УДК 94+930.1 [061.2:929(477) «18»

Тарас Юрійович НАГАЙКО,
докторант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»,
кандидат історичних наук (м. Переяслав-Хмельницький).
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ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
У статті на прикладі аналізу сучасної вітчизняної історіографії
розглядається теоретико-методологічна основа методу біографічних
досліджень, зауважується його роль у контексті вивчення творчої та
наукової спадщини діячів українського громадівського руху другої
половини ХІХ ст. — істориків, археологів, етнографів, мовознавців
тощо.
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The article describes the theoretical and methodological basis of
the biographical researches method on the example of the analysis of
the modern domestic historiography. The article notices the role of this
method in the study of creative and scientific heritage of the Ukrainian
civil movement personalities (historians, archaeologists, ethnographers,
linguists and others) in the second part of the XIX century.
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В статье на примере анализа современной отечественной историографии рассматривается теоретико-методологическая основа метода биографических исследований, отмечается его роль в контексте
изучения творческого и научного наследия деятелей украинского
общественного движения второй половины ХІХ века — историков,
археологов, этнографов, языковедов.
Ключевые слова: биографистика, научная биография, гражданское движение, историография.

В умовах повсякчас триваючих соціально-політичних і
культурних змін з’являється запит на отримання знання
нової якості. Реагуючи на них, історіописання як наукова
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дослідницька рефлексія та міжсуспільна комунікативна
практика здійснює пошук нових смислових і тематичних
«полів». Сьогодні, коли відбувається зміна методологічного
образу вітчизняної історіографії, соціокультурологічні аспекти формують відповідний вектор у міждисциплінарному гуманітарному дискурсі.
Історія як культурна практика стає актуальною візією сучасної історіософської парадигми. У своїй праці «Історія —
Культура — Метафора. Постання некласичної історіографії» (2012 р.) польський вчений В. Вжосек розглядає історію як частину сучасної культури, спрямованої на пізнання
культури минулого. Обумовлюючи кризові аспекти в процесі розвитку європейського історіописання, вчений вважає,
що рухаючись у науковій площині, воно відійшло від своїх
культурних витоків. Шукаючи «універсалій» історичного
мислення, В. Вжосек аналізує наявні історіографічні метафори (способи трактування подій минулого — Т. Н.), оцінюючи їхній вплив на сучасну культуру та гуманітарний дискурс. Учений формулює концепцію культурної епістемології історії, котра у його розумінні є синтезом історіософської,
методологічної та історіографічної рефлексії над історією з
позиції культурного конструктивізму: «…йдеться не про те,
що ми знаємо про минуле, а радше про те, що про нього можемо та хочемо знати…» [3, с. 26].
Торкаючись проблем сучасної історіографії слід зауважити, що в останні роки розвиток вітчизняної історичної науки позначився намаганням переосмислити значення подій
минулого та відтворити ментальні сенси тих чи інших історичних періодів як із позицій інтегральних політичних
і культурних процесів, так і національного бачення та самоідентифікації. Тож на сьогодні недостатньою виглядає
дослідницька рефлексія, що спирається на виключно позитивістські схеми. Відповідно це викликало передумови для
змін не лише сюжетних ліній, а й форм і методів у новітніх
історичних дослідженнях. Зазначений процес знайшов реалізацію шляхом поєднання традиційних позитивістських
підходів із методологічним інструментарієм спектру суміжних гуманітарних наук: філософією, психологією, антропологією, соціологією та ін. Важливою складовою історичних
досліджень стали антропоцентризм, психологізація та персоніфікація.
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Отже, в умовах посилення міждисциплінарного дискурсу у вітчизняній гуманітаристиці проглядається чітка тенденція до всебічного охоплення та залучення інструментарію суміжних дослідницьких галузей задля поглиблення
повноти наукового осмислення тієї чи іншої сфери знань.
Особливо це відчувається на прикладі взаємопроникнення понятійного апарату та дослідницького інструментарію
широкого кола історично спрямованих дослідницьких студій. Сучасні вітчизняні дослідження у різних галузях (генеалогія, історична антропологія, історична урбаністика,
україністика, пам’яткознавство тощо) охоплюють доволі
об‘ємний спектр методологічних напрямів, що сприяє розширенню предмету наукових пошуків.
Універсальним із огляду на тенденції «олюднення» історичного контексту гуманітарних досліджень виглядає застосування у них саме біографічних відомостей.
Персоніфікований (приватний) рівень інформації дає змогу
чітко сфокусуватися не лише на вивченні окремої постаті
як такої, а й, скажімо, оцінити рівень і характер міжособистісних, професійних взаємин певної соціальної верстви,
осмислити ступінь персонального впливу особи на розвиток
конкретної сфери чи галузі життя. Скажімо, лише один із
сегментів біографічних досліджень — наукова біографія —
дає змогу вивчити як власне персональний спадок ученихдослідників, так і оцінити повноту їхнього внеску порівняно
з іншими колегами.
Безумовну значущість біографічних досліджень у контексті філософсько-культурного підходу, а відтак перспектив їх
подальшого використання у міждисиплінарних наукових
студіях засвідчують О. В. Попович і В. Л. Скуратівський.
Один трактує біографію як об’єкт культури з певними складовими, із яких формується суб’єктивна картина життєдіяльності людини [46, с. 96]. Інший твердить, що вичерпне
наукове розв’язання тієї чи іншої індивідуальної біографії можливе лише за умови особливого методологічного
виходу за межі окремої біографії, принаймні, межі часові [50, c. 82].
У контексті сучасних історичних досліджень саме біографістика спроможна сприяти якісному вивченню життя
суспільства, наукової спадщини значної плеяди наукових
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і культурних діячів, зокрема представників громадівського руху.
Власне діяльність самих громадівців позначилася значним позитивним впливом у справі розвитку біографічних знань як окремого сегменту історичної науки. Зокрема
В. І. Попик зазначає, що «визначальний внесок у справу
«олюднення» української історії, збирання, опрацювання і систематизації біографічних матеріалів, публікацій
багатьох важливих документів дослідники справедливо
пов’язують» із зусиллями вчених другої половини ХІХ ст.
З-поміж них дослідник називає громадівців Володимир
Боніфатійовича Антоновича (1834–1908), Олександра
Матвійовича Лазаревського (1834–1902), Володимира
Івановича Щербину (1850–1936) та Миколи Прокоповича
Василенка (1866–1935) [45, c. 23].
Визначний учений М. С. Грушевський організував цілеспрямовану роботу з вивчення історії України, виділив
і синтезував напрями наукової школи. Належне місце у
його науковій спадщині належить біографічним студіям.
Зокрема у часописі Історичної секції ВУАН «Україна», починаючи з 1924 р., містися окремий розділ «Матеріали з
громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття», який «спонукав багато людей до писання споминів про те, в чім їм довелось брати участь, біографії тих діячів, до котрих вони ближче стояли, докладніші
описи подій українського руху, що пройшли перед їх очима» [9, с. 5]. У цьому контексті варто згадати також редагований М. С. Грушевським науковий часопис «За сто літ»,
у шести випусках якого почали з’являтися біографічні матеріали, присвячені діячам громадівського руху. Авторами
відповідних матеріалів були М. С. Возняк, Н. А. Бракер,
С. О. Буда, І. П. Житецький, М. Б. Кістяківський та ін.
Одним із важливих етапів розвитку біографістики в
Україні стала діяльність Постійної комісії УАН–ВУАН зі
складання Біографічного словника діячів України, що діяла упродовж 1918–1933 рр.1.
Докладно див.: Ляшко С. М. Постійна комісія УАН−ВУАН для
складання Біографічного словника діячів України. 1918-1933. Документи. Матеріали. Дослідження / Авт.-упор. С. М. Ляшко. − К. : НБУВ,
2003. – 688 с.
1
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Теоретичний і практичний вимір вітчизняних біографічних студій упродовж сучасного періоду представлений діяльністю Інституту біографічних досліджень Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, створеного у
1994 р. Його друкованим органом є збірник наукових праць
«Українська біографістика. Biographistica Ukrainica», що
публікується з 1996 р. На сьогодні вийшло друком 11 випусків2. В. С. Чишко зауважував, що «вийти на принципово
новий рівень історико-культурних студій можливо лише за
умови введення до наукового обігу даних про максимальну
кількість подій і персоналій нашого минулого і сучасності.
<…> А це, у свою чергу, дасть змогу відтворити саму історію
України в портретах її видатних діячів» [57, с. 10].
Одним із важливих практичних кроків із розвитку біографічних досліджень став проект зі створення
«Українського біографічного словника», анонсований як
окремий напрям роботи вищезазначеної установи. За своїм задумом словник повинен відображати все поліетнічне
розмаїття діячів історії та культури, що відповідає світовій
практиці створення національних біографічних словників.
Про цю ініціативу обумовлювалося у працях вітчизняних
науковців Ю. А. Горбаня, Я. Р. Дашкевича, Я. Д. Ісаєвича,
Ф. П. Погребенника, В. С. Чишка та ін. [8; 10; 17; 38; 56; 58].
Згодом, зважаючи на активний розвиток цифрових технологій було створено «Український біографічний архів»3.
Означена практика частково впроваджується на сторінках наукового часопису «Українська біографістика».
Крім того варто відзначити проведення низки наукових
форумів, що надали відповідного розвитку біографічним
студіям. Зокрема, 4 червня 2002 р. у м. Харкові відбулися
VI Астахівські читання під назвою «Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень».
Із червня 2005 р. й досі щороку проводяться, започатковані Інститутом біографічних досліджень НБУВ спільно
з Українським біографічним товариством біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора
Докладніше див. офіційну сторінку видання. – Режим доступу :
http://ub.nbuv.gov.ua/uk
3
Див. сайт НБУВ. – Режим доступу : http://biography.nbuv.gov.ua
2

100

Українська біографістика, 12/2015

Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка4.
Окрім цього з початку 2000-х рр. біографічна тематика представлена на щорічних наукових форумах, що організовуються Національною бібліотекою України імені
В. І. Вернадського у межах організації тематичних круглих
столів і секцій5.
У контексті заявленої теми слід зауважити на тому,
що важливим кроком подальшого теоретичного розвитку вітчизняної біографістики стало проведення у 2013 р.
дев’ятих біографічних читань «“Колективна біографія” як
форма інтелектуального портрета українського суспільства». Окремим прикладним аспектам «колективної біографії» присвячені праці О. І. Ємчук, А. А. Задерейчук,
Н. І. Миронець Т. В. Чухліба [13; 15; 30; 59].
Подібні ініціативи промовисто засвідчують необхідність
звернення наукової громадськості до вивчення біографій
широкого кола представників суспільно-наукової еліти, що
здійснили свій безпосередній вплив на формування історичного контексту минулого та залишила цінний спадок у
вигляді інтелектуальних посилів щодо усвідомлення тієї чи
іншої історичної епохи.
Без перебільшення надважливе значення у розумінні
та розкритті сюжетів минулого відіграють біографії вже
згадуваної яскравої плеяди непересічних постатей — представників українського громадівського руху, що постала у
другій половині ХІХ ст. як безумовний чинник чергового
етапу вітчизняного культурно-національного відродження.
Провідні громадські діячі, вчені-інтелектуали: історики,
археологи, мовознавці, етнологи, етнографи, фольклористи — сприяли якісному осмисленню традицій минулого, що
закарбували високий рівень розвитку різночасових державних утворень, їх політичну та культурну вагу. На цій основі постали філософсько-політичні погляди, що дали змогу
сформувати національну ідею українців як окремої нації,
Докладніше див. звіти на сайті НБУВ. – Режим доступу : http://
www.nbuv.gov.ua/taxonomy/term/66
5
Докладніше див. інф. на сайті НБУВ – Режим доступу : http://
conference.nbuv.gov.ua
4
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що заслуговує на власну державу. Усвідомлюючи свою відповідальність у справі поширення наукового знання про
історичне минуле України, означена плеяда діячів залишила по собі незворушний фундамент, на якому базуються
подальші суспільні та наукові практики.
Зважаючи на значущість внеску вищезазначених постатей та їхнього впливу на розвиток гуманітарної науки
в цілому, культури та державності, вони стали предметом
біографічних досліджень. Це засвідчує той факт, що під
впливом уваги до творчої та наукової спадщини окремої
постаті може створитися не лише наукова стаття, монографічне дослідження, а й окремий студійний напрямок, як-то
сковородинознавство, шевченкознавство, грушевськознавство тощо.
У контексті персональної уваги широкого дослідницького висвітлення зазнали постаті видатних діячів-громадівців
В. Б. Антоновича, М. П. Драгоманова, П. П. Чубинського
та ін. Так, з-поміж сучасних монографічних досліджень і
книжкових видань з’явилися праці, що стосуються окремих
постатей громадівців.
У 1997 р. вийшло друком тритомне видання під редакцією В. А. Короткого та В. І. Ульяновського «Син України:
Володимир Боніфатійович Антонович», присвячене пам’яті
видатного науковця та суспільного діяча. З-поміж багатьох
аспектів у широкому спектрі джерел упорядники висвітлюють його життєву, творчу та наукову біографію [49].
У 2001 р. з’явилася праця «Михайло Драгоманов.
Документи та матеріали. 1841–1994». У збірці у хронологічній послідовності наводяться різноманітні матеріали: статті
та публікації, у яких висвітлено основні етапи з життя видатного суспільно-політичного діяча Михайла Петровича
Драгоманова (1841–1895) [11].
У 2005 р. у видавничому домі «Альтернативи» у серії «Особистість і доба» було видано монографію
Д. Чередниченка «Павло Чубинський» під загальною редакцією академіка В. А. Смолія. У цій праці автором із використанням широкого фактографічного матеріалу створено
життєвий і творчий портрет громадського діяча, педагога,
поета, перекладача, актора, режисера, велетня української
культури Павла Платоновича Чубинського (1839–1884),
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що увійшов в історію як творець слів національного гімну
України [55].
У 2010 р. у київському видавництві НДУ імені М. Гоголя
було надруковано біо-бібліографічний покажчик «Софія
Русова — педагог, державний діяч, просвітитель: до
155-річчя від дня народження» під науковою редакцією
П. І. Рогової. У праці, присвяченій Софії Федорівні Русовій
(1856–1940), інтерес в контексті біографічних студій викликає розділ «Життя і громадсько-освітня діяльність
С. Ф. Русової у дослідженнях науковців України і світу».
Зокрема його перший підрозділ «Біографія С. Ф. Русової у
вітчизняних і зарубіжних публікаціях». Загалом упорядники наводять 258 бібліографічних позицій опублікованих
упродовж 1904–2010 рр. [51, c. 51–76].
У 2013 р. побачила світ наукова монографія І. М. Петренка
«Єлизавета Милорадович (1832–1890) в українському
суспільно-політичному русі». Зокрема автором використано
архівні документи, епістолярну спадщину, наукові праці,
на основі яких представлено життєвий шлях і суспільнополітичну діяльність фундаторки Товариства імені
Шевченка у Львові Єлизавети Іванівни СкоропадськоїМилорадович (1832–1890). Зокрема біографічним віхам
життя відведено другий розділ «Життєвий шлях Єлизавети
Милорадович» [35].
У тому самому 2013 р. вийшла друком книга «Тадей
Рильський. В житті ніколи неправді не служив», упорядкована М. Г. Рильським та Н. М. Пазяк, де поруч із творчою
спадщиною члена Старої Київської громади, економіста,
фольклориста, етнографа, історика Тадея Розеславовича
Рильського (1841–1902) опубліковано матеріали біографічного характеру: статті, спогади, документи, вибране листування, некрологи тощо [48].
Свій внесок у вивчення біографій визначних українських діячів, членів громадівського руху внесли представники діаспорної історичної думки. Наведемо кілька праць,
що вийшли друком за кордоном у другій половині ХХ ст.
Так, у 1961 р. у Філадельфії (США) було надруковано
працю «Історичні постаті Галичини ХІХ-ХХ ст.», де з-поміж
інших опубліковано нариси про громадівця Олександра
Григоровича Барвінського (1847–1926) [18].
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У Нью-Йоркському видавництві «Свобода» 1966 р. вийшла робота В. Кедровського «Обриси Минулого. Деякі
останні діячі українофіли напередодні революції 1917
року». У ній автор з-поміж десяти діячів характеризує постать Євгена Харлампійовича Чикаленка (1861–1929) [20].
За останній період чимало дисертаційних пошуків було
реалізовано стосовно окремих постатей громадівців. Їх авторами є: Л. В. Гонюкова, О. В. Дяченко, О. М. Казакевич,
О. О. Коваленко, О. С. Козирєв, О. О. Мисюра, О. Я. Рахно,
О. О. Франко та ін [7; 12; 19; 21, 24; 31; 44; 51].
Не можна не навести переліку персоналій — учасників
громадівського руху другої половини ХІХ ст., — діяльність
і біографії яких стали предметом низки наукових статей
сучасних вітчизняних істориків. З-поміж них наступні постаті: Олексій Кирилович Алчевський (1835–1901) [22],
Вільям Людвигович Беренштам (1871–1931) [16], Василь
Степанович Гнилосиров (1836–1900) [36], Микола
Віталійович Лисенко (1842–1912) [53], Олександр Якович
Кониський (1936–1900) [6], Опанас Іванович Михалевич
(1848–1925) [2], Володимир Павлович (Науменко 1852–
1919) [32], Іван Семенович Нечуй-Левицький (1838–
1918) [1], Сергій Андрійович Подолинський (1850–
1891) [29], Яків Миколайович Шульгін (1851–1911) [5],
Євген Харлапмійович Чикаленко [51] та інші.
Застосування науковцями у свої роботі широкого спектру
біографічних відомостей, які характеризують плеяду постатей, що жили в той чи інший історичний період, спонукає їх
до укладання відповідних довідкових реєстрів, що містять
життєві, наукові та творчі біографії цих осіб. Притаманно
до тематики громадівського руху цінними постають подібні доробки О. В. Малюти, Н. М. Пазяк, М. Г. Палієнко [28,
с. 259–791; 48, с. 546–558; 33, с. 187–361].
Конкретні спроби узагальнено подати інформацію про
членів громадівського руху позначені в історіографії намаганням окремих дослідників укласти списки членів Старої
Київської громади.
Так, вперше зустрічаємо подібний перелік у збірнику
пам’яті М. П. Драгоманова під редакцією Я. Є. Довбищенка,
де наводяться сорок прізвищ діячів цієї організації [34, c. 20]. У науковому часописі «Україна» (1928 р.) подав
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І. П. Житецький. Спираючись на різні підрахунки, окрім загальної кількості (91 особа) він подає наявні біографічні відомості стосовно деяких перелічених у статті членів Старої
громади [14]. У 1999 р. Н. С. Побірченко реалізувала спробу укладання окремого «Короткого біографічного словника
членів Київської Старої громади» (дослідниця розглядає її
як центр і фактор об’єднання всіх інших громад, які проводили науково-просвітницьку діяльність), де навела біографічні відомості про близько 200 її учасників [37]. Цікавою
у зазначеному контексті виглядає стаття О. С. Козирєва,
що подає відомості про окрему групу учасників Київської
Старої громади — «Комітет 12-ти» [23].
Подібна практика акцентування дослідників на персоніфікації теми громадівського руху в Україні в другій половині ХІХ ст., їх звернення у бік вивчення життєвих, творчих і
наукових біографій його представників, уведення до наукового обігу відомостей приватного характеру поступово формують новий міждисциплінарний контекст, у якому крізь
людиноцентристську призму міжособистісних взаємин проступає портрет епохи.
Для осягнення творчого інтелектуального спадку та
впливу, який справили учасники громадівського руху на
формування української державності, слід впроваджувати
активну роботу зі створення біобібліографічного реєстру
відомостей щодо його персонального складу. Зазначена
ініціатива може бути реалізована шляхом створення хрестоматійного довідково-біографічного ресурсу у форматі
словника, енциклопедії тощо. Теоретичне підґрунтя необхідності відповідного формату нині засвідчене працями вітчизняних вчених [4; 25; 26; 27; 39–45].
Сьогодні, в умовах бурхливих суспільно-політичних змін,
що торкнулися усіх без винятку сфер державного життя,
очевидним є факт, що вивчення досвіду минулих поколінь
крізь біографічний контекст є необхідним і важливим аспектом. Поглиблене всебічне вивчення життєвого досвіду
представників попередніх поколінь, розкриття аспектів їх
життєдіяльності, наукового поступу тощо здатне і повинне
сприяти усвідомленню тих причинно-наслідкових зав’язків
між подіями та явищами, які визначають і супроводжують
наше сьогоднішнє буття.
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Найяскравіші представники культурної еліти другої
половини ХІХ ст. змогли синтезувати не лише парадигму сприйняття окремішності українців як етносу, а й зрозуміти взаємовпливи вітчизняної культурної традиції з
традиціями інших народів. Вивчення сьогодні наукового
та творчого спадку, що залишили для нас попередні покоління суспільних діячів і вчених є неодмінною умовою
продовження побудови прогресивної та успішної держави
Україна. Досвід та ідеї, успадковані від минулих поколінь,
забезпечують нерозривну духовну єдність українців та
сприяють їх самоусвідомленню та інтегруванню в світовий
культурний контекст.
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Біографічні дослідження як складова вивчення українського громадівського руху другої половини ХІХ століття.
Нагайко Т. Ю., докторант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
кандидат історичних наук (м. Переяслав-Хмельницький).
Українська біографістика = Biographistica ukrainica. – К.,
2015. – Вип. 12. – С. 96–117.
В умовах зміни методологічного образу вітчизняної історіографії соціокультурологічні аспекти сформували відповідний вектор у
міждисциплінарному гуманітарному дискурсі.
В останні роки розвиток вітчизняної історичної науки позначився намаганням переосмислити значення подій минулого та
відтворити ментальні сенси тих чи інших історичних періодів як
з позицій інтегральних політичних та культурних процесів так і
національного бачення та самоідентифікації.
В умовах посилення міждисциплінарного дискурсу у вітчизняній гуманітаристиці проглядається чітка тенденція до всебічного
охоплення та залучення інструментарію суміжних дослідницьких
галузей.
У контексті сучасних історичних досліджень саме біографістика
спроможна сприяти якісному вивченню життя суспільства, наукової спадщини значної плеяди наукових та культурних діячів.
Без перебільшення надважливе значення у розкритті сюжетів
минулого відіграють біографії представників українського громадівського руху, що постав у другій половині ХІХ ст., як безумовний
чинник чергового етапу вітчизняного культурно-національного
відродження.
Таким чином в останній час широкого дослідницького висвітлення зазнали постаті видатних діячів-громадівців.
Поглиблене всебічне вивчення життєвого досвіду представників попередніх поколінь, розкриття аспектів їх життєдіяльності,
наукового поступу тощо здатне і повинне сприяти усвідомленню
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тих причинно-наслідкових зав’язків між подіями і явищами які
визначають та супроводжують наше сьогоднішнє буття.
Ключові слова: біографістика, наукова біографія, громадівський рух, історіографія.
Biographical research as part of study Ukrainian community
movement of the late nineteenth century.
Nagaiko T., State instion of higher education «PereyaslavKhmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»,
Ph.D. (Pereyaslav-Khmelnytskyi).
Ukrainian biographical = Biographistica ukrainica. – K.,
2015. – Vol. 12. – P. 96–117.
In a changing image methodological aspects of national
historiography the cultural aspects formed corresponding vector in
the Humanities interdisciplinary discourse.
Last years development of national historical science denoted to
rethink the value of past events and reproduced mental meanings
of different historical periods both from the standpoint of integrated
political and cultural processes and national vision and identity.
In terms of strengthening the interdisciplinary discourse in
domestic humanities is viewed a clear tendency to comprehensive
coverage and attracting research tools related industries.
In the context of modern historical research biographical is
able to contribute to the qualitative study of society, a large galaxy
scientific heritage of scientific and cultural figures. The biography
representatives of the Ukrainian community movement play an
important in revealing stories of the past.
So figure of prominent figures experienced a broad research
coverage in recent times.
Depth comprehensive study of experience of representatives of
previous generations, the disclosure aspects of their life, scientific
progress, etc. can and should promote awareness of causal ties
between events and phenomena that define and accompany our
current existence.
Key words: biographical, scientific biography, communities’
movement, historiography.
Биографические исследования как составная изучения
украинского громадовского движения второй половины
XIX века.
Нагайко Т. Ю., докторант ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий
государственный педагогический университет имени Григория
Сковороды», кандидат исторических наук (г. ПереяславХмельницкий).
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Украинская биографистика = Biographistica ukrainica. –
К., 2015. – Вып. 12. – С. 96–117.
В условиях изменения методологического образа отечественной
историографии социокультурологические аспекты сформировали
соответствующий вектор в междисциплинарном гуманитарном
дискурсе.
В последние годы развитие отечественной исторической науки
явило попытку переосмыслить значение событий прошлого и воссоздать ментальные смыслы тех или иных исторических периодов
с позиций интегральных политических и культурных процессов, а
также национального видения и самоидентификации.
В условиях усиления междисциплинарного дискурса в отечественной гуманитаристике просматривается четкая тенденция к
всестороннему привлечению инструментария смежных исследовательских отраслей.
В контексте современных исторических исследований именно биографистика способна содействовать качественному изучению жизни общества, научного наследия значительной плеяды
научных и культурных деятелей. Без преувеличения важнейшую
роль в раскрытии сюжетов прошлого играют биографии представителей украинского общественного движения, возникшего во второй
половине XIX в., как безусловный фактор очередного этапа отечественного культурно-национального возрождения.
Таким образом в последнее время широкому исследовательскому освещению подверглись фигуры выдающихся деятелей
громад.
Углубленное всестороннее изучение жизненного опыта представителей предыдущих поколений, раскрытие аспектов их жизнедеятельности, научного развития, должно способствовать осознанию тех причинно-следственных связей между событиями и явлениями которые определяют и сопровождают наше сегодняшнее
существование.
Ключевые слова: биографистика, научная биография, гражданское движение, историография.
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