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"Трансформація світогляду червоноармійців на території радянської 
України: політичний, економічний, соціальний аспекти (1917-1920-ті 

роки)”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Після проголошення незалежності України у 1991 р. відкрилися 
можливості об’єктивного дослідження багатьох наукових проблем. 
"Модним" та неймовірно популярним для дослідників став період 
Українських визвольних змагань початку XX ст. За останні 27 років 
захищено не менше 1000 кандидатських та докторських дисертацій, 
присвячених різноманітним аспектам Української революції та 
державотворення у 1917-1921 рр. У 2017-2021 рр. відзначається 100 річчя 
Української революції. Історичний досвід та її уроки мали стати 
дороговказом для українського суспільства та політикуму у розбудові 
сучасної української держави.

Як і 100 років тому перед Україною стоїть реальна загроза втрати 
державності через агресивну політику "північного сусіда", "братнього 
російського народу". Як тоді, так і зараз Україна переживає чергову 
російсько-українську війну. Уроки історії мають допомогти українцям 
устояти та перемогли.

Дисертант розглядає події Української революції не через призму 
діяльності українських урядів чи української влади, а з боку ворожої 
українцям сили. Сили, яка всю свою діяльність спрямувала на повалення 
української влади та встановлення своєї диктатури.

Більшовики багато зусиль покладали на пропагандистську промивку 
мозків українців, формування радянської ідентичності, що мало б сприяти 
наростанню конфліктності в українському суспільстві. Це мало б прискорити 
встановлення повного контролю більшовиків над українськими землями. 
Аналогії з сучасністю напрошуються постійно. Замінимо в попередній фразі 
"більшовиків" на "сучасну російську владу", "радянську ідентичність" на 
"приверженность русскому миру" й маємо картинку з сучасного російсько- 
українського конфлікту.

Читаючи данне дисертаційне дослідження, аналогії з сьогоденням 
напрошуються постійно. Це і використання українських радянських загонів 
для прикриття агресії Росії проти України. Це і потужна пропагандистська 
промивка мозків українців усіма можливими засобами. Це і звинувачення 
української влади у власних погромах, вбивствах та злочинах.

Отже, у полі зору дисертанта трансформація світогляду 
червоноармійців для їх інтеграції в більшовицьку систему на українських 
землях у 1917-1920-ті роки.

Актуальність дослідження не викликає жодних заперечень. Увага 
автора до обраної проблематики цілком слушно зумовлена викликами
сьогодення. ВІДДШ Д ІЛ ОВОД СТВА,

і



При написанні дисертаційної роботи автор виконав основні нормативні 
вимоги. У вступі аргументовано доведено актуальність теми дослідження. Це 
свідчить про невипадковість обрання автором саме цієї теми. У дисертації 
аргументовано означено хронологічні межі дослідження (1917-1920-ті рр.). 
Зазначено зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 
темами. Акцентовано увагу на науковій новизні одержаних в дисертації 
результатів та практичному значенні дослідження.

Сформульована автором мета роботи і конкретні завдання дослідження 
зумовили структуру дисертації, яка складається зі вступу, п’яти розділів, 
одинадцяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел і літератури.

Щодо структури роботи, на наш погляд, слід було присвятити окремий 
параграф 3-го розділу аналізу національного складу радянських збройних сил 
в Україні у 1917-1920-х рр. Адже, .поняття Червоної армії не означає її 
український характер за національним складом. Як, до речі, і характер 
української влади в Україні не був український, а був російський 
окупаційний. Сьогодні це загальноприйнята точка зору в українській 
історіографії. Радянська армія будувалася як "інтернаціональна" у тому сенсі, 
що у її складі були представники різних національностей. Але по суті вона 
була російсько-більшовицька по своїй ідеології, етнічному складу та мові, що 
використовувалась командним складом. Тому, незалежно від національного 
складу, усі її учасники підпадали під каток російської більшовизації. 
Трансформація світогляду червоноармійців стосувалася усіх 
національностей, що були у її складі.

Такий параграф абсолютно необхідний. І тоді багато з питань, які 
виникають по ходу аналізу дисертації зникли б. Існує достатньо матеріалів 
для аналізу національного складу радянських збройних сил на різних етапах 
революції в Україні. Це і матеріали Всеросійського перепису 1920 р. та 
наступних років.

Дисертант провів кропітку пошукову роботу по виявленню та 
опрацюванню значного обсягу історичної літератури, в якій тою чи іншою 
мірою знайшли відображення політичний, економічний, соціальний аспекти 
трансформації світогляду червоноармійців у 1917-1920 рр.

Автор виділив такі періоди у дослідженні теми: 1-ий період 1920-1991 
рр. (який поділено на 3 етапи: 1) 1920-1930 рр. 2) 1940-1950 рр. 3) 1960— 
1980 рр.) та II -ий період -  після проголошення незалежності України у 
1991 р. В рамках першого періоду характеризуються досягнення української 
еміграційної історіографії 1920-1980-х рр. В межах другого періоду автор 
намагається охарактеризувати доробок сучасної російської історіографії. 
Дисертант не лише аналізує наукові праці, а й визначає особливості кожного 
з етапів історіографії.

Автор аргументовано зазначає, що спеціальних праць з теми 
дослідження не існує. Але сучасна історична наука та суспільство 
потребують всебічного дослідження історичного досвіду застосування 
різноманітних форм і методів пропаганди та агітації радянською владою у 
середовищі червоноармійців.
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Автор дисертації використав широку джерельну базу дослідження. Це 
як опубліковані джерела, так і широкий масив архівних матеріалів. Всього 
залучено 72 архівні справи чотирьох українських архівів -  ЦДАВО України, 
ЦДАГО України, Державного архівів Полтавської та Харківської областей. 
Дисертант, на жаль, не пояснила, чому обмежилась лише двома обласними 
архівами України й не використала архівні матеріали інших архівів.

Автор активно залучає матеріали радянської періодики. Однак, поза 
увагою залишає матеріали періодики ворожих до радянської Росії сторін -  
білогвардійської, махновської та української національної. А в цьому 
контексті було б цікаво проаналізувати чи містили ці видання 
контрпропаганду, спрямовану проти радянської агітації.

Дисертант використовує мемуарну літературу, головним чином, 
радянського походження. Але деякі з радянських спогадів залишилися поза 
увагою (Дубинский И. В строю червоньїх казаков: Воспоминания // Новьій 
мир. -  1959. -  № 2. -  С. 101—145; Ярошевский П. Из истории Одесской 
Красной Гвардии // Летопись революции. -  1924. -  № 3. -  С. 1-12; Ряппо Я. 
Революционная борьба в Николаеве (Воспоминания) // Летопись революции.
-  1924. -  № 4. -  С. 5-43). Серед списку використаних мемуарів ми не 
зустріли змістовних спогадів Н. Махна. Можливо автор заперечить 
інформаційну значущість наведених нами мемуарів. А можливо й 
звернеться до них у подальших наукових пошуках.

Методологічна основа дисертації цілковито прийнятна для історичного 
дослідження.

У другому розділі, аналізуючи військове будівництво Червоної армії на 
території радянської України у 1917-1922 рр., автор подає, на нашу думку, 
дещо спрощений погляд на причини недооцінки діячами Центральної Ради 
необхідності розбудови потужних національних збройних сил. Серед причин, 
які називає автор: протиріччя серед діячів Центральної Ради та пропаганда 
радянської влади. На нашу думку, говорити слід, перш за все, про 
соціалістичну заангажованість лідерів Центральної Ради. Вони вважали 
армію непотрібною, адже після перемоги світової революції, яка неодмінно 
найближчим часом відбудеться, в соціалістичному суспільстві війн не буде. 
Вони в це вірили. Передбачалась заміна армії на міліцію. Великою помилкою 
було те, що демобілізація армії і утворення замість неї міліції відбувались 
взимку 1917 року, в ході наступу більшовиків на Київ. Інколи, захоплення 
соціалістичними ідеями доходило до абсурду. Так у січні 1918 року, коли 
більшовики були біля Києва, при формуванні добровольчих військових 
загонів, у офіцерів вимагали посвідчення будь-якої соціалістичної партії.

Як справедливо зазначає автор, соціальною базою на яку спирались 
більшовики в Україні був пролетаріат. Лише робітники могли стати 
підтримкою радянської влади у завоюванні України. Отже, утворюючи 
Червону гвардію, ставка робилася на пролетаріат. А місія зміни світогляду 
українського народу була покладена саме на російський пролетаріат.

Більшовицька пропаганда намагалася, за словами автора морально 
розкласти українізовані частини. І з ким вони мали справу? Це були вчорашні
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селяни, мобілізовані ще в царську армію. А воєнні роки змінили українських 
селян. Війна сприяла пробудженню їх національної ідентичності. Вони були 
мобілізовані в багатонаціональні за своїм складом армії. Щоденні зустрічі в 
окопах і тиловому побуті з представниками інших національностей 
допомагали українським селянам усвідомити свою етнічну самобутність, 
Українські військові (вчорашні селяни), важко підлягали більшовицькій 
агітації.

А причини чому ці частини не підтримали ЦР у вирішальний момент 
не зводяться лише до більшовицької демагогії і є предметом окремого 
наукового аналізу.

Весь текст дисертації наповнений цікавим фактажем, що підтверджує 
"ненадійність" частин, сформованих з українців. Наприклад, під час 
жовтневих подій в Києві, частина дружин Червоної гвардії підтримали ЦР. 
Після переведення Червоного козацтва влітку 1918 р. на Донський фронт, 
більшість українців покинуло полк. І це після шаленого ідеологічного 
натиску та обробки! Після подібних "реверансів" українців, військові загони 
Червоного козацтва поповнилися росіянами з Уралу, кавалеристами з 
Орловщини, латишами та іншими "козаками" (в лапках). Ще один приклад. У
1919 р. 9-й полк Червоної армії відмовився виступити на придушення 
селянських повстань. Частина червоноармійців поповнювала лави 
повстанців. Подібні факти автор розглядає як неочікувані наслідки 
брутального нав’язування альтернативних цінностей українцям.

Дисертант підводить нас до розуміння того, що утворенням з українців 
загонів Червоної гвардії, які разом з російськими частинами (що прибули на 
Україну) боролися проти ЦР, приховувалися справжні загарбницькі наміри і 
нав’язувалася українцям думка про те, що саме українці воюють з ЦР. Хоча 
жодна частина Червоної гвардії не була суто українською. Українці 
становили лише незначну частину. Переважали росіяни, євреї, поляки та інші 
національні меншини, що жили в Україні. Таким був національний склад 
робітництва і більшовицьких організацій в Україні. В цих організаціях 
етнічні українці становили лише декілька відсотків. Це ще один доказ 
окупаційного характеру більшовизму в Україні, на що в дисертації не 
звернуто належної уваги.

Автор наводить розмір грошової платні, яку отримували 
червоногвардійці (до 50 крб на місяць) та Червоні козаки (від 25 до вище 100 
крб на місяць). Для уточнення картинки доречно було б показати 
закупівельну можливість населення у 1917-1918 рр. Наскільки це були 
серйозні кошти, щоб матеріальний чинник став одним з факторів поповнення 
українцями загонів Червоної гвардії та Червоного козацтва.

Автор визначає історичні умови та причини створення Червоного 
козацтва, яке функціонувало як пропагандистсько-агітаційна структура. 
Заслуговує на увагу висновок про те, що діяльність Червоного козацтва була, 
головним чином, спрямована на психологічне оволодіння свідомістю 
українського народу на противагу загонам самооборони Вільного козацтва.
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Фактологічно насиченою та вдалою є частина дисертації, присвячена 
політиці комплектування Червоної армії у 1918-1920-х рр. Створити 
армійські частини з добровольців-українців не вдалося. Не давала результату 
і мобілізація. Автор наводить цікаві статистичні матеріали. У 1919 р. 
планували мобілізувати з України 1млн, а змогли залучити максимум 25 тис. 
чол. Характеризуються різноманітні форми агітаційної та пропагандистської 
роботи, спрямованої на збільшення кількості мобілізованих та психологічну 
класову обробку "новеньких". На пропаганду не шкодували ні сил ні грошей. 
Однак, якщо і вдавалося сформувати військову частину з українців, то її 
відправляли в Росію, а натомість присилали свою. На таку практику українці 
відповідали дезертирством.

Важливим для розуміння дійсних результатів впливу 
пропагандистської машини більшовиків на українців є підрозділ дисертації, 
де аналізується дезертирство. Автор розглядає його як вияв кризи 
більшовицької системи мобілізації. Характеризуються причини дезертирства, 
різні категорії дезертирів та форми боротьби з цим явищем. Зазначається, що 
не дивлячись на терористичні методи боротьби з дезертирством, значна 
кількість розстрільних вироків в дію не приводилася, а застосовувалася 
амністія. Автор пов’язує це з "більшовицькою поблажливістю". Враховуючи 
масштабність дезертирства, скоріше слід говорити про певну безвихідь 
влади. Хто буде воювати, якщо усіх перестріляти?

Вільховик О.В. зупиняється на аналізі агітаційно-масової роботи 
більшовиків в Червоній армії. Охарактеризовано різноманітні форми роботи. 
Ставка робилася на російських агітаторів.

Заслуговує бути відзначеним внесок дисертанта у дослідження 
проблеми адаптації червоноармійців у цивільному житті. Автор описує реалії 
демобілізації з Червоної армії: "Ні хліба, ні одежини, ні взуття. Або зараз іди 
пішки без нічого, або чекай рік". "Абсолютно роздягнені, укриті лахміттям, 
без взуття" поверталися червоноармійці додому. Частина з них не вписалися 
в життя, ширилися самогубства, інших використовували для розбудови нової 
влади на місцях. Частина стали жертвами репресій 1930-х рр.

Робота написана живою мовою з доречним і влучним цитуванням 
історичних джерел.

Насамкінець дисертації зроблено детальні загальні висновки й 
узагальнення, які підвели загальний підсумок роботи як, безперечно, нового 
та оригінального дослідження. Висновки (с.250-257) належно аргументовані 
й логічно випливають з його змісту.

Зупинимося ще на низці побажань:
1. Дисертаційне дослідження тільки виграло б, якщо б автор 

проаналізував також якими пропагандистськими та агітаційними засобами 
намагалися більшовики перевербувати на свій бік білогвардійські та 
махновські війська.

2. На нашу думку, потрібно було також охарактеризувати як 
трансформувався світогляд військових радянських збройних частин 
сепаратистських республік (Донецько-Криворізької, Одеської, Тавриди). Так,
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командир загонів Червоної гвардії, організатор масових вбивств в Одесі та 
Києві М. Муравйов став командувачем збройних сил Одеської радянської 
республіки. Жертвами "червоного терору" стало по 5 000 невинних в 
кожному місті. Чиїми руками здійснювався цей терор? Який національний 
склад збройних сил сепаратистських радянських республік? Ці сюжети 
залишилися поза увагою дисертанта.

3. Важливий сюжет на який автор, на жаль, не звернув увагу -  участь 
радянських сил у єврейських погромах. Про це писав І. Бабель у своєму творі 
"Конармія". Наскільки прояви антисемітизму у середовищі радянської армії 
були співзвучні зі змінами у світогляді червоноармійців. Це наслідок агітації
-  (єврей-буржуа як класовий ворог) чи загальної стихії антиєврейських 
погромів того часу?

4. Автор залишив за межами свого дослідження ідеологічний вплив 
більшовиків на так звані "інтернаціональні" загони Червоної армії, які 
створювалися на українських землях у 1919 р. Плекаючи надії на світову 
революцію, більшовики залучали до таких військових з’єднань 
представників тих європейських і азійських народів, яких вихор Першої 
світової війни заніс на територію України (головним чином, 
військовополонених -  угорців, австрійців, евакуйованих разом з 
підприємствами -  румунів або завербованих з Китаю робітників). Ці люди 
прагнули повернутися на Батьківщину. їх цілком природне бажання вміло 
використовували більшовицькі агітатори. Трансформація світогляду цієї 
категорії військових мала певну специфіку. Ці військові частини 
планувалося направити на "допомогу" революційній Радянській Угорщині 
або використати для розгортання світової революції в Румунії тощо. їх 
переконували, що участь у війні на боці більшовиків є для них чи не єдиним 
шансом повернутися додому. Робота по створенню в Україні (в Києві та 
Одесі) військових частин з іноземців для допомоги Радянській Угорщині 
була в основному завершена на кінець травня 1919 р. Весною -  влітку
1919 р. в таких формуваннях Червоної Армії на Україні перебувало не 
менше 10 тис. іноземців. На нашу думку, зазначені в дисертації мета та 
завдання роботи мають включати аналіз і цих питань.

5. Без сумніву, не вдалим є використання щодо подій в Україні 1917—
1920 рр. терміну "громадянська війна" (стор. 150). В історичній літературі 
вже загальноприйнятою стала оцінка радянської влади в Україні як 
окупаційного режиму. Про це яскраво свідчить національний склад Червоної 
армії, зосередженої в Україні у 1920 р. З понад 2 млн червоноармійців менше 
20% становили українці. Решта були росіянами, представниками інших 
національностей. Можна говорити лише про елементи громадянської війни 
між прихильниками ЦР і Гетьманату П. Скоропадського, Гетьманату та 
Директорії УНР, а не між українськими та радянсько-російськими 
військовими силами.

6. Не зрозуміло чому автор не додала до роботи додатки. У додатках 
можна було б розмістити агітаційні пропагандистські плакати більшовиків, 
зразки більшовицької преси, список комуністичних свят та траурних дат, іцо



7

відзначалися в зазначений період і активно використовувалися в 
пропагандистській роботі, тематику мітингів, що проводилися агітаційно- 
просвітницькими відділами тощо. Про все це докладно розповідається в 
роботі.

7. Робота містить певні стилістичні огріхи.
Незважаючи на висловлені зауваження (скоріше, побажання), подана 

на розгляд робота нами оцінюється позитивно.
Автореферат цілком відповідає основним постулатам дисертації, 

відповідає встановленим вимогам, а всі основні результати дослідження 
відбито в 6-ти статтях дисертанта у фахових виданнях та 1-ій статті у 
іноземному виданні (Чеська республіка, м. Прага).

Висловлені зауваження не впливають на загалом позитивну оцінку 
поданої на розгляд праці.

Дисертаційне дослідження Вільховик Ольги Василівни "Трансформація 
світогляду червоноармійців на території радянської України: політичний, 
економічний, соціальний аспекти (1917—1920-ті роки)", є самостійним і 
завершеним науковим дослідженням, виконаним на належному науково- 
теоретичному рівні. Основні положення і висновки дисертації апробовані у 
авторських публікаціях, у виступах на 12 міжнародних, вітчизняних та 
регіональних наукових конференціях.

Актуальність і рівень розкриття поставлених проблем, новизна 
дисертації і ступінь обгрунтованості винесених на захист наукових положень 
цілком відповідає вимогам пп. 9, 10, 12 "Порядку присудження наукових 
ступенів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 
липня 2013 р. № 567 (зі змінами), а її автор -  Вільховик Ольга Василівна 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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