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ВІДГУК 
 

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

 

Події загальноросійської революції та її українських компонент 

на сучасному етапі розвитку як української, так і світової історичної 

науки, продовжують викликати зацікавлення не лише професійних 

істориків, а й пересічних громадян. Це пов’язано з тим, що у часи 

панування радянської ідеології в СРСР, вітчизняні історики 

досліджували переважно робітничі та більшовицькі організації 

південноукраїнського регіону, нехтуючи іншими осередками, 

зокрема національного чи соціально-культурного характеру. У 

цьому розрізі вивчалися і події Першої російської революції 1905-

1907 рр., відгуки на неї зі сторони різних політичних організацій, 

соціальних верств, культурницьких осередків і релігійних інституцій 

вивчалися мимохіть, обмежуючись загальновідомими фактами та 

констатаціями. Це створювало одностороннє висвітлення відклику 

суспільства та державної реакції на революційні події. 

Більше трьох десятиліть триває демократизація методологічних 

підходів до вивчення минулого, залучення широкого спектру 

раніше невідомих (у тому числі зарубіжних) джерел з історії 

українських земель дало можливість підняти значне коло колись 

незручних, а зараз актуальних тем. Проблематика сучасних 

досліджень значно розширилась, історики почали вивчати 

громадські та політичні організації у широкому спектрі, зокрема 

національного спрямування, звертати увагу на усі верстви 

українського суспільства (окрім селянства та робітництва до 

предмету досліджень увійшли інтелігенція, дворянство, шляхта, 
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духовенство тощо), що значно розширило наше уявлення про 

сприйняття складних революційних подій першої чверті ХХ ст. І 

хоча досліджувана проблема поставлена та частково розв’язана у 

загальноросійському й загальноукраїнському масштабах, однак у 

ній залишається ще чимало «білих плям», а стосовно південного 

регіону вона вирішена ще зовсім недостатньо. 

Наукова новизна дисертації полягає, насамперед, у тому, що 

автор представив власну концепцію особливостей політичної реакції 

імперського режиму на Першу російську революцію, створивши у 

новітній історіографії нове комплексне дослідження регіонального 

характеру. Дисертант визначив правову основу репресивної 

політики Російської імперії початку ХХ ст.; висвітлив роль у 

революційних подіях на Півдні України різних верств суспільства та 

вплив політичних партій на формування революційної атмосфери 

серед населення; відобразив висвітлення революційних подій у 

регіоні; охарактеризував реакційну роль царської армії, поліції, 

судової системи, Російської православної церкви, суспільних 

організацій монархічного спрямування та пенітенціарної системи 

Російської імперії тощо. 

Обґрунтованість результатів і висновків дисертаційної роботи 

забезпечується тим, що дисертант у своєму дослідженні спирався на 

загальнонаукові та міждисциплінарні методи дослідження. При 

цьому, слід зазначити належне володіння автором хронологічним, 

історико-порівняльним, синхронним/діахронним і статистичним 

методами, завдяки яким дисертанту вдалося виявити 

закономірності й особливості політичної реакції імперського 

режиму на Першу російську революцію, даючи його як на 

всеросійському, так і на всеукраїнському тлі. 

Слід відзначити, що рецензована дисертація виконувалась у 

рамках науково-дослідної роботи кафедри філософії, політології та 
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українознавства Херсонського національного технічного 

університету на тему: «Політична діяльність: проблеми і 

перспективи українського державотворення» (номер держреєстрації 

в УкрІНТЕІ 0116U004264). При чому особистий внесок автора 

полягає у розробленні особливостей реакційної політики царизму у 

відповідь на Першу російську революцію (1905-1910 рр.) у Південній 

Україні. 

Враховуючи ступінь вивченості зазначеної проблеми, автор 

поставив метою свого дослідження здійснити комплексний 

науковий аналіз діяльності репресивного механізму Російської 

імперії під час Першої російської революції та в роки реакції у 

Південній Україні в 1905-1910 рр., для чого ним поставлені наступні 

завдання: 

– з’ясувати ступінь наукової розробки досліджуваної 

проблеми, окреслити основні напрями її подальшого дослідження; 

– охарактеризувати джерельну базу теми; 

– визначити правову основу репресивної політики Російської 

імперії початку ХХ ст.; 

– виявити рівень організації системи внутрішньої безпеки 

Російської імперії як одного з основних елементів антиреволюційної 

державницької політики; 

– висвітлити роль у революційних подіях на Півдні України 

різних верств суспільства Російської імперії: інтелігенції, 

духівництва, селянства, робітників, матросів і дослідити вплив 

політичних партій на формування революційної атмосфери серед 

населення; 

– відобразити висвітлення революційних подій у Південній 

Україні місцевою губернською пресою та з’ясувати рівень 

репресивної цензури відносно періодичних видань; 

– охарактеризувати активну реакційну роль у репресивній 
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імперській політиці під час Першої російської революції царської 

армії, поліції, судової системи, РПЦ, суспільних організацій 

монархічного спрямування та пенітенціарної системи Російської 

імперії; 

– проаналізувати умови утримання політичних арештантів у 

Російській імперії на початку ХХ ст.; 

– узагальнити наслідки реакційної політики царизму на Півдні 

України в 1905-1910 рр. 

Аналіз дисертації та її основного змісту дозволяє зробити 

висновок, що в основному з поставленими завданнями Павло 

Олегович справився успішно. Він ґрунтовно та критично 

проаналізував наукову літературу зі своєї теми, виділивши три 

групи історіографії проблеми, що дозволило йому аргументувати 

свою тезу про недостатність наукового дослідження зазначеної 

проблеми та й концептуальні підходи до її вирішення у рамках 

радянської історіографії були зовсім іншими (при цьому рецензент 

має окремі зауваження, які будуть висловлені нижче). 

Звертає на себе увагу джерельна база дисертації, яка 

складається з різноманітних документів і матеріалів, як друкованих, 

так і архівних. Використані документи 33 фондів 8 архівосховищ 

України – Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України, Центрального державного історичного архіву в м. Києві, 

обласних держархівів Херсона, Миколаєва, Одеси, Кропивницького, 

Запоріжжя та Дніпра, статистичні матеріали, загальноросійська та 

південноукраїнська преса тощо, при цьому значну частину 

документів введено до наукового обігу вперше. Джерела належним 

чином класифіковані за видовою ознакою (хоча тут є й певні 

упущення, про які буде сказано нижче). Слід зазначити, що 

джерельна база дисертації цілком достатня для виконання 

поставлених завдань. Основні положення та висновки дослідження 
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здобувача базуються на об’єктивних історичних даних, які не 

викликають сумніву в їх достовірності. 

Основне завдання офіційного опонента – визначити, що нового 

вніс дослідник в історичну науку, як він розв’язав конкретну 

поставлену проблему. 

По-перше, дослідник створив перше у вітчизняній історіографії 

комплексне спеціальне дослідження, яке присвячене проблемі 

аналізу особливостей політичної реакції імперського режиму на 

Першу російську революції у регіональному масштабі. При цьому 

здобувач вирізняється самостійністю суджень та оцінювання явищ і 

подій. Це дає підстави говорити про створення свого власного 

бачення проблеми. 

По-друге. Обґрунтування висунутої концепції потребувало 

залучення значної кількості конкретного фактичного матеріалу, 

який був добутий в архівах, друкованих виданнях минулого століття, 

у багатьох випадках вперше введений до наукового обігу. Особливе 

місце у цьому плані займають архівні документи, якими автор дуже 

вміло оперує, підводячи фактичний матеріал на підтвердження 

власних позицій з того чи іншого питання.  

По-третє. На відміну від більшості попередніх дослідників, 

автор значну увагу приділив таким малодослідженим питанням як: 

роль у революційних подіях на Півдні України різних верств 

суспільства (інтелігенції, духівництва, селянства, робітників, 

матросів), вплив різних політичних партій на формування 

революційної атмосфери серед населення, активна реакційна роль у 

репресивній політиці різних імперських інституцій (царської армії, 

поліції, судової системи, Російської православної церкви, суспільних 

організацій монархічного спрямування, пенітенціарної системи), 

умови утримання політичних арештантів у Російській імперії на 

початку ХХ ст. тощо. 
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По-четверте. Встановлено, що Перша російська революція 

стала проявом глибокої політичної кризи, а політика політичного 

насилля (її наймасштабніші прояви відзначені у Катеринославській 

губернії) не принесла очікуваних для влади результатів. Окремі 

осередки революційної активності залишилися в суспільстві й ідея 

реформ виявилася непереборною та надовго оселилася у думках 

всього населення Російської імперії та Півдня України, зокрема. 

Автором підкреслено антисемітську направленість реакційної 

політики царизму на Півдні України та наголошено на особливостях 

національно-культурного відродження українців. 

По-п’яте. Позитивною стороною дисертації є детальна 

реконструкція правового базису реакційної політики царського 

режиму (§2.1), ролі армійських і поліцейських частин у реалізації 

реакційної політики Російської імперії на Півдні України (§3.1), 

діяльності пенітенціарної системи у роки реакції (§3.2) тощо. 

Подібна деталізація та доскіпливість дисертанта у висвітленні подій 

не лише дає зрозуміти власну позицію автора, а й плідно 

використовувати накопичений матеріал у подальших наукових 

пошуках. 

Таким чином, певна частина одержаних результатів є новими, 

що свідчить про певний внесок здобувача в історичну науку. 

Одержані дисертантом результати є важливими, значущими та 

можуть знайти застосування у подальших наукових пошуках з 

метою вивчення політичної та соціальної історії України, 

дослідження проблеми Першої російської революції. Практичне 

значення дисертації полягає у тому, що конкретний фактичний 

матеріал, її основні положення та результати, методологічні підходи 

можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з 

історії України, історії церкви в Україні, аграрної історії, 

народознавства, релігієзнавства, підготовці спецкурсів, при 
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написанні курсових і дипломних робіт, у краєзнавчій роботі, при 

оформленні стендів музеїв і виставок. Крім того, слід відзначити, що 

дисертація написана хорошою українською літературною мовою, 

хоча інколи у ній трапляються стилістичні та мовні помилки. 

Зауваження опонента зводяться в основному до побажань чи 

визначення дискусійних моментів та окремих недоліків:  

1. Занадто розлогою опоненту здається аргументація верхньої 

хронологічної межі. На наш погляд достатньо було б просто вказати 

позицію автора без залучення широкої доказової бази (с. 20-21). 

2. Невірним є твердження у науковій новизні про те, що 

«уведено до наукового обігу значний масив документів» (с. 21), адже 

це не може бути новизною, оскільки це спосіб досягнення істориком 

поставленої мети та вирішення завдань дослідження. 

3. Хоча історіографічний доробок й отримав певний аналіз у 

дисертаційному дослідженні, але варто було б у рукописі дисертації 

чітко виділити на початку викладу §1.1 основні етапи наукової 

розробки теми, як це зроблено в авторефераті (с. 4). 

4. Для збагачення документальної основи дисертаційного 

дослідження, не дивлячись на досить ретельне вивчення матеріалів 

8 архівосховищ України (ми не згадуємо про архіви Російської 

Федерації та окупованого Криму), поза межами уваги дослідника 

чомусь опинилися такі важливі фондоутворення як матеріали т.зв. 

«Комісії з історії Комуністичної партії і Жовтневої революції на 

Україні (Істпарт)», що зберігаються у кожному обласному архіві 

(наприклад, у держархіві Миколаївської області це фонд П-1817) та 

Центральному держархіві громадських об’єднань України у м. Києві 

(фонд 17). 

5. Не дивлячись на те, що викладена дисертантом джерельна 

основа дослідження і дає уявлення про комплекс використаних 

джерел і його повноту, але бажано було б більш чітко саме 
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проаналізувати джерела за видовою ознакою, що загальноприйняте 

у сучасному українському джерелознавстві (див. роботи 

Я. Калакури, С. Макарчука тощо). Натомість ми маємо справу 

більше з реєстром віднайдених матеріалів, аніж аналітичним 

доробком з джерелознавства. 

6. Вважаємо невдалим використання дисертантом терміну 

«внутрішня розвідка» (с. 85), оскільки цей термін ніколи не 

використовувався ні в оперативній роботі органів державної безпеки 

Російської імперії, ні у вітчизняній історіографії. Більш доречним 

було б використання терміну «політичний розшук», який 

періодично використовує і дисертант. 

7. Незрозуміло, навіщо автор переклав російськомовні назви 

газет (с. 9, 33, §2.2 – с. 86-102 і т.д.), що на фоні збереження назв 

європейських газет («Daily Express», «Stan», «Standart», «Globe», 

«L’elair» тощо) виглядає дещо нетолерантно. Більш науково для усіх 

періодичних видань було б спочатку вживання оригінальної назви, а 

в дужках подавати переклад українською мовою, як-то: 

«Правительственный вестник» («Урядовий вісник»), «Secolul» 

(«Століття») і т.д. 

8. Віддаючи належне цікавим аспектам підрозділу 3.3, що, у 

тому числі, присвячений і реакційній ролі Російської православної 

церкви у досліджуваний період, автор чомусь оминув наші праці, що 

присвячені даній проблематиці (Тригуб О.П. Революційні події 

1905-1907 рр. і духовенство Херсонської єпархії. Наукові праці: 

збірник. Миколаїв, Видавничий відділ МФ НаУКМА, 2000. Т. 5: 

Історичні науки. С. 61-66; Тригуб О.П. До питання про 

взаємовідносини революції та духовенства. На межі тисячоліть: 

християнство як феномен культури: [Зб. наук. пр.]. Київ, 2000. 

С. 258-265). 
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9. До недоліків можна віднести і те, що у роботі зустрічаються 

певні редакційні та стилістичні огріхи та русизми. 

Однак, зазначені зауваження щодо недоліків, упущень носять 

частковий характер, вони аж ніяк не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертації. Дослідження Токаленка Павла 

Олеговича «Особливості політичної реакції імперського 

режиму на Першу російську революцію в Південній 

Україні (1905-1910 рр.)» є завершеною працею, в якій одержані 

науково обґрунтовані результати про місце та роль різних 

соціальних верств, державних, релігійних і громадських інституцій у 

Першій російській революції на прикладі окремо взятого регіону – 

Південної України у межах трьох губерній.  

Основний зміст дисертації викладено у 22 наукових статтях, 12 з 

яких розміщені у фахових виданнях, серед яких одна стаття у 

зарубіжному виданні й 11 у вітчизняних спеціалізованих фахових 

виданнях. Особливо треба відмітити на широку апробацію наукових 

здобутків дисертанта: 9 конференцій в Україні та за кордоном. 

Зміст автореферату розкриває зміст дисертаційного 

дослідження.  

Дисертація виконана на високому науково-теоретичному рівні, 

основні її положення є новими та науково обґрунтованими, які у 

сукупності розв’язують важливу наукову проблему, що має суттєве 

значення для історичної науки і може знайти застосування у 

науковій і викладацькій діяльності вищих навчальних закладів, 

краєзнавчій роботі, законотворчій діяльності. 

Все вище зазначене дозволяє зробити висновок, що 

рецензована дисертація за своїми актуальністю, науково-

теоретичним рівнем, новизною постановки та розв’язанням 

проблем, практичним значенням відповідає вимогам п. 9, 11, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
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Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. 

(зі змінами), а її автор Токаленко Павло Олегович цілком 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних 

наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 
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