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та спеціальні історичні дисципліни

Актуальність історичного дослідження визначається не тільки мірками 

досліджуваного часу, але і запитами сьогодення. Історична наука є дуже 

чутливою до викликів сучасності. У цьому вкотре переконуєшся, 

ознайомившись з дисертацією Світлани Григорівни Іваницької.

Публікації Сергія Єфремова стали базою, у ході аналізу якої авторка 

розглянула не тільки персоналістичну публіцистику Єфремова як предмет 

дослідження, а й українська історію як таку. Авторка переконливо довела, що 

й сам Єфремов, і його оточення чи згадувані ним особистості залишаються 

присутніми в сучасному науковому дискурсі, зокрема, в історії літератури, в 

інтелектуальній, соціальній, політичній історії та сучасній українській 

гуманітаристиці в цілому.

Отже актуальність дисертації обумовлена як обраним ракурсом 

висвітлення теми, так і запропонованим дисертанткою методологічним 

арсеналом та набором спеціалізованого дослідницького інструментарію для її 

опрацювання й висвітлення.

Значущість роботи зумовлена також тим, що сучасна наука «відчуває 

потребу в дослідженнях, спрямованих як на поглиблену розробку окремих 

тем і поодиноких сюжетів, зв'язки між якими залишаються часом у тіні 

дослідницької уваги, так і на подолання неминучої фрагментації історичного 

знання. Своєю роботою Світлана Іваницька, історик із вагомими здобутками 

у сфері політичної історії та джерелознавства України, виходить на більш



високий рівень узагальнень єфремознавства як комплексної гуманітарної 

су б дисципліни.

В основу представленої до захисту дисертації й покладено подібний 

широкий задум, котрий багато в чому зумовив як безсумнівні чесноти, так і 

окремі недоліки обговорюваної роботи. Високим є й рівень практичного 

значення цього дослідження, яке охоплює декілька галузей історичного 

знання та конкретних суспільних практик.

Робота Світлани Іваницької підготовлена аж ніяк не на 

історіографічній «цілині», а на основі детального та прискіпливого розгляду 

багатої традиції накопичення і розвитку наукових знань у сфері україністики, 

традиції, що нараховує -  якщо починати тільки від Костомарова -  вже понад 

півтора століття і включає праці багатьох поколінь істориків.

Історія формування й поширення різних ідейних течій в українському 

соціумі другої половини XIX -  початку XX ст. є далеко не новою темою, але 

й далеко не вичерпаною. До того ж її можна вивчати як за хронологічною 

«вертикаллю» основних її напрямків, так і в їх синхронному 

«горизонтальному» зрізі.

Цю роботу й здійснила дисертантка, зробивши стрижнем дослідження 

джерелознавчий аспект аналізу персоналістичної публіцистики Сергія 

Єфремова. Його творча спадщина дала плідний аналітичний матеріал для 

з'ясування притаманного середовищу українських інтелектуалів та 

політикуму феномену, коли одна й та ж ідея може виступати в полярних 

ідеологічних вбраннях і служити в поданні тих, хто її поділяв, виношував і 

намагався провести в життя, часто абсолютно різним цілям: від дійсного 

наближення суспільства, включеного в кінці XIX ст. в імперське політичне й 

ідеологічне середовище до норм життя західних конституційних держав, аж 

до цілковитого заперечення ліберально-демократичної традиції з позицій 

«самобутності» української історії як найбільш надійного засобу формування 

й зміцнення національної автентичності, з відповідною еволюцією 

проблематики в радянський час.



Нестандартним є вибір структури роботи, обумовлений складною 

методологічною моделлю дослідження. Ця остання, як і авторська модель 

висвітлення історіографії кожного компонента, що досліджується є, з одного 

боку, органічною частиною дослідження у цілому, з іншого -  може бути 

цілком самодостатньою складовою роботи.

Отже авторка, після ґрунтовних вступних зауважень, традиційних для 

дисертаційної роботи, послідовно розглянула шість сюжетів, оформлених 

окремими розділами; сюжети ці розгортаються навколо знакових для нашого 

соціуму чи для формування світогляду Єфремова особистостей та/або тих 

видань, у яких публікувався Сергій Єфремов або які публікували матеріали 

про Сергія Єфремова.

Відтак у першому розділі «Спадщина Сергія Єфремова на перетинах 

століть» розглядається життєвий шлях публіциста, витоки єфремознавства в 

українській емігрантській пресі та сучасні оцінки його особистості в 

українській гуманітаристиці, часто вельми контроверсійні. Пам’ятаємо при 

цьому, що йдеться про публіцистичну спадщину (с. 36-119).

Другий розділ «“Історія поколінь” в українському національному русі 

та доробку Є. Єфремова» вже в формулюванні назви демонструє тяжіння 

авторки до методологічних пошуків і взятих у лапки метафоричних 

визначень. Основний його зміст -  після теоретичних викладок стосовно 

поняття «покоління» -  це рефлексії Сергія Єфремова щодо перших 

інституцій та учасників українського руху. До них віднесено Кирило- 

Мефодіївське братство і двох діячів із покоління 40-х років -  Миколи 

Костомарова й Пантелеймона Куліша. Розглядаються також сучасники 

Єфремова -  «шестидесятники» Павло Житецький, Микола Лисенко, Кость 

Михальчук, Михайло Комаров та ін., а також «люди 1870-х років» Олександр 

Русов та Ілля Шраг. Покоління в українському русі потрактовані як «місця 

зустрічі» та громадський простір для взаємодії (с. 120-234).

Назва третього розділу « “Винайдення традицій” та творення “місць 

пам’яті” українського руху в публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова»
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майже вичерпно окреслює його зміст. Залишається додати, що йдеться про 

ювілейні заходи та публікації у пресі з нагоди вшанування окремих відомих 

особистостей, як Данило Мордовець чи й узагалі знакових для української 

історії й культури постатей, як Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Микола 

Лисенко, Іван Нечуй-Левицький, Іван Франко, Маркіян Шашкевич, Борис 

Грінченко та Василь Доманицький. Особливу увагу авторка приділяє 

формуванню Шевченкового комемораційного канону, співтворцем якого 

виступив і Єфремов.(235-359).

Четвертий розділ монографії «“Значущі Інші” у публіцистиці 

Єфремова» (с. 360-434) містить аналіз рефлексій щодо Михайла Драгоманова

-  у трактуванні авторки «значущого Іншого» у світосприйнятті Сергія 

Єфремова та його полеміку з Богданом Кістяківським навколо «політичної 

спадщини» Драгоманова. Висвітлюються також дві постаті: «навчителя у 

житті та керівника поколіннів» -  «узагальненого Іншого» Володимира 

Антоновича та Олександра Кониського. У заголовку цей, за визначенням 

Єфремова «діяч передрозсвітньої доби» обійшовся без епітетів. Однак 

авторка зуміла подати вельми переконливий меморіальний образ 

Кониського. Окрім іншого, акцентувала увагу читача на дуже актуальній, як 

на сьогодні, рисі вдачі Кониського, а саме принциповості й несприйнятті 

«подвійних стандартів» в українській справі: «... я обіруч був би за те, щоб 

ми уважали перш за все чистоту нашої ідеї в учинках її репрезентантів. Не 

буде ригоризмом, а тільки чистоплотно буде, коли я не підпишу адреса і не 

піду на ювілей до такого репрезентанта -  робітника нашої ідеї, що не гидує 

писати вірші сугубо патріотичні і православні з погляду “всероссийского 

единства”. Такі компроміси -  річ, по моєму, зовсім не чесна» (с. 425).

Розділи, якими завершується основний текст монографії (п’ятий 

«Моделювання «ідеальних постатей» росіян із опозиційного середовища 

(О.І.Герцен, В.П.Обнінський)» та шостий «Публіцистика Сергія Єфремова на 

шпальтах критико-біографічного місячника “Книгарь” (1917-1920 роки») є 

відносно коротшими (сс. 435-456 і 457-485 відповідно). Це зрозуміло хоча б з



причин персонологічних і хронологічних. У першому випадку розглядаються 

тільки дві особистості -  Олександр Герцен та Віктор Обнінський -  як 

символічні для Єфремова постаті, у творчості яких хоч якось «... бриніли б 

ноти приязні до української культури, співчуття національним вимогам 

Українства» (с. 436) -  хоча з тексту розділу видно, що Єфремов не надто 

переоцінював ці «ноти». Що ж до «Книгаря», з яким Сергій Єфремов тісно 

співпрацював (осінь 1917 -  весна 1920 рр.), то цей журнал виходив неповних 

три роки, однак був вельми важливим у розвитку модерної української 

культури. Авторка цитує Ярослава Дашкевича: «Журнал, що виник у Києві 

часів Центральної Ради, перетривав вісім різних властей. Від початку до 

кінця він стояв на точці зору незалежного розвитку української культури» (с. 

461).

У цілому представлена до захисту робота Світлани Іваницької 

відтворює широку і багатовимірну картину політичної й інтелектуальної 

історії України нового та новітнього часу й дає всі підстави вважати її новим 

і небуденним явищем у сучасній українській історіографії. Утім, виконати 

таку масштабну роботу без того, щоб нічого не прогледіти чи й припуститися 

якої помилки, вочевидь неможливо. У цьому сенсі деякі місця в дисертації, 

якою є монографія, вимагають більшої уваги.

1) Час від часу, але досить послідовно, у тексті зустрічаються згадки 

про «український проект». Вживання цього аналітичного концепту в 

єфремовському контексті видається досить суперечливим. До того ж, у 

професійному середовищі щодо нього існують різні думки: для когось він 

містить негативні конотації з потрактуванням українського національного 

руху як чогось неорганічного, штучного, накинутого ззовні, -  умовно 

кажучи, «проекту австрійського генерального штабу» чи «польської 

інтриги»; для когось це довготривалі результати антиукраїнської ініціативи 

пріснопам’ятного Юзефовича чи Київського клубу російських націоналістів з 

одіозним Анатолієм Савенком, і т. ін. Однак важко уявити Єфремова, як і 

Грінченка, Грушевського, Лотоцького, Матушевського, Доманицького та
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колег з їх оточення свідомими учасниками чиїхось «проектів». Свідчення 

цьому знаходимо й у самому тексті дисертації. Наприклад, при висвітленні 

витоків української національної свідомості у майбутнього чернігівського 

адвоката й українського громадського й політичного діяча Іллі Шрага 

йдеться про родинну ауру, вплив друзів дитинства, враження від постановок 

українського театру і т.п.(с.229) -  тобто про цілком органічні речі. Щось 

подібне бачимо й у сюжеті стосовно Бориса Грінченка: « ...з ’являється цілий 

ряд нових людей, що напроти безмежних утисків поставили так само 

безмежний опір... Десь по глухих закутках, майже самостійно, під впливом 

випадкової розмови, випадково прочитаної української книжки або спектакля 

української трупи зароджується зерно української свідомості...Самотужки, 

ступінь по ступінню йдуть ці люде далі по шляху української 

самосвідомості...» (с. 127). Тобто і в цих, і в інших републікованих авторкою 

текстах згаданих діячів немає не те що прямих згадок про побутування 

такого поняття в ліберально-демократичному українському середовищі, але 

навіть можливості його присутності.

Так чи так, проблема наразі не стільки в доречності вживання якогось 

поняття (зрештою, суверенного права авторки), скільки в непослідовності: 

дисертантка, надзвичайно скрупульозно обґрунтовуючи термінологію, вибір 

методів аналізу, дослідницького інструментарію й т.п., у випадку з 

«українським проектом» цього чомусь не зробила. Але з огляду на зазначене 

вище, та й на досить стале вживання цього поняття при викладі різних 

аспектів теми (с. 7, 16, 124, 129, 178-179, 269 та ін.) варто було б усе ж 

розкрити читачеві свою інтерпретацію чи якось обґрунтувати місце й роль 

цього «проекту» в авторських інтелектуальних побудовах.

2) Заявлений серед основних методів дослідження просопографічний 

підхід передбачав би створення моделі здійснення «кар’єри» в українському 

ліберально-демократичному середовищі. У тексті монографії зустрічаємо 

чимало матеріалу, придатного для такого роду дослідження, однак явно 

бракує задекларованої авторкою «чітко розробленої уніфікованої програми»
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(с. 17) при збиранні й викладі біографічних матеріалів. Скажімо, із сюжету 

про М. Симонова (Номиса) й С. Носа (с. 179-182) важко дізнатися щось про 

їхнє походження, освіту, способи здобуття засобів матеріального існуванні і 

т.п. важливі для просопографічного дослідження речі. Утім, якесь світло 

щодо соціального становища одного з них проливає ремарка С.Єфремова про 

те, що Нос зрештою «утік на хутір -  “тихо віку доживати”» (с.182), але цього 

явно недостатньо. Інший подібний приклад взагалі виглядає дивним, із 

огляду на добре знайомство авторки з постаттю згаданого вище Іллі Шрага 

(окрім іншого, її перу належать статті про нього в солідній довідковій 

літературі, див. поз. 19-20 на с. 567). У біографічному ж сюжеті, вміщеному в 

тексті, вказується лише, що «...народився він у містечку Седнів на 

Чернігівщині», а далі мова йде про освіту, роботу, громадську діяльність і 

т.п. (с. 225). У ході подальшого розгляду єфремовських викладок про Шрага 

дізнаємося все ж й інші деталі його життя й кар’єри, у тому числі й про те, 

що «він син захожого німця», але цю інформацію знаходимо вже значно далі 

і в іншому контексті (с.233). Щось подібне бачимо й у сюжеті з висвітленням 

біографії Івана Карпенка-Карого (с. 206). Але якщо у випадку з Симоновим і 

Носом, коли посилання про їх життя запозичені в основному з текстів 

Єфремова, а той чомусь про їхнє походження нічого не сказав, це ще можна 

зрозуміти, то у випадку зі Шрагом -  ні.

3) Справі могла б зарадити таблична, чи формалізована у якийсь інший 

спосіб форма фіксації біографічних даних. Тим більше, що приклади такої 

формалізації викладеного в тексті у додатках є, там ілюструється активність 

Єфремова як публіциста (с.496-499). Було б добре візуалізувати подібним 

чином і біографічні відомості, чого зроблено не було: читач має гортати 

сторінки книжки, вишукуючи потрібної інформації. Її таки можна знайти, як 

згадувалося вище -  чи в якому іншому сюжеті, чи десь у підрядкових 

посиланнях, однак повноцінне застосування просопографічного методу в 

такому разі значно ускладнюється.
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4) Багато в чому на біографічних відомостях базується й широко 

вживаний авторкою популярний сьогодні у світі адміністрування й бізнесу 

концепт «теорії поколінь». Він застосовується авторкою часто і вдало, як і 

більшість інших методологічних запозичень з царини соціології й психології; 

привносить нові ракурси в бачення, здавалося б, добре відомих речей і тим 

викликає свіжий інтерес до персони чи сюжету. Однак це стосується 

переважно історії літератури, розвитку культурних процесів тощо. Власне 

покоління, людська генерація без якихось метафор -  тобто батьки-діти-внуки

-  у рецензованому викладі користується меншою увагою, навіть у випадку з 

центральною фігурою твору. Між тим одним із завдань роботи було 

«окреслити головні етапи життєвого й професійного шляху Сергія 

Єфремова» (с. 15). Стосовно професійного шляху -  ніяких запитань. А от про 

родину сказано небагато -  з роду священика, батько мусив змінити 

українське прізвище на російське, брат був ректором духовної семінарії в 

Києві (с. 38). Ще якась інформація зустрічається про його юнацьку 

закоханість, про якихось «близьких» у старому дерев’яному особняку в 

Києві, от ніби і все. Цього вочевидь замало: тему батьків, принаймні діячів із 

«поповичів», як Єфремов, Грушевський, Матушевський та ін. варто було б 

усе ж розкрити глибше. Принаймні, щоб зрозуміти хоча б причину 

популярності закидів особистого характеру, пов’язаних із соціальним 

походженням Єфремова. їх було чимало. Зокрема, критик-модерніст Микола 

Євшан, «співчував» українському народові, який, мовляв, не винен «...що 

має Єфремових, що дворників, а не творців, кладе за сторожів творчої 

думки» (с. 58). Ще більш гострими й отруйними виглядають шипи 

феміністської критики, базованої саме на «попівському» минулому Єфремова

-  бачимо тут і те, що торкався теми сексу і сексуальності «з пафосом 

священика», і «бурсацьке нерозуміння» нової краси, і «поповичі, екс- 

семінаристи, учні духовних училищ», котрі є мало не «підложжям 

колаборації», і т.п (с. 113-116). «Картина вимальовується апокаліптична», із 

сарказмом зауважує авторка (с. 117), -  справді так, але були б усе ж не



зайвими авторські пояснення зв’язку «апокаліптичного» стилю нападок із 

соціальним походженням об’єкта критики -  сина священика й колишнього 

семінариста, який став академіком.

5) Попри значний об’єм і складну структуру викладеного матеріалу, 

дисертантці вдалося дотриматись логічного канону економії висловлювання. 

Робота не містить вербалізмів, плеоназмів, дидактизмів і т.п., себто 

наукоподібних фраз, позбавлених змісту, порожніх повчань тощо. Однак 

іноді усе ж зустрічаються стилістично та редакційно недосконалі місця -  як у 

основному тексті, так і при оформленні наукового апарату роботи.

Висловлені міркування носять переважно рекомендаційний характер, 

жодним чином не претендують на категоричність і незаперечність і не 

впливають на загальну високу позитивну оцінку проведеного дослідження.

Надана до захисту робота засвідчує високу кваліфікацію дослідниці, 

досконале знання нею сучасних міждисциплінарних методів дослідження та 

бібліографічної ерудованості. Зроблені нею висновки є цілком 

обґрунтованими, логічними й такими, що випливають із матеріалів, 

розглянутих у основному тексті дисертації.

Авторка запропонувала власну модель дослідження, що може стати 

взірцем для науковців, які працюють у царині єфремознавства, 

біографістики, інтелектуальної історії та ін., запровадила для дослідження 

своєї теми низку методологічних новацій зі сфери суміжних гуманітарних та 

соціальних наук, зокрема, соціології й психології. Доцільність застосування 

цієї моделі й згаданих методів у даному історичному дослідженні стане 

відтепер, після виходу в світ монографії, об’єктом наукової критики, у тому 

числі найсуворішої -  критики часом, -  однак не підлягає сумніву, що 

зроблений авторкою внесок в історичну науку є дуже вагомим. Можна 

стверджувати, що реалізація поставлених дисертанткою завдань сприяє 

вирішенню важливої наукової проблеми, а обрана тема відповідає рівневі 

докторської дисертаційної роботи.
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Результати наукового пошуку С. Г. Іваницької пройшли багаторічну й 

багаторівневу апробацію, авторка має більш ніж солідний доробок у плані 

джерельних публікацій, має монографію з політичної історії, велику кількість 

статей та інших публікацій, вона широко представлена серед учасників 

міжнародних і всеукраїнських конференцій. Автореферат повністю 

відображує основні положення дисертації.

У цілому можна стверджувати, що робота Світлани Григорівни 

Іваницької «Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті 

суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець XIX ст. -  

1920 рік)» (дисертацією є монографія) відповідає вимогам Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 (зі змінами), а її авторка заслуговує 

на присудження наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальностями 07.00.01 -  історія України; 07.00.06 -  історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Офіційний опонент -  
доктор історичних наук, професор, 
професор кафедри історії, археології 
та методики викладання 
Херсонського державного університет
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