
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Токаленка Павла Олеговича «Особливос
ті політичної реакції імперського режиму на Першу російську революцію в 
Південній Україні (1905-1910 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Дисертаційне дослідження Токаленка Павла Олеговича присвячене ак

туальній проблемі, яка і до сьогодні не отримала достатньої розробки у вітчи

зняній історіографії. Її актуальність диктується і тим, що в ході розбудови не

залежної України вивчення історичного досвіду в процесі розвитку суспільс

тва є підґрунтям формування наукового розуміння сучасності й майбутності. 

Тому в сучасній вітчизняній історичній науці виникла потреба у вивченні ре

гіональних особливостей функціонування імперського апарату колишньої ца

рської Росії на місцях в роки Першої російської революції та столипінської 

реакції. Ось чому дослідження діяльності місцевого адміністративного апара

ту царизму в Південній Україні в зазначений період заслуговує на увагу з то

чки зору історичної регіоналістики.

Надбання сучасної вітчизняної історіографії з вивчення проблем існу

вання і діяльності колишнього адміністративного апарату царизма на місцях 

здебільшого перш за все характеризуються загальними дослідженням проб

лем, які стояли перед ним в період, який вивчається. Разом з тим, окремі важ

ливі аспекти проблеми залишилися поза увагою дослідників. Одними з них і 

до сьогодні є малодослідженість питання діяльності регіональних ланок адмі

ністративних структур царської влади стосовно революційних подій на само

му початку XX ст. на Півдні України, що і зумовило постановку даної проб

леми.

Тому актуальність теми дисертації Токаленка П. О. незаперечна відпо

відно до тих критеріїв, за якими оцінюються такі науково-дослідницькі праці.

Вона обумовлена відсутністю комплексних робіт подібного плану з 

даної проблематики.



Не викликає сумніву структура дисертації, що охоплює основні аспек

ти досліджуваної теми. Матеріали розділів і підрозділів підпорядковані дося

гненню поставленої мети, розкривають існуючі на той час структуру та функ

ції адміністративної влади царизму на місцях, діяльність монархічних партій 

та громадських організацій такого ж толку, а також форми, методи і засоби, 

якими користувалися їх представники під час боротьби з революційним ру

хом.

Чітке окреслення об’єкту, предмету, мети, хронологічних та географіч

них меж дослідження свідчить про належний рівень наукового усвідомлення 

проблеми дисертантом, розуміння ним наукової, пізнавальної і практичної 

актуальності предмету дослідження, відповідне обгрунтування чого ми зна

ходимо у вступі до дисертації та авторефераті.

Логічним і обґрунтованим є комплекс завдань, які визначив автор робо

ти для реалізації дослідницької мети. їх формулювання переконує у можли

востях здобувача досягти поставленої ним цілі. Зміст кожної структурної ча

стини дисертації відповідає визначеним завданням, що в цілому дозволило 

об'єктивно дослідити зазначену проблему.

Цілком аргументовано викладається новизна праці, зв’язок дисертації з 

науковими планами і темами того навчального закладу, де працює дисертант.

Справляє позитивне враження зміст першого розділу дослідження. У пе

ршому його підрозділі автором ґрунтовно проаналізовано історіографію про

блеми та визначено її періодизацію. Задля цього ним було залучено великий 

масив різноманітних літературних джерел, що й дало йому відповідний резу

льтат -  окреслення проблем, які потребують подальшої розробки.

Загальновідомо, що науковий рівень кожної дослідницької роботи, вис

новків, зроблених у ній, у першу чергу залежить від наявності ґрунтовної 

джерельної бази, зокрема використання та аналізу матеріалів із зазначеної 

проблеми. Дисертантом використано 33 фонди 2 центральних і 6 місцевих 

архівів, а в них більше 90 справ, опубліковані правничі документи і матері



али російської влади, мемуари та публіцистика, матеріали періодичних ви

дань різних політичних напрямків.

У цьому ж розділі йдеться про методологічну основу представленої ро

боти. Методологічною базою дисертаційного дослідження, як вказує його 

автор, є принципи: системності, об’єктивності, історизму, аналітичного плю

ралізму, ідеологічної незаангажованості. Наголошується автором на викорис

танні міждисциплінарних методів -  конкретно-пошукового, хронологічного, 

порівняльно-історичного, синхронного, діахронного (періодизації), статисти

чного та методу актуалізації наукового пізнання.

У першому підрозділі другого розділу під назвою “Правова основа реак

ційної політики царизму та організація системи внутрішньої безпеки Російсь

кої імперії” (С. 75-86) автором зазначається, що юридична інтерпретація за

конодавчих змін у 1905 р. була своєрідним фундаментом ліберальної концеп

ції правової держави. Це давало змогу уникнути двох політичних крайнощів 

-  революційного народного суверенітету та феодально-монархічного уряду, 

утворюючи компромісну форму правління -  конституційну монархію. При 

цьому передбачувалося встановлення договірних відносин держави та суспі

льства, центральних та місцевих органів влади, визнання взаємних прав та 

обов’язків (С 75-76) . Відомо, що в основі репресивної політики влади велике 

значення мало Положення від 14 серпня 1881 р. «Про заходи щодо охорони 

державного порядку і громадського спокою». Згодом це Положення постійно 

продовжувалось імператорськими наказами 80-х-90-х рр. XIX ст. та у 1902 та 

1906 рр. Автор також вказує на права губернської влади в залежності від си

туації на місцях оголошувати особливий стан на місцях, стан посиленої охо

рони або воєнний стан після відповідного наказу з Петербургу (С. 77-78).

Ступінь провини визначався, як пише автор відповідно до ст. 39 Кримі

нального положення Російської імперії та залежав від обставин і участі особи 

у злочинних діях проти влади та наводить приклади репресивної політики 

влади на місцях (С 83-84). Організація внутрішньої безпеки в Росії набула



своєї класичної форми, на думку автора, саме під час Першої російської рево

люції (С. 84).

У другому підрозділі другого розділу під назвою «Інформаційна підго

товка до реалізації реакційної політики 1905-1907 pp. та боротьба монархіч

ного режиму із свободою слова» автор пише, що організація державного кон

тролю за внутрішнім інформаційним полем та формуванням потрібної полі

тичної позиції в суспільстві не завершилася на початок XX ст. (С. 87), вказує 

на висвітлення подій січня 1905 р. в столиці держави засобами масової інфо

рмації західних країн та США та підрахунки радянських істориків у 70-х pp. 

XX ст. стосовно постраждалих громадян від дій царської влади у Санкт-Пете- 

рбурзі та його околицях (С. 88). Неспокійна внутрішньополітична ситуація в 

країні підштовхнула, на думку автора, російську монархію до активних 

контррозвідувальних дій і забезпечення охорони щодо іноземних підданих, 

було організовано спостереження за іноземними консульствами та їх праців

никами, а контроль за дотриманням цензури друку виконувало Міністерство 

внутрішніх справ (С. 92-93).

Автор також згадує про прийняття владою «Тимчасових правил про 

друк» від 26 квітня 1906 р. і створення тимчасових комітетів у справах друку 

та наводить окремі приклади діяльності цензурних органів на Півдні України 

(С. 94-96). В цьому ж підрозділі автор розглядає і хвилю єврейських погро

мів. Безумовно, свідчить автор роботи, антиєврейські настрої були наслідком 

офіційної пропаганди, яка, у свою чергу, сформувала чорносотенний рух, по

в’язаний з єврейськими погромами (С. 98-99). Разом з тим херсонський губе

рнатор закликав розпочати розслідування відносно осіб, котрі підозрюються 

в потуранні масовим безладам під час несення служби (С. 100). Автор також 

свідчить, що роль губернської преси у формуванні «внутрішнього ворога» 

(читай євреїв) та контролю за ним у Росії була досить відчутною (С. 101), 

вказує і на антиукраїнську політику царської влади на місцях (С. 101-102).

Третій підрозділ другого розділу під назвою «Наступ на революційний 

рух у Південній Україні» розкриває чотири напрямки по яким влада наступа



ла на нього (С. 102-103) та наводить приклади. Це і «динамітна лихоманка», 

що охопила всі урядові та силові структури на Півдні України (С. 105), і без

порадність поліції проти революційних добровільних загонів міліції на міс

цях (Катеринослав, Миколаїв) (С. 106) та інше.

У висновках до другого розділу автор роботи стверджує, що зміни в за

конодавчій базі царської Росії відбувалися внаслідок соціально-політичної 

ситуації в державі, а інтенсифікація цього процесу була особливо відчутна в 

-період піднесення царської реакції -  1907-1910 рр. і була направлена не тіль

ки на стабілізацію суспільно-політичного життя, а на «помсту» влади всім 

представникам революційного руху, незалежно від їх радикальної чи помір

кованої позиції революційні роки (С. 133). Крім того, він вказує на три осно

вні напрями, в яких розвивалася ґенеза законодавчої бази імперії. По-перше, 

це кваліфікація дій революціонерів як ворогів існуючої політичної системи, 

яких треба карати за Кримінальними уложенням, по-друге, - поява цілого ко

мплексу документів регіонального і місцевого значення, спрямованих на вре

гулювання складної політичної ситуації у відповідних районах, тобто локаль

но, по-третє, організація системи безпеки і всеохоплюючого контролю над 

власним народом, яка була справжнім легальним шпигунством усередині са

мої країни (С. 134).

У першому підрозділі третього розділу під назвою «Роль армії та полі

ції в реакційній політиці Російської імперії на Півдні України у період рево

люції 1905-19010 років» автор наводить приклади стосовно залучення військ 

для наведення порядку, але поряд з цим вказує на існування відповідних інс

трукцій, які регламентували втручання військ для наведення порядку. Кате

ринославський губернатор у листі до поліцмейстера Катеринослава від 25 

квітня 1905 р. роз’яснював привілеї та права чиновників при звернені за до

помогою до військових підрозділів і зазначав у ньому, що прерогатива вик

лику військових належить лише губернатору (С. 137-138). Дослідник вказує у 

своїй роботі, що на Півдні України лояльність військових частин до царської 

влади не була стабільною, а залучення військових підрозділів до непритаман



ної для них роботи також було поширеним явищем (С. 138-139). Поширени

ми були на той час були і масові побиття місцевими силовими структурами 

не тільки революційно налаштованого контингенту, а й частини населення, 

яке симпатизувало революційним ідеям (С. 141). Армійські ж підрозділи в ці

лому залишалися вірними присязі, яку вони дали цареві (С. 146).

Цікавим є матеріал дослідника про те, що політична поліція фінансува

лася також і з місцевих бюджетів згідно закону «Про організацію розшукової 

справи» від 6 липня 1908 р. (С. 149), а також, що за браком доказів поліція 

часто влаштовувала так звані «підстави» для затримання та наступного ув’яз

нення представників революційного руху, і про побиття затриманих у поліце

йських дільницях, що було також буденним і звичним явищем (C. 152).

У другому підрозділі третього розділу під назвою «Пенітерціарна сис

тема реакційної політики царизму 1905-1907 рр.» автор дослідження справед

ливо свідчить про те, пенітенціарна система Росії перебувала поза процесом 

політичного розвитку (С. 155) і наводить відповідні приклади (С. 156-157). 

Він також висвітлює постійне порушення санітарних норм у в’язницях у 

зв’язку з їх переповненістю у 1905-1910 рр., причому робилося це в більшос

ті випадків за наказом тюремних чиновників з Петербургу (С. 160). Крім того 

він вказує на те, що Південна Україна була одним з «найкривавіших регіо

нів», а Катеринославська губернія -  лідером серед українських губерній Росії 

у кількості реалізованих смертних вироків (С. 163-164), а також вказує на 

знущання, які відбувалися у в’язницях над арештантами (С. 164). Дисертант 

називає особливості діяльності пенітенціарної системи в Південній Україні та 

свідчить про те що вона була найефективнішою в сенсі реалізації виконання 

покарань і активну репресивну діяльність місцевої влади та її жорстокість до 

місцевого населення (С. 169).

У третьому підрозділі третього розділу під назвою «Реакційна діяль

ність Російської православної церкви та роль «Чорної сотні» на Півдні Украї

ни в 1905-1910 рр.» автор в роботі правильно зазначає, що православна церк

ва, будучи частиною державного інституту влади, відповідно діяла у форматі



імперської політики, поступово втрачаючи свій авторитет серед певних верст 

населення Півдня України. Крім того він також свідчить, що окремі предста

вники місцевої влади негативно характеризували православних священнослу

жителів (С. 171, 174). Церква з одного боку закликала паству до покори вла

ді, а з іншого -  підштовхували монархічні сили до крайньої жорстокості що

до тих, хто протестував проти влади (С. 172). Автор, на жаль не зміг підраху

вати скільки ж чорносотенців було на Півдні України (С. 176) для яких слово 

«єврей» і «революціонер» стали тотожними. Єврейські погроми в 1905-1907 

рр. відбувалися у так званій «смузі єврейської осілості», межа якої охоплюва

ла і Південну Україну (С. 179). За часів реакції чорносотенні організації за 

підтримки силових структур робили спроби проводити в Південній Україні 

політику «чистки» державних установ віл «єврейського елементу».

У висновках до третього розділу дослідник правдиво вказує на те, що 

найважливішим і беззаперечним наслідком репресій царської влади було 

народження нового покоління в політичному житті держави, яке стало пря

мим доказом безпідставності та відсутності довготривалого ефекту від наси

льницького методу стабілізації внутрішньополітичної ситуації в Росії (С. 

184).

Висновки, зроблені автором наприкінці дисертації (С. 185-196), цілком 

обгрунтовані й випливають з матеріалів, висвітлених у розділах. Тому дане 

дослідження певною мірою заповнює прогалини стосовно тих політичних 

сил, які на початку XX ст. підтримували і захищали царизм на теренах Півде

нної України, а також боролися з тими, хто виступав проти нього.

В цілому аналіз тексту дисертації надає підставу опоненту відмітити, 

що новизна результатів, отриманих Токаленком П. О., полягає в тому, що 

вперше предметом спеціального дослідження стали особливості та специфіка 

репресивної політики царизму в роки Першої російської революції та в після

революційний період у регіональному вимірі на прикладі Південної України, 

а також всілякою підтримкою ним добровільних помічників його політики з 

правого політичного табору. Дане дослідження певною мірою заповнює про



галини стосовно особливостей політичної реакції імперського режиму на Пе

ршу російську революцію в Південній Україні на початку XX ст. В цілому 

аналіз тексту дисертації надає підставу опоненту констатувати, що дисертан

ту вдалося розв’язати завдання роботи та досягти визначеної ним дослідни

цької мети.

Взагалі позитивно оцінюючи рецензовану дисертацію, разом з тим не

обхідно зробити деякі побажання та зауваження.

Сама назва дисертаційного дослідження і назва першого підрозділу 

третього розділу викликає певне здивування. Адже загальновідомими є роки 

Першої російської революції -  1905-1907 pp., які не співпадають в назві 

дослідницької роботи автора і в назві першого підрозділу третього розділу.

Викликає подив сумнівне порівняльне твердження автора на с. 2.

Надаючи характеристику історіографії дослідження проблеми, бажано 

було б визначитися або в її періодах, або в її етапах. Так, на с. 29 автор вказує 

на умовні три періоди радянської історіографії, а на с. 70 автор вказує вже на 

умовні чотири періоди радянської історіографії. На с. 185 автор називає вже 

не умовні періоди в питаннях радянської історіографії, а умовні етапи, яких, 

на його думку, було три.

Автор, надаючи характеристику історіографії дослідження проблеми 

активно використовував проблемно-хронологічний метод, але чомусь не 

вказує на нього.

Рецензуючи дисертацію, видно, що автором були враховані та викорис

тані концептуальні розробки Віталія Григоровича Сарбея, Анатолія Григоро

вича Болебруха, Віктора Кузьмича Якуніна, Анатолія Івановича Павка та ін

ших вітчизняних науковців. Але чомусь про це нічого не було ним сказано у 

її першому розділі.

При характеристиці джерельної бази дослідження бажано було б вико

ристані джерела більш чітко умовно поділити на декілька груп за походжен

ням, змістом, формою, науковою та пізнавальною цінністю, інформаційною 

можливістю.



Можливо не треба було у змісті виокремлювати висновки до кожного з 

розділів роботи. Адже й так кожний з них, як правило, завершується ними.

Частину матеріалу з другого розділу (С. 89) варто було перенести у 

перший розділ, де мова йде про зарубіжну історіографію, а також частину 

матеріалу з третього розділу (С. 175) також варто було б перенести перший 

розділ, де мова йде про вітчизняну історіографію.

Автор дисертації, мабуть, помилково плутає поняття агентури та філе

рів. Адже філерами називали зовнішній жандармсько-поліцейський нагляд, а 

агентурою внутрішній жандармсько-поліцейський нагляд всередині самого 

революційного руху та революційних організацій та груп (С. 148).

Висвітлюючи у третьому розділі діяльність поліції (загальної і політич

ної) в реакційній політиці царизму проти революційного руху на Півдні Ук

раїни, автор чомусь зовсім не згадав перлюстрацію -  одну зі складових час

тин з відомої всім тріади, яку запропонував російській поліції її колишній 

таємний агент, який потім став надвірним радником московської охранки - 

Сергій Зубатов.

Чини загальної поліції мали право доносити або висловлювати своє про

хання чинам політичної поліції з будь-яких питань, а не мали права надава

ти останнім вказівки, навіть якщо вони були в однаковому чині (С. 158).

У списку використаних джерел та літератури на перше місце, як прави

ло, вписують архіви країни, а потім опубліковані документи та матеріали де

ржавного і громадського походження, наративні матеріали (записки, мемуа

ри, спогади, щоденники, листи), періодичні видання (державні, партійні, гро

мадські та ін.), а потім вписують різноманітні літературні джерела.

Треба було більш Чітко назвати особливості політичної реакції імпер

ського режиму на події Першої російської революції в Південній Україні.

Бажано було б духовні видання російської православної церкві та чор

носотенні видання називати мовою оригіналу (С. 172, 173, 175, 176, 180).

Однак зазначені упущення не носять принципового характеру і суттєво 

не впливають на саму роботу та на її загальну позитивну оцінку.



Дисертація Токаленка П. О. «Особливості політичної реакції імперсько

го режиму на Першу російську революцію в Південній Україні (1905-1910 

рр.)» написана на належному науковому рівні, являє собою самостійне, ори

гінальне, завершене наукове дослідження актуальної теми і містить спробу 

розв’язання однієї з проблем у вітчизняній історіографії.

Основні положення та висновки дисертації викладено в авторефераті та 

11 наукових публікаціях автора, серед яких 10 статей у наукових фахових 

виданнях України, і одна за кордоном та 9 -  публікації апробаційного 

характеру.

Вважаю, що рецензована дисертація за своєю актуальністю, науково- 

теоретичним рівнем, новизною відповідає вимогам Міністерства освіти і нау

ки України, які висуваються до кандидатських дисертацій з історичних наук, 

а її автор, Токаленко Павло Олегович, заслуговує присудження йому 

наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — 

історія України.
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