лекції 1843 р. в уні
верситеті Св. Володимира автор так характеризує 
дисципліну, яку викладає: «Словесність (підкреслен
ня М. Максимовича. -  О.Я.) є сукупність пам’яток, в 
яких виражається душа та життя народу, за допомо
гою мови -  усно або письмово»42. В іншій лекції він 
наголошує, що в мові виявляється «особистість на
роду»43. Відтак, мова (слово, «словесність») тлума
чаться ним у шеллінгіанському дусі як вираз само
бутнього «народного духу».

Зауважимо, що мовні (філологічні, фольклорні, 
етнографічні) компоненти посідають чільне місце в 
науковій діяльності істориків-романтиків. Не випад
ково сучасні дослідники вирізняють кілька типів істо
ріографічних практик у репрезентантів романтично
го історіописання: «мовну», «етнографічну» та 
«історичну»44, які часто-густо співіснували в їхній 
творчості.

Ці спостереження повною мірою справедливі 
щодо Максимовича, який залишив значний науковий 
спадок саме в царині словесності та етнографії. Зок
рема, йому належить низка студій, присвячених 
давньоруській літературній пам’ятці «Слово о полку 
Ігоревім»45 та чимало інших творів.

Знаменита збірка українських пісень Максимови
ча, видана у 1827 р., стала каталізатором хвилі ет
нографічних дослідів і, власне, поклала початок ери 
романтичного народництва XIX ст.46

Зазначені світоглядні та інтелектуальні засади 
утворюють своєрідне під'рунтя, на якому формував
ся методичний інструментарій Максимовича. При
чому останній складався на перехресті кількох моти
ваційних потоків -  на основі світосприйняття вченого 
і в процесі його різноманітної дослідницької практи
ки як природника й гуманітарія в одній особі.

Ідеал науковості для Максимовича асоціювався з 
домінуванням раціонального розуму в процесі люд
ського, в т. ч. історичного пізнання, що висувало на 
перший план вимоги критицизму та системності до 
предметної області його наукових студій.

Проте пізнавальний процес у розумінні Макси
мовича не тільки обмежувався волею Божественно
го провидіння, але й залежав від ступеня усвідом
лення «народного духу». Відтак ідеалістичні та 
ірраціональні мотиви в науковій творчості Максимо
вича органічно поєднуються з тверезим практициз
мом природознавця, неабияким критичним хистом 
та вмінням інтерпретувати історичні джерела47.

Зокрема, М. Грушевський вважав, що «...Макси- 
мович-природник в цілості переносив реалістичні, 
лабораторні методи в свою історично-філологічну 
працю, котру він переводив під покровом релігійної 
і офіційно-патріотичної фразеології»48.

Зрештою, генеральну інтенцію щодо власних 
творчих пріоритетів сам Максимович сформулював 
у полеміці з Пантелеймоном Кулішем: «...піддати 
історичній критиці всі важливі малоросійські літо
писи і новітні твори з історії Малоросії. Незалежно 
від особистих взаємин та самолюбства, відокремлю
ючи від них істину історичну і ставлячи її предме
том моїх критичних зауважень (курсив М. Максимо
вича. -  О.Я.)»49.
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В іншій студії учений так схарактеризував свої 
дослідницькі домінації: «На полі, вижатому нашвидку 
істориками Малоросії, я збираю пропущені та загуб
лені ними колосся і потрохи передаю їх у загальну 
відомість»50.

Отже, інтерпретація джерел та критика становлять 
два основні напрями в творчості Максимовича-істо- 
рика, крім його фольклористичних і етнографічних 
студій51. Саме вони здебільшого і формували інстру
ментарій ученого в процесі його дослідницької прак
тики.

Специфіка авторського світосприйняття, схиль
ність до критично-аналітичного стилю мислення, об
ставини особистого життя (важкі та хронічні хвороби, 
відірваність від головних науково-освітніх центрів, 
своєрідна напівізоляція внаслідок відлюдного меш
кання на Михайловій Горі та ін.), провідна проблема
тика досліджень зумовлювали й відповідний вибір 
структури наукових розвідок Максимовича, які пред
ставлені критичними працями, дрібними замітками 
фактографічного та біографічного спрямування тощо.

З огляду на це слушним є спостереження Івана 
Крип’якевича про те, що серед студій ученого «мало 
є праць синтетичних, що характеризували б якесь 
питання в цілості»52.

На думку Г. Житецького, варто відзначити «одну 
окрему -  властиву йому (М. Максимовичу. -  О.Я.) 
більш, чим кому іншому -  особливість в способах 
витворення його наукових розвідок: ці писання були 
іноді дуже коротенькі, іноді це були досить довгі 
листи з наукових питань на адреси близьких прия
телів або авторів чи іншого наукового досліду, зо 
всіма ознаками особистого, приватного листування, 
з ліричними побічними замітками в зв’язку з різни
ми спогадами, а бувало і з жартовливими чи гумо
ристичними випадами, -  цей жанр писання невели
ких розміром, але важливих і цінних змістом науко
вих праць був улюблений його жанр, -  спосіб над
звичайно характерний і нібито особливо пристосо
ваний до характеру, вдачі і особистого духовного об
личчя нашого українського вченого»53.

Ще більш категоричним є Осип Гермайзе, який 
тримається думки, що Максимович так і «зостався 
героїчним науковим анахоретом (відлюдником, са
мітником. -  О.Я.) Михайлової Гори, романтичним 
мрійником, коментатором і критиком чужих творів, 
антикваром-аматором рідних йому українських 
країв і місцевостей»54.

На якості Максимовича як критика звертають 
увагу й сучасні дослідники55.

Таким чином, в українській історіографії образ 
Максимовича як історика-критика й донині є домі
нуючим.

Зрештою, критичні мотиви справді посідають 
чільне місце у науковій творчості М. Максимовича.

Недаремно серед його студій багато як дрібних 
заміток, так і великих критично-аналітичних статей.

Останніх розвідок нараховують близько ЗО56. 
Вони переважно написані у вигляді «Писем». Іноді 
ці статті складають цілі цикли, об’єднані певного 
проблематикою. Варто зауважити, що подібні публі
кації, адресовані певній особистості й водночас 
звернені до широкої публіки, були досить популярні 
у тодішній російській публіцистиці.

Проте в працях Максимовича цей жанр зазнає 
помітної метаморфози. Насамперед слід зазначити, 
що «Письма» мають сталу структуру. Стаття розпо
чинається з інформації про видання чи певну пуб
лікацію, зокрема, з пояснення того, чому вона при
вернула його увагу або із загальних авторських суд
жень і міркувань і т. п. Інколи кілька перших «Листів» 
виконують функцію впровадження до провідної проб
лематики. Зазвичай автор розпочинає їх з абстрактних 
розумувань.

Наприклад, у першому та другому «Письмах о 
Богдане Хмельницком» Максимович подає свої вра
ження про друге видання монографії Костомарова 
«Богдан Хмельницкий» (1859), зокрема висловлює 
думку, що незалежно від призначення твору для ши
рокої чи вченої публіки «всюди рівно потрібна та пе
редбачається історична жива істина; а для її досяг
нення необхідні точність і достовірність історич
ного факту (курсив М. Максимовича. -  О.Я.), ос
кільки це є основа, без якої не може міцно реалізува
тися ніяка справа історика»57.

Зауважимо, що вказана сентенція певною мірою 
ілюструє авторське розуміння співвідношення худож
ності та достовірності в історичному наративі.

Потім Максимович переходить власне до аналі
тичної частини розвідки, зокрема відзначає супереч
ності певних положень або фактографічні неточності. 
Здебільшого вчений зосереджується на розгляді ок
ремих аспектів проблеми, фактів, коментує та інтер
претує джерельні свідчення або висвітлює конкретні 
події тощо.

Приміром, у розвідці «Исторические письма о ко
заках приднепровских» він скеровує вістря критики 
супроти тези В. Антоновича про управління козака
ми до Люблінської унії (1569) князями з дому Геди- 
мінів58. Натомість Максимович вважає, що в дійснос
ті козацькими гетьманами були окремі представники 
цього княжого роду в різні часи. Але ця констатація 
аж ніяк не свідчить на користь вищенаведеного по
ложення В. Антоновича, а навпаки його підважує.

Причому для встановлення достовірності певного 
факту Максимович, як правило, вдається до інтер
претації та критики того чи іншого джерела. Зокрема, 
для з’ясування питання про походження князів Ост
розьких учений використовує старі пом’янники 
київських церков, в яких записаний цей рід59.
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Взагалі для історичного наративу Максимовича 
критично-аналітичного спрямування притаманний 
докладний і послідовний виклад авторських мірку
вань, припущень та узагальнень. Учений просто і 
логічно, без надмірних стилістичних прикрас уводить 
читача до власної дослідницької лабораторії, показує 
хід своїх думок, щедро ілюструє останні витягами з 
джерел та пояснює їхню інтерпретацію. Максимович 
як історик вирізняється відкритим прочитанням 
джерел з демонстрацією всієї підготовчої та попе
редньої роботи, проведеної дослідником.

Коло джерел, яке використовує автор, зазвичай 
відзначається значним розмаїттям. Проте для Макси
мовича передусім властиве інтенсивне використання 
дрібних джерел: пом’янники, записи на берегах або 
вкладних аркушах старих видань, написи на могилах 
і культових спорудах та ін. «Я назву Вам до 20-ти 
українських полковників, про яких і згадки немає у 
всіх раніше виданих літописах і документах, про 
яких я дізнався зі старих пом’янників, вкладних на
писів на церковних книгах, домашніх актів і т. п.», -  
пише Максимович у листі від 18 червня 1856 р. до 
Пантелеймона Куліша60.

Інколи для уточнення окремих аспектів питання 
або окреслення певної фактографічної канви вчений 
застосовує прийом риторичних запитань, які зада
ють діалогічний характер авторському викладу. 
Максимович неначе веде уявну бесіду зі своїм опо
нентом та читацькою аудиторією, наводить свої ар
гументи, аналізує емпіричний матеріал, представляє 
нові відомості, інтерпретує джерельні свідчення, 
пропонує свої коментарі тощо.

Гострий, вишколений погляд Максимовича-філо- 
лога звертає увагу на написання імен та прізвищ, 
плутанину зі встановленням тієї чи іншої історичної 
особистості, невірне прочитання документа чи вис
вітлення певних подій, топоніміку окремих місце
востей і поселень тощо. Досить часто такі помилки 
та прогалини спонукають Максимовича до написан
ня тієї чи іншої розвідки.

Низку зазначених зауваг зустрічаємо в його циклі 
статей «Письма о Богдане Хмельницком». Зокрема, 
сьомий лист з цього циклу має підзаголовок: «Спор
о малороссийских именах»61.

Дехто з дослідників навіть закидає Максимовичу 
те, що в полеміці з Костомаровим учений зосередив
ся тільки на неточностях і перекрученнях у його мо
нографії про Б. Хмельницького, а не критикував її в 
цілому62. Втім, у приватному листуванні Максимо
вич відгукувався більш категорично, зокрема вельми 
негативно оцінив третє видання цієї монографії 
(1870)«.

Отже, у багатьох історичних розвідках автор пе
реважно концентрує свій виклад навколо критики 
окремих фактів, джерельних свідчень, неточностей і

помилок, а не на їхніх загальних концепціях та уста
новчих положеннях.

В «Исторических письмах о козаках приднепров- 
ских» він спершу на підставі співставлення та ін
терпретації кількох джерельних свідчень відкидає 
припущення про козацьке гетьманство князя Дмитра 
Вишневецького в першій чверті XVI ст.64, а далі 
спростовує аналогічне твердження щодо князя 
Євстафія Ружинського65 та його реформи полкового 
устрою (створення 20 полків)66, висловлює ряд 
інших думок та спостережень. І тільки узагаль
нивши різні критичні зауваги й джерельні інтерпре
тації, Максимович формулює загальний висновок 
про необхідність виключити з історичної минувши
ни Придніпровської Русі князів Гедиміновичів до се
редини XVI ст.67

Подібним чином Максимович розглядає і роман 
Куліша «Черная рада», зокрема вказує на низку по
милок і перекручень. Насамкінець він підсумовує, 
що персоніфікована історія Куліша часто перетворю
ється на маскарад68.

Таким чином, «Письма» Максимовича є досить 
простими за своєю структурою і включають: 1) вступ
ні зауваги; 2) критично-аналітичну частину, яка інколи 
поділяється на ряд окремих, але пов’язаних між 
собою сюжетів; 3) кінцеві узагальнення. Іноді автор 
взагалі уникає підсумкових висновків та обмежується 
проміжними узагальненнями опрацьованого мате
ріалу, як, наприклад, у «Письмах о Богдане Хмель
ницком».

Структура інших статей Максимовича є ще 
простішою. Адже значна кількість цих праць висвіт
лює окремі, часто-густо дрібні аспекти певної проб
леми, факти, події, постаті, старожитності, джерель
ні інтерпретації тощо. Відтак автор прагне зберегти 
простий та логічний виклад матеріалу, докладно роз
глядає і зважує аргументи pro et contra, коментує ті 
чи інші джерела тощо.

Здебільшого в цих розвідках домінує критично- 
аналітична спрямованість. Інколи на перший план 
виступає послідовний та зв’язний виклад історичних 
подій, тобто оповідальні компоненти.

Зауважимо, що в низці дрібних розвідок Максимо
вича панує оповідальна спрямованість, а критичні мо
менти відсуваються на другий план. У цих студіях 
учений переважно викладає перебіг подій, пов’язаних 
з визначними особами, місцевостями, пам’ятками та 
старожитностями української історії.

Останні поєднуються з критичними нотатками, за
увагами та коментарями. Зокрема, у відомій студії 
історика «Обозрение старого Києва» переважає опо
відальний виклад, а критично-аналітичні елементи
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слугують для уточнення окремих фактичних ас
пектів, інтерпретації літописних відомостей та ін.

Варто зазначити, що низка розвідок ученого має 
ознаки рецензійних статей, тобто використання жан
ру рецензії слугувало Максимовичеві не стільки для 
висвітлення та аналізу певної студії, скільки як при
від для розгляду певної проблематики в цілому. 
Зокрема, такі ознаки знаходимо в «Письмах о Богда
не Хмельницком». Водночас зазначені «Письма» 
містять й інші елементи (публіцистичні пасажі, 
мемуарні згадки, ремарки про певних осіб та ін.), 
що фактично вказує на жанрову синкретичність таких 
авторських розвідок.

Взагалі жанр рецензій був уповні природним для 
Максимовича. Так, у листі до редактора «Журнала 
Министерства народного просвещения» Костянтина 
Сербіновича від 5 червня 1834 р. він пише про свою 
давню звичку до рецензій69. Очевидно, йшлося про 
тогочасну московську літературно-публіцистичну та 
наукову діяльність Максимовича, під час якої він ви
явив себе не тільки як вправний рецензент багатьох 
академічних студій, а й як талановитий публіцист і 
полеміст.

Чимало невеликих статей Максимовича мають 
історико-біографічний характер. Адже біографіч
ний жанр з його виключною увагою до дрібних де
талей і подробиць відповідав основним пріоритетам 
наукової творчості вченого70, який приділяв першо
чергову увагу фактографічній достовірності своїх 
праць.

Історична постать, як визначна, так і маловідома, 
в студіях ученого виступає як необхідна складова 
масового, колективного героя, частка «народного 
духу». Водночас вона зберігає самобутній, неповтор
ний образ та відіграє індивідуальну, властиву тільки 
їй роль в історії. Відтак, історичний потік у рецепції 
вченого складається не тільки з широкого річища 
своєрідних, унікальних фактів і явищ, а й з руху 
людей, що посідали в ньому окреме і виняткове ста
новище.

У наративі Максимовича помітна і православна, 
антиуніатська мотивація у зображенні та витлума
ченні подій, зокрема стосовно їхнього розгортання й 
історичної ролі. Зазначені устремління історика 
особливо помітні в його полемічних творах, зокрема 
у відомій студії «О причинах взаимного ожесточе- 
ния поляков и малороссиян, бьівшего в XVII веке 
(Письмо к М.А. Грабовскому)».

Недаремно Максимович тримається думки, що 
саме «образа православ’я» була найголовнішою 
причиною українсько-польської ворожнечі71. Та 
навіть у полемічних розвідках Максимович виявляє 
неабияке знання джерел та незвичайну майс
терність інтерпретатора, які він використовує у нау
кових дискусіях.

Втім, у деяких працях, наприклад у «Бубновской 
сотне», Максимович виступає і як історик-худож- 
ник, який із неприхованим естетизмом і мистецьким 
смаком відтворює мальовничу природу Канівщини72. 
У цих студіях виявляється схильність автора до літе
ратурної творчості.

Не випадково Г. Житецький порівнював роз
відки Максимовича з ліричними віршами73. Схожу 
думку знаходимо у виступі доцента І.П. Хрущова на 
ювілейному зібранні з нагоди вшанування 50-ліття 
наукової діяльності М. Максимовича, в якому він 
зазначає, що в працях ученого була присутня «хме
линка поезії»74.

Зауважимо, що літературні здібності простежу
ються і в його публічних промовах та університетсь
ких викладах75. За автобіографічним свідченням 
Максимовича, на блискучий літературний виклад 
лекцій московського ботаніка звернув увагу тодішній 
президент Імператорської Академії наук, майбутній 
міністр освіти граф С.С. Уваров76.

Літературний хист помічаємо і в багатьох науко
вих розвідках Максимовича. Зокрема, художньо-есте
тичні та морально-етичні елементи знаходимо в 
низці його історичних статей, навіть у тих, в яких 
домінує критично-аналітична чи оповідальна техніка 
викладу.

Вони досить добре простежуються в образних 
історіографічних оцінках Максимовича. Зокрема, 
«История Малой России» Дмитра Бантиша-Камен- 
ського була схарактеризована автором як «мертво- 
холодна»77, позбавлена «живого духу»78, а наукова 
діяльність Августа Шлецера розглядалася ним у 
деструктивному сенсі як «морок у нашій історії»79. 
Причому самого Шлецера український учений 
характеризує в суперечливому сенсі як «славного, 
грізного паладина (лицаря. -  О.Я.) Руських лі
тописів, зразок терпіння в праці та нетерпіння в 
думці»80.

Своєрідну оцінку Максимовича дістала і студія 
Аполлона Скальковського «Наездьі гайдамак на 
Западную Украйну. 1733-1768» (Одесса, 1845). Ос
танню він порівнює з «годинником, в якому хви
линна (стрілка. -  О.Я.) різниться з годинною, а репе
тиція дзвонить зовсім не те, що показують стріл
ки»81.

Натомість «Историю русов» Михайло Олександ
рович вважає «надзвичайною з художнього боку»82, 
«вельми незвичайною в художньому відношенні»83, 
називає її «чарівною “Историею”»84, а також вказує 
на «надлишок будівничої сили розуму» в її творця85 
тощо.

Образні характеристики, художньо-естетичні та 
морально-етичні дефініції знаходимо і в науковій по
леміці Максимовича. Зокрема, дискутуючи з П. Ку- 
лішем учений зазначає, що автор в «Записках о Южной
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Руси» (СПб., 1856-1857. -  Т. 1-2) зображує «всю ма
лоросійську старшину та шляхту з перебільшеним 
відтворенням їхньої темної сторони»86, тобто звер
тає увагу на контрастне висвітлення історичної ми
нувшини.

Доцільно відзначити, що критик Куліша застосо
вує дихотомічні естетичні («громадянська краса», 
«громадянська потворність») та морально-етичні 
категорії («правда», «добро») для відображення по
глядів свого опонента, «...як Малоросію, оновлену 
в гетьманство Богдана, Ви уявляєте собі в перебіль
шеній громадянській красі; так і Малоросію, що 
була в гетьманство Розумовського, Ви уявляєте собі 
в перебільшеній громадянській потворності, — під
креслює Максимович. -  Насправді, як Малоросія, 
що виникла при Богдані, не вміщувала одне тільки 
новонароджене добро та благоустрій народний, так 
і М алоросія XVIII віку, при всіх зловж иваннях 
і непорядках, що були в ній на присмерку її геть
манства та старого козацтва і вільноперехідного 
поспільства, містила в собі ще багато добра і прав
ди у  всіх станах (курсив М. Максимовича. — О.Я.) 
народу свого, і послугувалася ними з честю та сла
вою як сама для себе, так і для всього Руського 
світу»87.

Знаний дослідник творчості та наукового спадку 
М. Максимовича -  О. Грушевський слушно зазна
чав, що в полеміці цей учений «не виходячи за межі 
наукової дискусії, не грішачи тенденційністю і не 
випускаючи з виду головної мети, виявляє дуже 
багато індивідуальності в своїх гострих і живих по
лемічних статтях»88.

Проте історіографічними оцінками та полемічни
ми заувагами не обмежується сфера вжитку ху
дожньо-естетичних понять у науковій творчості 
Максимовича. Зокрема, історик використовує останні 
для зображення явищ і процесів з високим ступенем 
загальності.

Наприклад, він порівнює початок історії Мало
росії з кометою89, що швидко промайнула на небо
схилі, називає монголо-татарську навалу «грозою 
Батиївською»90, висловлює думку щодо джерел ви
никнення українського козацтва як «живого злит
тя» двох стихій -  азіатсько-наїзницької та греко- 
християнської91, зіставляє козаків із західноєвро
пейськими лицарями92 або іменує козацтво -  «на
родним лицарством»93, розглядає гайдамаччину як 
«вогнедишне виверження народної помсти та воро
жості»94 та ін.

Естетичні та образні елементи інколи присутні й 
у деяких оцінках визначних історичних особистос
тей, що представлені в працях Максимовича. При
міром, Богдана Хмельницького він називає «красою 
і славою козацтва»95, «грізним месником за всі обра
зи і біди»96, Петра Конашевича-Сагайдачного -

«благочестивим гетьманом»97, а князя Костянтина 
Острозького «героєм Західної Русі»98 і т. п.

Морально-етичні інтенції Максимовича як до
слідника, насамперед православну вмотивованість 
історичних образів, зустрічаємо в його багатьох, у 
т. ч. і дрібних розвідках. Зокрема, Троїцькі ворота 
Києво-Печерської лаври історик співвідносить з об
разом «святої Русі»99, а заслугу українського козацт
ва вбачає в тому, що воно «хрестовими походами» на 
захист православ’я здобуло собі безсмертя100.

Взагалі змагання супроти утисків православ’я 
Максимович практично ототожнює з боротьбою за 
рідну землю. «Захист віри обернувся в захист Укра
їни...» -  зазначає вчений у «Сказании о Колиивщи- 
не»101.

В цілому художньо-естетичні та морально-етичні 
мотиви в характеристиках і оцінках Максимовича 
виявляють його специфічну рецепцію української 
минувшини, яка поєднує суворий документалізм і 
критичний раціоналізм дослідника та ірраціональне, 
ідеалістичне захоплення історика-романтика, здат
ного до літературно-художнього відтворення націо
нальної історії.

Проте зазначені мотиваційні потоки в творчості 
Максимовича не тільки добре співіснують, а й досить 
чітко розділені у світобаченні вченого, що, імовірно, 
зумовлено його фаховою підготовкою як дослідни- 
ка-природника.

Варто підкреслити, що проблема співвідношення 
раціонального та емоційно-художнього (ірраціональ
ного) в історіописанні сягає ще доакадемічної доби 
історіографії, в якій протягом тривалого часу відбу
валося змагання між указаними тенденціями102. У ви
падку з Максимовичем вона ускладнюється поєд
нанням в одній особі природника з гуманітарієм, до 
якого долучаються ще й романтичні літературно- 
естетичні мотиви.

Зрештою, слід наголосити, що романтичне світо
бачення вирізняється передусім індивідуальним 
сприйняттям, характерним для його репрезентан
тів103, у т. ч. для Максимовича. У випадку з цією по
статтю помітна й очевидна диференціація в його 
рецепції різних історичних явищ, об’єктів і фактів. Зо
крема, розглядаючи конкретні факти та події, вчений 
міцно тримається критичних і раціоналістичних засад.

Тим часом знакові явища української історії (мон- 
голо-татарська навала, козаччина, гайдамаччина), по
в’язані у Максимовича з асоціативним рядом яскравих 
образів-символів, які репрезентують переломні, 
масові вияви «народного духу».

Водночас поважне місце в історичних поглядах 
ученого посідають поняття «зла» і «добра». Це -  по-
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запасові, фундаментальні цінності, які в романтич
ному світогляді Максимовича виступають як засад- 
ничі, духовно-етичні критерії для оцінки діяльності 
тих чи інших видатних особистостей. Однак у ви
кладі фактографічної канви подій історик залишається 
передусім прискіпливим критиком та інтерпретато
ром джерел.

Взагалі творчість Максимовича, зокрема його 
дослідницький інструментарій, здавалося, найкра
ще відображає відомий вислів Джамбаттиста Віко 
про необхідність об’єднання філософії з філоло
гією, істини з достовірністю, ідеї з фактом, що піз
ніше стало девізом романтичної історіографії104. 
Недаремно у своїх наукових студіях Максимович 
послідовно застосовував історико-філологічний або 
критичний метод до розробки багатьох проблем ук
раїнської минувшини. Відтак його певною мірою 
можна порівняти з постаттю німецького історика 
Бартольда Нібура105.

Згадаємо хоча б про відомий девіз Нібура -  «кри
тика та прозирання (проникнення в суть чого-небудь, 
осягнення його розумом. -  О.Я.)»Х06, що відображав 
дві сторони його історико-філологічного методу: 
власне критичний аналіз джерела та проникнення на 
основі останнього до суті досліджуваного предмета.

Зауважимо, що вказані устремління досить точно 
характеризують і творчість Максимовича. Адже за 
ним в українській історіографії міцно закріпився об
раз дослідника-критика, історика-аналітика107, що од
нозначно вказує на нього як на репрезентанта кри
тично-аналітичного стилю мислення.

Щоправда, на відміну від Нібура, Максимович не 
мав такої довершеної підготовки у царині класичної 
філології і зосереджувався на розгляді окремих 
проблем української історії, тимчасом як предметом 
наукових студій німецького дослідника була вся 
давньоримська епічна традиція. Натомість українсь
кий вчений, здавалося, надто замилувався дрібними 
деталями і подробицями, які видавалися йому чи не 
найголовнішим пріоритетом у дослідницькій діяль
ності.

Однак у застосуванні історико-філологічного ме
тоду стосовно вивчення історії Малоросії, зокрема в 
опрацюванні різноманітних джерел, Максимович, 
мабуть, був найпослідовнішим дослідником серед 
тодішніх істориків-романтиків. До того ж українська 
минувшина на той час істотно поступалася за рівнем 
розробки не тільки історії Росії, а й класичної давни
ни, а тому потребувала введення до наукового обігу 
великих обсягів достовірного фактографічного ма
теріалу.

Втім, попри домінацію критично-аналітичної 
спрямованості, морально-етичні та художньо-есте- 
тичні елементи також побутують в історичних тво
рах Максимовича. Вони представлені переважно у

вигляді невеликих оціночних або образно-симво- 
лічних вкраплень, які показують авторське ставлен
ня до великих подій, визначних особистостей, відо
мих історичних праць чи пам’яток тощо.

У широкому сенсі, очевидно, слід вести мову про 
поєднання критично-раціональних засад та ідеаліс
тичних, ірраціональних елементів у науковій твор
чості Максимовича. Останні не тільки доволі мирно 
і гармонійно співіснують у його науково-історич
них текстах, а фактично доповнюють один одного.

У компаративному плані історичний наратив 
Максимовича посідає виняткове місце в українській 
романтичній історіографії. На відміну від героїко- 
легендарних, ностальгійних, реставраційно-патрі- 
отичних мотивів, які щедро представлені в історич
них творах інших романтиків, наратив Михайла 
Олександровича вирізняється чітким окресленням 
локальної предметизації та проблемним акцентуван
ням, фактографічною достовірністю і критично- 
аналітичним способом її осмислення, послідовними 
й логічними узагальненнями, що поєднуються з 
художніми й образними елементами осягнення істо
ричної минувшини.

Таким чином, в історичному наративі Максимови
ча простежується кілька змістовних пластів: 1) факто
графічний, оброблений у критично-аналітичному 
розумінні; 2) оповідальний, який є зв’язаним, логіч
ним і послідовним викладом подій та фактів без 
їхньої інтерпретації і тлумачення; 3) ірраціональні, 
ідеалістичні фрагменти з морально-етичною чи ес
тетичною мотивацією, образними оцінками та по
рівняннями, символічними співставленнями, худож
німи замальовками природного середовища арени 
історичних подій, автобіографічними елементами, 
мемуарними згадками тощо.

Наявність різних змістовних шарів у текстах 
М. Максимовича відображає не тільки співіснування 
відмінних інтелектуальних та світоглядних компонен
тів у його творчості, а й розмаїття дослідницьких прак
тик та інструментарію. У широкому сенсі йдеться 
про своєрідний сплав раціоналізму та романтизму, 
дослідницьких стратегій природника й гуманітарія з 
елементами історіософського осмислення (пізньо- 
просвітницький універсалізм і метафізичний «русь
кий дух», сегментація об’єкта на мікроісторичні сю
жети й децентралізація суб’єктів історичного руху, 
багатство академічних контекстів з обсягу соціогу- 
манітарстики -  мовознавство, філологія, етнографія, 
фольклористика та ін.), синкретичне поєднання жан
рових і видових особливостей наукових розвідок 
ученого з домішкою публіцистичних, мемуарних скла
дових (славнозвісні «Листи») тощо. Саме вони сфор
мували критично-аналітичний стиль мислення Мак
симовича як гуманітарія, наріжним каменем якого є 
історико-філологічний метод.
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SUMMARY

The article revels the ratio and coexistence of the rational and irrational, image-artistic and idealistic motives and 
elements in M. Maxymovych’s narrative, considers the technique of its expounding, the stylistic and structural 
peculiarities of the scholars’ scientific studies.
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