
ВІДГУК 

 

офіційного опонента на дисертацію Мартинюк Юлії Анатоліївни  

«Спадок М.М.Аркаса як складова вітчизняної історії та культури», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.01 – історія України 

 

З історії України в силу відомих політичних причин свого часу було вилучено 

десятки імен суспільно-політичних та культурних діячів. Розвиток українського 

національного Відродження, українського національного руху ХІХ – початку 

ХХ ст., Українських визвольних змагань 1917–1921 рр. розглядалися в руслі їх 

оцінки як проявів буржуазного націоналізму. Об’єктивне дослідження цих тем було 

неможливим для істориків. Лише після проголошення незалежності України у 

1991 р. розпочався справжній науковий бум і українські вчені активно взялися за 

відтворення справжньої історії українського національного Відродження та 

українського національного руху ХІХ – початку ХХ ст. 

Увага авторки до постаті М.Аркаса цілком слушно зумовлена необхідністю 

повернути сучасникам цілий ряд діячів, що репрезентували українську культуру та 

український національний рух у XIX – на початку ХХ ст., однак з тих чи інших 

причин не були оцінені належним чином науковцями та громадськістю. З огляду на 

це, обрана дисертанткою тема дослідження вдається актуальною і важливою як у 

науковому плані, так і в виховному значенні. 

Дисертація виразно персоніфікована. На її сторінках знаходимо десятки 

особистостей, діяльність яких безпосередньо була пов’язана з М.Аркасом. Перед 

нами – яскраві портрети сучасників М.Аркаса – істориків, учасників українського 

національного руху.  

У вступі автор пояснює актуальність проблеми дослідження. Зазначає зв’язок 

дисертаційної роботи з науковими темами. Сформульовано мету та дослідницькі 

завдання дисертації. Акцентовано увагу на науковій новизні одержаних в дисертації 

результатів та практичному значенні дослідження. 
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Хронологічні межі дослідження обмежуються роками життя М.Аркаса (1853–

1909 рр.). Хоча в підрозділі 2.1 «Визначні постаті родини Аркасів» автор виходить 

за проголошені хронологічні межі, і висвітлює вклад визначних представників 

греко-українського роду Аркасів з самих витоків – з Андреаса Аркаса (1766–

1825 рр. життя) і до Миколи Миколайовича Аркаса-третього (1898–1983 рр. життя).  

У вступі роботи взагалі не прописані територіальні рамки дослідження.  

Аналізу стану наукової розробки теми, джерельної бази, теоретико-

методологічних засад дослідження присвячений перший розділ дисертації.  

Ю.А.Мартинюк розглядає історіографію питання у блоках: дорадянська, 

радянська, діаспорна та сучасна вітчизняна.  

Розпочинає свій аналіз автор з рецензій на «Історію України-Русі» М.Аркаса 

авторства його сучасників – В.Липинського та М.Грушевського та ін. На нашу 

думку, ці рецензії можна розглядати складовою джерельної бази роботи. Чомусь у 

блоці «Стан наукової розробки теми», а не «Джерельна база» аналізуються спогади 

онука М.Аркуса Миколи Аркаса – молодшого «Із спогадів про мого батька» (стор. 

17).  

Аналізуючи сучасну вітчизняну історіографію проблеми, авторка відзначає 

«комплексність, цілісність і всебічність висвітлення життя, творчості, 

громадської діяльності М.Аркаса» в монографії В.Шкварця «М.М.Аркас: життя, 

творчість, діяльність» (2002). Нагадаю, що метою дисертаційного дослідження 

Ю.А.Мартинюк також є: «…всебічно й комплексно проаналізувати культурну, 

науково-просвітницьку та громадсько-політичну діяльність і творчість М. Аркаса» 

тощо. Отже виникає питання: що нового запропонувала дослідниця та які аспекти 

«життя, творчості, громадської діяльності М.Аркаса» залишилися не 

розглянутими в монографії В.Шкварця? 

Дисертантові слід було також пояснити які історичні питання залишилися 

нерозглянутими в кандидатських дисертаціях В.Андріяш «Життя, діяльність і 

творчість М.М.Аркаса, його внесок у суспільно-політичне життя України» (2004), 

Н.Шарати «Педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька діяльність М.М.Аркаса» 

(2009), В.Гриценка «Громадська діяльність Миколи Аркаса» (2008). Адже, ціла 
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низка проблем, розглянутих Ю.А. Мартинюк (такі як: життєпис М.Аркаса, 

педагогічний ідеал М.Аркаса, діяльність М.Аркаса в миколаївській «Просвіті» та ін.) 

судячи з назв аналізуються в перерахованих дисертаціях. Отже, потрібно було 

пояснити, що нового було запропоновано Ю.А. Мартинюк. 

Підводячи підсумок історіографічного аналізу проблеми, автор зазначає, що 

«в сучасному історіописанні відсутній всебічний й комплексний аналіз культурної, 

науково-просвітницької та громадсько-політичної діяльності і творчості М.Аркаса». 

А як же монографія В.Шкварця «М.М.Аркас: життя, творчість, діяльність» (2002), 

що була високо відзначена авторкою за «комплексність, цілісність і всебічність 

висвітлення життя, творчості, громадської діяльності М.Аркаса»? 

У дисертаційній роботі використано фонди Центрального державного 

історичного архіву м. Львова, Державного архіву Львівської області, Державного 

архіву Миколаївської області, Миколаївського обласного краєзнавчого музею.  

Підрозділ 2.1 – дуже змістовний і цікавий. Він присвячений історії яскравих 

представників роду Аркасів. Були вони талановитими та непересічними 

особистостями. 

У підрозділі 2.2, присвяченому життєпису М.Аркаса, авторка зазначає (без 

посилання), що «одеська «Громада» – літературно-політична організація кінця ХІХ 

ст., що ставила за мету створення програми українського національного 

відродження» (стор. 64). З цим важко погодитися. Адже, громадівський рух був 

аполітичним та мав культурно-просвітницький характер. Це стосується і Одеської 

громади. А політизація українського національного руху розпочинається з 

утворення РУП у 1900 р. Громади (в тому числі і одеська) не мали програмних 

документів і навряд чи у кінці ХІХ ст. поставили «за мету створення програми 

українського національного відродження».  

Дисертантка зазначає, що М.Аркас захопився принципами «народництва» 

(стор. 66), «проникся народницькими поглядами» (стор. 67). На нашу думку, 

некоректно щодо М.Аркаса використано термін «народництво». В сучасній 

вітчизняній історіографії, враховуючи історіографічну традицію та для уникнення 

термінологічної плутанини, розрізняють терміни «народники» та «народолюбці». 
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Дніпропетровський дослідник професор С.Світленко – автор низки монографій та 

наукових статей з проблеми, зазначає, що термін «народники» застосовують для 

визначення загальноросійської складової демократичного суспільного руху 

пореформеного періоду в Україні. Його ідеологи – Лавров, Ткачов і Бакунін – не 

надавали національному питанню (в т.ч. і українському) важливого значення, 

вважаючи найбільш пріоритетними соціальні або політичні завдання боротьби. На 

думку П.Ткачова, «принцип національності не сумісний з принципом соціальної 

революції», і він повинен бути принесений в жертву останньому. В ідеології 

російського народництва переважали соціально-революційні та радикально-

демократичні цінності, які ґрунтувалися на російському «народному ідеалі».  

Більш доречно говорити про українське «народолюбство» М.Аркаса, який 

разом зі своїми прибічниками надихався творами Шевченка, Гулака-Артемовського, 

козацькими літописами Грабянка, Величка та ін., одягався в український народний 

одяг та намагався пробуджувати в селян національну свідомість, підняти його 

освітній та культурний рівень.  

Авторка занурює читача у відносини у родині. Батько мав великий авторитет. 

Він вплинув на вибір професійного шляху та особисте життя свого сину. Байдужий 

до військової служби, М.Аркас таки став військовим і служив деякий час особистим 

ад’ютантом у свого батька. Батько не підтримував захоплення сина українським 

селом. Йому важко було прийняти те, що під час студентських канікул Микола 

одягався «по-народному», залюбки спілкувався з селянами, вивчав їх побут та 

традиції. Нарешті, вирішив одружитися на селянській дівчині Ярині. Батько завадив 

цьому шлюбові й повернув сина на навчання.  

Окремий розділ присвячено аналізу історичної спадщини М.Аркаса. Автор 

зазначає, що М.Аркас задумав створити рукопис з історії України як «хатній 

підручник» для навчання та виховання онука. А в історію ця книга увійшла як одне з 

найпопулярніших видань з історії України початку ХХ ст. Дисертантка цитує 

критичні і схвальні відгуки на книгу. Описує реакцію наукового середовища та 

самого М.Аркаса на розгромну рецензію М.Грушевського. Авторка описала вагання 
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М.Аркаса: чи продовжувати роботу над другим виданням? Зазначено які зміни були 

внесені у друге видання.   

В тексті дисертації відчувається певна ідеалізація М.Аркаса. Дисертантка 

ставить історика-аматора в один ряд з М.Грушевським, О.Єфименко та іншими 

фаховими істориками. Однак це фігури зовсім різного масштабу.  

Національна концепція історії України була сформована ще до М.Аркаса, 

починаючи від Костомарова, Куліша, Антоновича і була завершена класиком 

української історіографії М.Грушевським. Зокрема, в його відомій статті «Звичайна 

схема «руської» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства», 

опублікованій ще 1904 р., обґрунтовано самостійний характер українського 

історичного процесу.  

«Історію України-Русі» М.Аркаса можна розглядати лише як спробу 

популяризації теоретичної концепції самобутності історичного розвитку 

українського народу, розробленої М.Грушевським. Концепція М.Грушевського 

суперечила панівній, на той час, російській схемі, що обстоювала концепцію 

«общерусской» народності.  

До того ж назва «Історія України-Руси» була введена М.Грушевським. 

М.Аркас запозичив її у М.Грушевського. І про це також потрібно відверто говорити.  

Читаючи дисертаційне дослідження, здається, що причиною різкої критики 

«Історія України-Русі» з боку М.Грушевського була його заздрість успіху М.Аркаса 

та прикрість від того, що М.Аркас випередив М.Грушевського на ниві написання 

популярного видання з української історії. «Ілюстрована історія України» 

М.Грушевського вийшла пізніше і не змогла повторити успіху видання М.Аркаса. 

Потрібно бути дуже обережним, щоб не скочуватися до спрощених оцінок. На стор. 

95 Ю.А.Мартинюк вбачає причини різкої критики М.Грушевського в «високій 

популярності «Історії України-Русі», певній монополізації наукової діяльності в 

галузі історії України М.Грушевським, нетолерантності до конкуренції».  

Безумовно, велике значення мала діяльність М.Аркаса по збору фольклорно-

етнографічного матеріалу, перш за все, українських народних пісень. Для цього 

родина придбала фонограф Едісона. На жаль, М.Аркас так і не опублікував ці 
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«назбирані» пісні окремим виданням через заборону цензури. Важливість такого 

видання відзначали його сучасники. Д.Лагута зазначав, що за зібраними піснями 

можна зробити висновок щодо характеру Миколаївської округи: «То не Росія, не 

Новоросія, бо мова не новоросійська, а справжня українська». Ці висновки є, 

безумовно, важливими і можуть бути використані як додатковий аргумент у 

боротьбі з сучасними апологетами «Русского мира» та прихильниками проекту 

«Новоросія» у південноукраїнському регіоні. 

Підрозділ 3.2 «Доба українського козацтва і Запорозької Січі» написано лише 

на основі роботи історика-аматора М.Аркаса «Історія України-Русі» та двох статей 

(В.Шкварця та О.Білюка). На нашу думку, текст потрібно було наповнити витягами 

з схвальних і критичних наукових рецензій істориків-сучасників М.Аркаса. Було б 

цікаво виокремити ті судження та оцінки козацької доби, які «нащупав» 

непрофесійний історик-аматор і які не йдуть у розріз з сучасною історичною 

наукою. Слід було дисертантці, відійшовши від певної ідеалізації особи М.Аркаса, 

якою пронизана вся робота, назвати слабкі місця, помилки в судженнях та оцінках, 

які зустрічаються в його «Історії України-Русі». 

На стор. 112 зустрічаємо дивні твердження: «І вже після 1905–1907 рр. бере 

початок ідеологія самостійництва». Нагадаю, що першою самостійницькою 

організацією на Наддніпринщині вважається Братство Тарасівців, що існувало в 

кінці ХІХ ст., а першою програмою РУП (1900 р. виникнення) була «Самостійна 

Україна» М.Міхновського. Отже, ідеологія самостійництва бере початок, безумовно, 

раніше 1905–1907 рр. 

Дисертантка робить висновок з яким важко не погодитися: «Він був 

дилетантом в історично-музичній сфері, але дилетантом виключно обдарованим і 

винахідливим».  

Розділ 4 присвячено аналізу внеску М.Аркаса в музичну та літературну 

творчість. Автор описує історію створення та той успіх, який мала опера «Катерина» 

М.Аркаса – перший музично-драматичний твір на сюжет Т.Шевченка. Цитуються 

схвальні відгуки сучасників. Родина Аркасів витратила значні суми коштів на хабарі 

цензорам, щоб оперу допустили до публіки.  
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Розділ 5 присвячено педагогічній та громадсько-виховній діяльності 

М.Аркаса. Підрозділ 5.1 «Педагогічний ідеал М.Аркаса» розкриває, головним 

чином, роботу М.Аркаса по відкриттю школи у с. Богданівці з українською мовою 

викладання, що існувала з 1906 по 1908 рр. Зробив він це нелегально, так і не 

отримавши дозволу. Така ситуація була типовою.  

У роботі зустрічаються стилістичні огріхи, помилки (стор. 16, 41, 139 та ін.). 

Поняття «Українська революція» автор пише з малої літери, хоча традиційно в 

історіографії пишеться з великої «У». Слово «Просвіта» у роботі пишеться і з малої 

(стор. 38) і великої літери (стор. 39). Зустрічаються і певні непорозуміння. На стор. 

111 зазначено, що у 2019 р. виповнилося 112 роки з видання «Історії України-Русі». 

Але ж зараз 2020 рік! Слід було написати, що у 2020 році виповняється 113 років! 

Автор некоректно виконав деякі посилання (№ 285, 286, 290 та ін.)  

Основні результати дослідження відбито в 5-и наукових статтях дисертанта у 

фахових виданнях, 7 наукових публікацій, що додатково відображають результати 

дослідження, та в монографії (у співавторстві з В.Шкварцем) «Історіографія Миколи 

Миколайовича Аркаса в контексті життєпису творчості та діяльності» (2012). 

Незважаючи на висловлені зауваження й побажання, подана на розгляд робота 

в цілому нами оцінюється позитивно. 

Автореферат розкриває зміст дисертації та відповідає встановленим вимогам.  

Дисертаційне дослідження Мартинюк Юлії Анатоліївни є самостійним і 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на належному науково-

теоретичному рівні. Основні положення і висновки дисертації апробовані у 

авторських публікаціях, у виступах на 3-х (2 міжнародні та 1 регіональна) науково-

практичних конференціях. 

Дисертаційне дослідження Мартинюк Юлії Анатоліївни «Спадок М.М.Аркаса 

як складова вітчизняної історії та культури», містить обґрунтовані та достовірні 

наукові результати та висновки і відповідає вимогам, викладеним у пп. 9, 10, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами), а його автор – Мартинюк 
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Юлія Анатоліївна – заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 
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