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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію М.А.Слободянюка

«Антифашистський рух Опору в Україні періоду Другої Світової 

війни у вітчизняній історіографії», представлену на здобуття 

наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю: 

07.00.06. - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни.

Актуальність обраної пошукачем теми очевидна і не потребує розлогих 

аргументів на підтримку цієї аксіоматичної думки. І бодай вже тому, що ця 

тематика майже 40 років (після спеціального дослідження О. Красюка ще в 

радянську добу!) цілеспрямовано й систематизовано в проблемно- 

історіографічному вимірі в Україні не розглядалось.

Та окрім цього є тут ще й фактор, зумовлений власне іманентними 

потребами й самої історичної науки, (як і будь якої іншої науки) осмислити і 

підсумувати зроблене та визначити шляхи до подальшого наукового поступу в 

царині дослідження усієї історії України в роки Другої Світової війни і зокрема

- історії рух Опору в роки окупації.

Загалом за більше аніж сімдесят післявоєнних років з історії руху Опору в 

Україні вже накопичено величезний дослідницький доробок від невеличких 

газетних публікацій до академічних багатотомних видань. Органічно цей 

друкований на папері доробок в останні років став доповнювати ще й потужний 

електронний ресурс. І все це -  поле для наукових пошуків історіографів, для 

фахівців, які працюють в спеціальній галузі історичних знань і які покликані, 

на основі цього величезного джерельного підґрунтя, осмислювати процес 

наукового осягнення історії руху Опору; а також мають ще й досліджувати
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теоретико -  методологічні підвалини на які опиралися та й досі опираються 

дослідники, описувати процес наукового поступу й прирощення історичних 

знань в цій царині історії України в роки лихоліття 1939-1945рр., виявляти 

прогалини й «слабкі місця» тощо. Та місія історіографа полягає не лише в 

цьому -  він має ще виконати й суто прагматичне завдання: накреслити

майбутні історіософські й тематичні вектори чи парадигми досліджень, що, в 

кінцевому підсумку, повинно слугувати подальшому поглибленому вивченню 

цієї тематики. Іншими словами історіографи повинні працювати на подальший 

поступ наукових досліджень.

Об’єктивно вітчизняна історична наука постійно потребувала і потребує 

все нових і нових історіографічних досліджень а надто -  комплексних на нтві 

окремих проблем історії. Й історія руху Опору в Україні в роки минулої війни в 

її історіографічних вимірах і потрактуваннях тут не винятком, але є потребою 

власне самої історичної науки. Бо ж тема ця назріла вже давно. Тим паче, що й 

останні ґрунтовні дослідження суто історіографічного штибу - В. 

Замлинського, В. Клокова, М. Коваля, О. Красюка, О. Марущенка, В. 

Санцевича та інших, - в яких йшлося про наукове висвітлення руху Опору 

вийшли друком давно і головно ще в радянську добу. Відтак їх актуальність і 

злободенність вже явно зменшилися, а завдання, які там висувалися, втратили 

свою актуальність, вагу й наукові перспективи. Принаймні деякі з них. Отже, 

поява такої праці була конче потрібна й очікувана. Потреба в такій праці 

визначила й її актуальність.

Втім актуальність і потреба в такій праці не є самодостатнім фактором який 

автоматично забезпечує дисертації високу наукову якість і не гарантує 

прирощення нових наукових знань чи, тим паче, наукових проривів на теренах 

вивчення історії руху Опору на українських землях. Певні поступи в цій царині 

з’являються в результаті копітких пошуків, побудованих на належному 

джерельному й теоретико-методологічному підґрунті, в результаті опанування 

доробком попередників та фахового використання сучасних дослідницьких 

методик і технологій.
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Маємо підстави констатувати, що в роботі М.А.Слободянюка усі такі 

атрибути наукової роботи є.

За жанром і класифікацією -  ця дисертація належить до праць з питань 

проблемної історіографії.

Дослідження М.А.Слободянюка -  це спроба дати відповідь на виклики й 

потреби часу й історичної науки шляхом комплексного аналізу стану вивчення 

історії руху Опору в Україні від 40-х років минулого століття й до сьогодення 

та віддзеркалення його (цього вивчення ) у вітчизняній науковій літературі. 

Автор поставив собі за мету непросте й доволі таки амбітне завдання: 

об’єднати і проаналізувати в одному дослідженні накопичений науковий 

доробок з історії всіх можливих течій, форм і проявів руху Опору в Україні. Це 

й визначило новизну і наукову цінність цієї праці.

Архітектоніка рецензованої праці підпорядкована поставленій меті й 

завданням і є доволі типовою і традиційною: вступ, чотири розділи, висновки 

та список використаної літератури. Головна ж частина праці -  її «серцевина» - 

побудована в проблемно - хронологічному порядку; відтак тут автор цілком 

виправдано й у відповідності до ходу пізнання й накопичення знань з історії 

руху Опору в Україні і виділив радянський і сучасний (пострадянський) 

періоди вітчизняного історіописання цієї проблеми. Таке структурування було 

єдино можливим у цьому випадку, бо саме воно давало й зрештою дало 

можливість розкрити «історію питання» й показати поетапний поступ у 

вивчені історії спротиву окупантам в роки війни і виділити найважливіші 

проблеми, які розв’язвалися в ході цього процесу.

У вступі автор, перш за все, визначив мету дослідження та накреслив 

конкретні завдання суть яких полягає в тому щоб встановити:

концептуальні та методологічні засади дослідження історії 

антифашистського руху опору в Україні;

- дискусійні питання, які залишаються актуальними для української 

історіографії;
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- хронологію виникнення, становлення і подальшого розвитку української 

історіографії з проблем антифашистського руху Опору в Україні;

- коло наукових проблем, які потребують подальшого дослідження та 

інтерпретацій в історичній науці.

Як на наш погляд, усі вони -  і мета, і завдання - обґрунтовані, фахово 

сформульовані й цілком відповідають специфічним завданням для досліджень 

суто історіографічного характеру й спрямування. Зрештою й весь аналіз 

дисертації М.А.Слободянюка свідчить про те що він витримав саме цей 

історіографічний дослідницький напрямок і представив до захисту за 

кваліфікацією і визначенням працю дійсно історіографічного штибу і змісту.

Оскільки масив літератури з обраної автором теми є надзвичайно великим, 

здійснення його історіографічного аналізу є справою непростою навіть для 

формату докторської дисертації. Тож автор, як це задекларовано, вчинив 

цілком раціонально, а саме: він зосередився не на механічному аналізі всього 

корпусу історіографічних джерел, а на висвітленні найбільш важливих, 

узагальнюючих й академічних, типових і новаторських та науково вагомих 

праць. Та навіть при такому обмеженні список використаних джерел та 

літератури містить понад 1 200 найменувань. Варто зазначити, що попри 

історіографічний характер праці М.А. Слободянюка, автор доречно й задля 

посилення своїх аргументів, активно використав ще й цілу низку документів з 

центральних та обласних архівосховищ. Це в багатьох випадках посилило його 

аргументацію й надало дисертації більшої вагомості.

Перший розділ дисертації - під назвою «Джерелознавчі, історіографічні 

та методологічні особливості дослідження» - відкриває параграф, присвячений 

власне історії питання, що є цілком доречним і атрибутивним елементом 

наукового дослідження. Тут автор, як на наш розсуд, грамотно визначив 

періодизацію історіографічного процесу та зробив кваліфікований і доволі 

детальний огляд наукових праць радянських та сучасних істориків, в яких 

підбивалися підсумки вивчення і висвітлення різних течій і проявів руху 

Опору в Україні.
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В цьому розділі М.А. Слободянюк зробив також й аналіз, використаних 

ним історіографічних джерел, подав огляд таких та поділив їх за змістом і 

характером на такі: узагальнюючі праці, монографії, автореферати та 

дисертації, навчальна література та наукові статті (див.: с.12). Думається, що 

тут доречно було б додати таке уточнення: усе це - друкована продукція на 

паперових носіях, тобто -  це паперовий джерельний ресурс. А ще включити 

до цього ресурсу ще й такий різновид наукової продукції як тези й 

повідомлення а надто -  рецензії. Але все те саме за суттю і змістом нині може 

зберігатися і доноситися до читача вже не лише на папері а й на електронних 

носіях. Відтак і не треба б було його - цей цифровий формат і спосіб 

збереження й донесення інформації - наголошено виділяти в окремий різновид 

історіографічних джерел, як це зробив дисертант. Бо насправді це інше 

історіографічне джерело, але не за змістом і суттю, а лише за формою, 

способом зберігання, доступності й донесення його змісту до користувача, який 

(той зміст) до того ж можна донести й традиційним способом, а саме: на папері.

Окрім того М.А.Слободянюк виклав в цьому розділі й власний погляд на 

теоретичні засади наукових історичних досліджень та одночасно доволі таки 

ґрунтовно розкрив власну методологічну лабораторію й теоретичні засади на 

яких базуються його історіографічні пошуки. Як на наш погляд, усі вони 

раціональні, перевірені часом й відповідають сучасним принципам і потребам 

наукового пізнання минувшини та є доволі таки продуктивними. Додамо до 

цього, що усе таке методологічне підгрунтя і його (М.А.Слободянюка) 

методично-пізнавальна лабораторія не лише задекларовані автором дисертації, 

але і, як постає із усього змісту й контексту цієї праці, стали реальним 

дослідницьким інструментарієм пізнання, усіх його оцінок, висновків, 

узагальнень та й навіть світоглядних роздумів -  міркувань. Констатуємо, що в 

кінцевому підсумку усе це дозволило йому впоратися з поставленими 

завданнями.

Другий розділ праці - «Радянська історіографія антифашистської боротьби 

на українських землях», - присвячено власне ґенезі наукового висвітлення
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історії боротьби з окупантами в 1941-1944 рр. та поступовому розвитку цього 

напрямку історіописання від витоків до початку 90-х років XX століття. 

Іншими словами: розділ присвячено аналізу наукового доробку радянських 

істориків, які працювали на цій тематичній ділянці української історії. І хоча 

цей доробок вже неодноразово піддавався науковому аналізу тим не менш 

вважаємо, що дисертант вчинив цілком правильно, зробивши власний аналіз 

усього цього -  хронологічно найбільшого! -  відтинку вивчення історії спротиву 

окупантам в Україні. Це дало йому змогу показати власне бачення й розуміння 

наукового процесу пізнання в радянську добу історії опору окупантам й доволі 

виважено показати усі позитиви й негативи тогочасного доробку науковців.

У цьому ж розділі М.А.Слободянюк аргументовано й послідовно доводить, 

що головним напрямом публікацій радянського періоду спочатку було 

висвітлення сталінської концепції історії війни, а згодом -  після розвінчання 

його культу особи -  всі сили було кинуто на показ «керівної ролі 

Комуністичної партії» у розвитку підпільно-партизанської боротьби. Це була 

по суті тема «на замовлення» і за вказівкою партії. Замовленим і чітко 

визначеним партійними документами був і героїко-позитивістський та 

історико-партійний вектори досліджень. Усе це, зрештою, й спричинило 

домінування саме такої літератури в усій українській-радянській історіографії 

підпілля й партизанського руху. Звичайно, що мова тут йде про радянське 

крило руху Опору.

Попри чисельні історіографічні аналізи попередників радянського доробку 

про «керівну і спрямовуючу роль партії в організації і розгортанні всенародної 

боротьби в тилу німецько-фашистських окупантів», М. Слободянюк не вдався 

до банального й огульного паплюження зробленого в радянську добу та 

негативістського сприйняття цього доробку; не пішов він і шляхом 

«переспіву» вже сказаного, але продемонстрував виразну й послідовну власну 

позицію історіографа. Головними ознаками її - цієї позиції - опонент побачив 

такі: наукову неупередженість, виваженість і намагання уникнути політико- 

ідеологічних та критиканських підходів й оцінок. І це -  позитивний покажчик
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фаховості автора. Як до речі й загалом його рішення дати своє власне 

структурування усього українсько - радянського історіописання (див.: 

параграфи 2.2, 2.3, 2.4, та 2.5) і дати цьому (радянському) доробку з історії 

партизанського й підпільного руху на українських землях в роки окупації свої 

власні оцінки. Опонент їх приймає і вважає цілком обгрунтованими.

Та разом з тим на полях цього розділу у автора цього відгуку з’явилися й 

знаки запитання, а відтак - виникла у повному розумінні й потреба голосно 

сказати про однин, але доволі непростий, сюжет суто історіографічного штибу 

і поставити таке принципове питання: а чому в структурі літератури радянської 

доби у Слободянюка М.А. немає спеціального виділеного розділу, 

присвяченого аналізу всього українського історико-партійного напряму у 

вивчені історії руху Опору й усієї сукупності історико-партійної літератури, яка 

в ті часи реально, змістовно й концептуально репрезентувала саме цей напрям. 

Інституціонально цей напрям представляв спеціальний і доволі таки міцний за 

кадровим потенціалом і можливостями окремий Інститут історії партії при ЦК 

КП України. До речі, при ньому навіть діяв окремий відділ з історії війни 1941- 

1945 рр. і центр з координації й узгодження усієї науково-дослідницької 

тематики у тому числі і з історії руху Опору. Нагадаймо і такий факт: «УЇЖ» 

регулярно друкував усю таку затверджену тематику з історії компартії 

республіки.

Міцно підтримували цей напрям досліджень і десятки кафедр Історії КПРС, 

які в той час були практично у кожному вищому навчальному закладі України, 

а результати їх досліджень систематично публікувалися в щорічних збірниках 

«Наукові праці з історії КПРС». І це -  реальний факт історіографічного процесу 

радянської доби. Тож чи не варто було б історико -  партійну літературу з 

історії партійно-комсомольського підпілля й партизанського радянського руху 

спеціально виокремити і піддати її копіткому аналізу? Питання, як на думку 

опонента геть не риторичне... Маємо переконання, що це треба було б 

зробити.
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Тим паче, що на с. 132 М.А.Слободянюк теж визнає цей доконаний 

історичний й історіографічний факт, - факт наявності такого специфічного 

вектора досліджень, - коли він виокремлює «праці партійно - історичного» 

плану, а відтак і визнає наявність таких. Але не більше того. Бо спеціально цю 

літературу, як об’єкт пізнання історіографічного поступу у вивчені історії руху 

Опору в Україні, не розглядає. Додамо, що такий напрям, як і вся історико- 

партійна література в ті часи не просто були, але й фактично домінували серед 

усієї літератури з історії радянського руху Опору. Видається, що наявність 

такого спеціального розділу в дисертації більш адекватно передавало б реалії 

й специфіку історії історичного пізнання в радянські часи та й відповідала 

б вимогам принципу історизму. Втім закинути дисертанту, що він геть 

обійшов цю літературу не можна, бо вона хоч і розпоршено, але все таки 

проаналізована в дисертації в окремих її розділах.

Треба погодитися з висновками автора, що радянська історична наука не 

створила комплексної і неупереджено писаної наукової праці з історії усього 

руху Опору в Україні, а значна частина її висновків і рекомендацій - вже давно 

застаріли і втратили свою актуальність. Та водночас автор дисертації слушно 

наголошує, що напрацювання вчених радянського періоду не можна відкидати 

як такі, що не варті уваги. Очевидно: це цілком виважена і науково твереза 

оцінка надбань попередників. Нагадаємо: в 40 -  90-ті роки XX століття 

українськими радянськими дослідниками було опрацьовано і синтезовано 

величезний фактографічний матеріал, а значна частина сюжетів і аспектів цієї 

розлогої теми були ретельно досліджені й оприлюднені у більш аніж 90 

дисертаціях, 150 монографіях та в більше аніж двух тисячах наукових статей 

тощо. І увесь цей доробок - це невід’ємна і органічна складова усього 

вітчизняного процесу пізнання історії руху Опору в Україні. Принаймні так 

його оцінює М.А.Слободянюк і рецензент погоджується з такою оцінкою.

Третій розділ дисертації «Сучасне історіописання руху Опору в Україні» 

автор розділив на три відтинки. Перший з таких - присвячений аналізу 

публікацій з історії радянського підпільно-партизанського руху, другий -
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боротьбі проти окупантів ОУН і УПА, а третій - став спробою дослідника 

розібратися в складній і дискусійній проблемі щодо кількісних показників 

ефективності руху Опору, критично оцінити уведені до наукового обігу цифри 

й фактографічні дані, узагальнити напрацювання сучасних вітчизняних 

істориків на цій тематичний ниві.

Поділяємо думку М.А.Слободянюка, щоправда до певної міри 

аксіоматичну, яка викладена у висновку до цього розділу і полягає в тому, що 

здобуття Україною державної незалежності принесло у вітчизняну 

історіографію якісні зміни. І не просто зміни, а радикальні й революційні 

зміни! Це проявилося в опануванні новими методологіями дослідження 

історичної минувшини, у критичному, перш за все, переосмисленні надбань 

попередників, у спробах реально й неупереджено оцінити у суто наукових 

вимірах вже зроблене й здобуте, в активній розробці сфальсифікованих, 

заборонених або малодосліджених аспектів теми і «білих плям» тощо. За 

нетривалий період, стверджує дисертант, вітчизняне історіописання війни 1939- 

1945 рр. набуло самобутніх рис, виробило пріоритетні напрями наукових 

пошуків, розширило тематичну палітру досліджень і вже зуміло заповнити 

чимало «прогалин», які, як спадок радянської доби, дісталися сучасникам. При 

цьому сучасники не просто заповнювали й заповнюють «білі плями», але й 

створюють наукові праці виразно нової якості. На думку автора дисертації -  і 

рецензент її поділяє - за 1992-2015 рр. доробок сучасників, присвячений 

історії руху Опору в Україні, не лише вже кількісно перевершує масив 

публікацій радянського періоду, але він позначений більш високою, порівняно 

з продукцією попередників, якістю, виразною новизною (особливо - 

тематичною й персоналістичною), сміливістю в оцінках (почасти радикальних 

а, подеколи, й необгрунтованих) і переоцінках зробленого в 40 -  90 роки ХХст., 

намаганнями поєднати минуле й сучасне тощо.

Сучасна наукова література з історії руху Опору в ж е  нараховує понад 

80 дисертацій і 200 монографій. Додамо до цього ще й понад 4 тис. наукових 

статей. Відтак, за підрахунками М.А.Слободянюка, загальний корпус
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вітчизняної наукової літератури, виданої за останні 70 років і присвяченої 

історії руху Опору в Україні нараховує понад 180 дисертацій, 350 монографій 

та 6 тис. статей. Розгляд зробленого сучасниками М.А.Слободянюк 

супроводжує фаховим аналізом і додає деякі теоретичні узагальнення та 

накреслює необхідні, з його точки зору, напрями подальших студій. Цьому 

власне і присвячено четвертий розділ дисертації «Перспективні напрями 

досліджень з історії руху Опору».

Як перспективні для наукової розробки автор дисертації пропонує низку 

напрямів, які потребують поглиблень і подальшого вивчення. І серед таких, 

наприклад, лежать сюжети про повсякдення учасників спротиву, про феномен 

історичної пам’яті про війну загалом і про боротьбу з окупантами зокрема; є 

потреба, на думку дисертанта, й у порівняльних аналізах та співставленні 

особливостей руху Опору в Україні з аналогічними проявами спротиву 

окупантам в європейських країнах.

Саме з огляду на останнє М.А.Слободянюк доречно й пропонує 

вдосконалити деякі складові термінологічного апарату. Зокрема, це стосується 

визначення поняття «рух Опору». Цілком виправданим є той факт, що автор тут 

же пропонує своє власне тлумачення цієї дефініції і розлого й аргументовано 

викладає свою позицію стосовно визначень «антифашистський» та 

«антинацистський», здійснює порівняння концепцій «всенародної боротьби» та 

«атантизму» та розмірковує щодо дефініцій «цивільний спротив» і «духовний 

спротив» тощо.

Загалом весь 4-й розділ дисертації виглядає найбільш раціональним, 

прагматично «корисним» й актуальним. Вся (чи майже вся) його змістовна 

складова, як і загалом потреба в такому заключному розділі, постають вповні 

доречними й доцільними. Втім так воно й повинно бути: завданням 

історіографа є не лише аналіз і підсумок зробленого, але й показ майбутніх 

дослідницьких векторів. Серед таких, поставлених дисертантом (див.: с.232- 

238), - і про що вже побіжно йшлося трохи вище, - як на наш погляд, дійсно 

найбільш актуальною і злободенною все ще залишається така проблематика:
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- цивільний спротив мирного населення;

- дослідження історії руху Опору під кутом зору і у вимірах історичної 

антропології та історичної психології.

Зауважимо, що дисертант до цих двох напрямів додав ще й «польський і 

єврейський рух Опору», (с.238.). І це - його право. Думаємо, що до певної 

міри, це теж перспективна тематика. Але у опонента є тут певні зауваги й 

застереження в контексті історії польського крила руху Опору. І навіяні 

вони як станом справ в царині його вивчення в Україні, так власне і 

тверезим усвідомленням того факту, що всі без винятку течії («крайові» й 

«людові»), батальйони («хлопські» й «народові» тощо) та загони польського 

руху Опору на українських землях, вели тут не лише антифашистську (анти 

германську, антинацистську) боротьбу, але і - приховану чи відкриту - ще й 

антиукраїнську. Особливо якщо їм протистояли, скажімо, підрозділи ОУН 

чи УГІА. Адже переважна більшість польських вояків, у тому числі й дійсні 

антифашисти, окрім хіба що затятих інтернаціоналістів, насправді 

розглядали ці українські терени, - на яких вони боролися і за які вони 

боролися, - як власне свої -  історично й доконано! - польські землі, «землі 

кресові» чи «землі всходньої Малопольщі». А відтак, вивчаючи історію 

боротьби поляків на західноукраїнських теренах, а надто - на Закерзонні, 

треба мати на увазі усе це сказане вище й обов’язково зважати на 

багатовекторність - чи, принаймні, на двовекторність - польсьського руху 

Опору на цих землях і за ці землі. Бо учасники-поляки цих рухів боролися в 

кінцевому підсумку і, перш за все, за свої власні інтереси, «за своє кревне», 

за «малопольщу східну» і «креси польські», але не за українське чи тим паче 

«совецьке». То ж скільки в польському русі Опору було антифашистського 

а скільки антиукраїнського (чи антибілоруського й антилитовського) а ще й 

антирадянського -  це ще треба неупереджено дослідити. Як і дослідити, де 

інтереси усіх цих рухів — українського радянського, українського 

націоналістичного й польського - збігалися а де розходилися. Іншими 

словами маємо, - принаймні так це здається опоненту, - доволі складну
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поліфонічну наукову проблему на яку почасти тиснуть ще й політичні 

чинники...

А втім усі ці нотатки опонента це не лише його рефлексії на стан вивчення 

цієї проблеми, але й заклик до розлогих і серйозних наукових дискусій, 

копітких пошуків та обміну думками щодо руху Опору особливо з огляду на 

сучасні польсько-українські стосунки і намагання окремих прошарків 

польської спільноти утвердити лиш «польську правду» й «польську візію» 

про «войну на кресах всходніх проти людобойцув українських».

Є всі підстави погодитися з думкою М. А. Слободянюка про те, що в 

процесі дослідження цієї розлогої проблеми від 1945 р. до 2015 р. історія руху 

Опору на території України під час Другої світової війни загалом висвітлена а 

більшість емпіричних завдань вже вирішено. Та наголосимо: вирішено лиш 

більшість емпіричних завдань, але далеко не всі. І, як думає опонент, загалом 

ця тема ще далеко не закрита. І не закрита вона навіть у її фактографічно - 

подієвій та й персоналістичній площині. І це стосується, скажімо, не лише 

довгий час замовчуваної проблематики про національно-визвольні змагання й 

загалом про все націоналістичне крило руху опору, про похідні групи ОУН на 

Східні терени України. Це стосується й партійно -  радянського крила руху 

Опору, яке останніми роками геть (чи майже - геть) несправедливо, - з наукової 

точки зору, - випало із дослідницької тематики істориків. А тим часом 

цьогорічне вшанування пам’яті жертв Корюківської трагедії -  найбільшої 

каральної акції на європейських теренах часів Другої Світової!- показало, що й 

до радянської партизанки маємо ще доволі таки багато непростих і гострих 

запитань. І ці запитаня як суто наукового змісту, так і гуманітарного. Та є 

потреба більш детально й неупереджено подивитися на дії (чи бездіяльність?) 

окремих партизанських загонів та їх ефективність а, почасти, й трагічні 

наслідки таких. Повернення до вивчення історії Корюківки може стати 

своєрідним і ще одним, але вже новим, сучасним каталізатором 

переосмисленням усього підпільно-партизанського радянського руху.



13

Автору відгуку видається, що до числа актуальних дослідницьких завдань 

належить і потреба ретельного вивчення усіх проявів опору румунській 

окупаційній владі. Адже спротив в Трансністрії і саме румунам (а не 

нацистам!) в українській історіографії все ще виписаний доволі поверхово і не 

грунтовно. А між тим в Бухаресті, а почасти і в Кишиневі, все частіше стали 

писати про повну відсутність «грунту» для антирумунського спротиву, бо там -  

«на підкоронних румунських землях» - йшлося не про окупацію чужих земель, 

а про «повернення румунської влади на свої етнічні землі», про «повернення 

історично свого», про «історично справедливу реінтеграцію», про 

«присутність - (але не окупацію!) - румунської влади й румунських військ на 

Буковині, в Буджаку, Бессарабії й Трансністріі», не про спротив, а про прояви 

«лояності з боку місцевого населення» тощо. Усі такі «меседжі» з Румунії 

повинні лиш мобілізовувати українських дослідників.

+Як випливає із аналізу сучасного стану справ на часі є й потреба в 

глибоких узагальненнях, комплексних теоретичних осмисленнях, 

порівняльних й історіософських аналізах та й пошуках нових пластів архівних 

джерел, які ще й досі не уведені до наукового обігу. Серед таких назвемо, 

наприклад, матеріали із фондів Служби безпеки України. А скільки 

утаємниченого можуть відкрити матеріали про «радянську партизанку» із 

закритих фондів Російських спецслужб...

Загалом висновки й практичні рекомендації автора до цього (4-го) розділу 

дисертації є вповні адекватними, раціональними й такими, що витікають із 

аналізу сучасного історіографічного процесу вивчення історії руху Опору в 

Україні.

На таку ж позитивну оцінку заслуговують і загальні висновки по всій 

роботі М.А.Слободянюка. Вони лапідарно, але змістовно точно передають суть 

наукової роботи над цією темою дисертанта і є такими, що можуть 

прислужитися подальшим науковим пошукам на цих тематичних теренах. 

Загалом праця М.А.Слободянюка справляє позитивне враження і, як на наш 

розсуд, є дійсно «науково -  й суспільно-корисною». До її позитивів треба
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обов’язково віднести й те, що автор свої пошуки не обмежив виключно 

науковою літературою українського походження, але вийшов далеко за такі 

межі й широко залучив праці провідних європейських істориків, філософів, 

правознавців чи психологів, особливо коли йшлося про теорію пізнання чи 

дефініції і означення. Маємо переконання, що ця праця дійсно може 

прислужитися усі тим, хто працює на цьому науковому напрямку.

Та водночас вона не позбавлена й окремих недоліків, а на полях деяких 

сюжетів рецензент поставив низку запитань. Наприклад, у нього виникло 

запитання щодо хронологічних рамок дослідження (с. 9). Чому за початок 

історіографічного процесу в Україні -  точніше -  в УРСР - взято саме 1945 р.? 

Адже перші публікації про спротив окупантам, наприклад, М. Бурмістренка, І. 

Слинька, Т. Строкача та інших, з’явилися ще 1941-1944рр., тобто ще в ході 

війни... Очевидно, що краще було б хронологічно й почати від 1941р. Певні 

запитання виникли й щодо використання автором цієї праці терміну (поняття, 

визначення) «антифашистський рух Опору», який рясніє в тексті та й винесено 

в назву праці. З одного боку це дійсно загальновживане означення. Воно, 

народилося ще в ході війни, - й, до речі, тільки в СРСР! - та згодом ще й міцно 

прижилося як політико -  ідеологічний штамп, який згодом взяла на озброєння 

«одержавлені й партійні» за ознаками і визначенням усі радянські суспільні 

науки, публіцистика й засоби масової інформації. Та й спільнота -  а надто 

літератори! - прийняла його як узагальнену назву усіх тогочасних ворогів- 

загарбників та, перш за все, нацистів. І ось маємо історично доконаний факт й 

міцний елемент історичної пам’яті: поняття (дифініція) «антифашистський рух 

Опору» міцно увійшло і наукову історичну та й усю політологічну літературу 

та й досі міцно там укорінене. В радянську добу поняття «антифашистський 

опір» було таким, що оскарженню не підлягало, бо змістовно в цьому штампі 

був закладений і діагноз, і вирок, який не то, що оскарженню, але навіть 

обговоренню не підлягав. Додамо до сказаного, що в ньому було більше 

злободенного, агітаційно-пропагандистського, класового й політико -  

ідеологічного навантаження й присуду, аніж науково виваженого,



розважливого й неупереджено аналітичного. Можливо більш відповідним, було 

б поняття - «антинацистський рух Опору»? Щоправда, в цьому випадку може 

випасти із поля зору опір, який чинився румунам в «Трансністрїї» чи угорцям 

на Закарпатті або деяким польським з’єднанням на Закерзонні, на Волині чи на 

Галичині. Тож, можливо, краще б вживати термін «рух Опору окупантам»? 

Але ж на українських землях точився ще національно-визвольний рух, який 

привносив ще й елементи громадянської війни, і усі вони разом взяті 

хронологічно, тобто в часі, були значно довшими, аніж опір окупантам в 1941- 

1944 рр...

Іншими словами тут є ще над чим міркувати і праця М. Слободянюка, як і 

годиться докторській дисертації, до цього спонукає. І це -  дуже добре.

Є у опонента й певні запитання щодо аналізу в дисертації української 

мемуаристики. Є підстави думати, що уся вона недооцінена дисертантом і 

недостатньо проаналізована під кутом зору впливу її на наукове осягнення 

історії руху Опору в Україні. А між тим те що з’являється останнім часом 

почасти «перевертає» наші знання про життя, дії та й, скажімо, повсякдення 

учасників руху Опору і в тому числі ОУНівських повстанців і змушує 

науковців геть під іншими кутами зору вивчати й висвітлювати їх історію. 

Такого ґатунку мемуаристикою, як на наше переконання, є, наприклад, праця 

дійсного «бійця підпілля» й учасника ОУНівського крила опору, жінки- 

партизанки. Йдеться про книгу Марії Савчин «Тисяча доріг» - з акцентовано- 

промовистим підзаголовком: «спомини жінки учасниці підпільно-визвольної 

боротьби ПІД час І ПІСЛЯ Другої СВІТОВОЇ ВІЙНИ».(підкреслення -  В. Стецкевича) Увесь її 

наратив - тобто «розповідь» - це унікальні свідчення в деталях і подробицях 

очевидця-підпільника про боротьбу з окупантами. Привернемо увагу ще раз до 

винесених на обкладинку слів авторки: вона ідентифікує себе учасницею не 

антифашистського руху, але визвольної боротьби. Думаємо, що для дослідників

- це привід більш глибоко «покопатися» в усій історії УПівської й ОУНівської 

боротьби, яку її учасники називали визвольною а не антифашистською. А з
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іншого боку -  це ще один з привидів подискутувати навколо самого поняття 

(визначення) «рух Опору в Україні» та його назви і змісту.

Не акцентовано й не цілісно (а скорше - «розпорошено») подано в роботі 

М.А.Слободянюка й аналіз праць з історії руху Опору на українських землях в 

працях істориків, які працювали поза межами України а саме: в Москві, 

Ленінграді й особливо в Білорусі та й інших наукових центрах СРСР.

Виграла б уся праця, аби автор більш увиразнено й акцентовано показав ті 

якісні й наукові - лише і лише наукові! - чинники, за яким праці з історії 

руху Опору сучасного періоду перевершують доробок, створений ще у 

радянську добу. Знайшов автор цього тексту в дисертації й деякі стилістичні 

огріхи.

А втім усі ці зауваження не є такими, що руйнують усі позитиви, які 

виникли у рецензента після прочитання цієї праці. Маємо усі підстави сказати, 

що це дійсно солідна, науково вагома й виразно авторська праця, яка реально 

заповнює певні прогалини в історіографічному аналізі усього вітчизняного 

історіописання руху Опору на українських теренах.

Узагальнені висновки по дисертації й практичні рекомендації виглядають 

цілком аргументованим і такими, що органічно й логічно випливають із усього 

її змістовного контексту. Більше того, ще й стисло оповідають про 

найважливіші здобутки дисертанта та ілюструють всю програму його 

історіографічних досліджень. І все це позитиви як цієї дисертації, так і усієї 

пошукової роботи автора. Та на її позитиви працює й кількісний та якісний 

доробок опублікованих праць і серед них солідна монографія -  та доволі таки 

широка апробація результатів роботи М.А.Слободянюка.

Автореферат доволі повно розкриває й передає суть дисертації і доносить 

читачу головні «меседжі» усього його наукового доробку, але ж, звичайно, і в 

першу чергу, - докторського рукопису.

Загалом вивчення дисертації М.А.Слободянюка, як до речі й значної 

частини усього його друкованого доробку, дає підстави опоненту зробити
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цілком позитивний відгук про цю працю. І це попри ті зауваження про які вже 

йшлося вище.

Відтак і маємо такий загальний підсумковий «вердикт»: пошукач 

представив суто наукову фахову й виразно авторську роботу з проблемної 

історіографії , яка і відповідає критеріям докторських дисертацій саме в 

галузі історіографії, а науковій спеціалізованій раді представлено оригінальну 

й завершену (станом на сьогодення) історіографічну наукову працю, яка за 

рівнем поставлених і вирішених дослідницьких завдань, новизною здобутків, за 

внеском й прирощенням нових наукових історіографічних знань в осягнення 

руху Опору в Україні в 1939-1944 рр. та його історіописання, відповідає 

вимогам і критеріям до докторських дисертацій а сам пошукач - Слободянюк 

Микола Анатолійович -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -  історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни.

Офіційний опонент 

Доктор історичних наук, професор 

кафедри інженерної педагогіки 

та мовної підготовки ДВНЗ

«Криворізький національний універси

Учений  секретар
Д В Н З  ^ К р и в о р із ь к ій  н а ц іо н а л ь н и йц і и п а / і о ' » ' »

'/У


