
!

ук
оф|ш|йного ошонента

т{ол|я €ерг!я Басильовича

на дисертац|то €тичинського 1вана Балентиновича

повсякдшннш життя вояк1в АвстРо_угоРськот тА
;ьъ|йа;?от{рмтй нА укРд!нських тшРшнАх в Роки

- 
пвР1шо[ свттово| втйни,

подано| на здобутгя наукового ступеня кандидата |сторичних наук за

спец|альн|стто 07.00.05 _ етнолог|я'

руб!жним каменем двох !оторинних епох _ ново| та нов|тньо| |стор|{' вона

також спричинила до основних |сторинних процес|в двадцятого отол1ття,

таких як фуга св|това та !олодна в|йни, по1ширення та використання на

практиц| комун|стично] |деолог|| та зап|зн|ле дер>кавотворення багатьох

держав ли1ше на початку 1990-х рок|в. [йа низка !сторинних под|й' як|

вит|катоть з пер1шо| св|тово{, дозволя}оть характеризувати [1 як кзародкову

катастрофр ($егп|па1 са1ав1гор}те, 6еог9е 1(еппап), яка мас значний вплив на

подаль1шу |стор|то всього л}одства'

€аме тому виб|р теми дисертантом не с випадковим | продовжус

3н ачну |отор|ощаф1нну традиц|то. Б одночас акценти запропоновано] роботи

намагасться

вкладаеться

попередн|х

!дгв

|{ертша св|това в|йна ст'ша

вплив яко] ми в|дтуваемо на соб!

кл}очово}о под|ето двох останн|х стол|ть'

до на1ших дн|в. 1{р|м того' що вона отыта

с |нтпими, 3начним чином нов|тн|ми д]тя суласно! |стор|ограф|?' Бе

заперечуточи загштьного розум|нн я в\йни як насамперед катастрофи' автор

зосередити ово1о увагу ъта тому, що не 3авх{ди наг{ряму

в]тзагальнебачення'частоприхованев]днасособливостями

досл!дхсень. Ёа в!дм|ну в|д таких досить добре опрацьованих в

[стор|ощаф|| компонент|в в|йни, як пол!тична чи в!йськова |отор|я' так само

як | активно описаних в художн|й та фахов|й л|терацр| психолог|чних ]т

в{д "
$}}д'г{я $.човодотш та арх'ву

{к1ш;ьковш о*аФьчид:н+:шц ш1жд*попвв
!ш*н! }араса !!!ввщоскд

1.. .-,ц5**.,
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11 в той час як

|золяц|]. 1ака

перестав бутим|сцем бо!в 1у

з 11 загальним зак|нченням'

1917 рош1' 3 виходом Рос|] з в|йни, ! у 1918 рош|'

!(ровопролит[я продовжилося тут | впродовж

елемент|в' питання солдатського повсякдення ще не зав)кди с таким добре

досл!дя<еним. 1нштото особлив|стто |стор|ограф|{ перш:о| св|тово1 в!йни 3давна

с п|двищена увага досл1дник1в д0 ]а2(1дг1\'|\'' !| }Руу1.д;/:

досл|дження €х|дного перебувае у частков|й науков|й

досл1дник1в до 3ах|дного фронту,

ситуац|яц|лкомприродна'аджеколиштн|й€х|днийфронтБелико]в|йнине

наступних рок|в, що | зм|стило акценти |стор|ограф|| на под|| |9\7-192з

рок|в, зат]нивтши ообото |мперську спадщину'

1ван €тичинський намагасться б|льтц дет€ш1ьно ро3глянути ц}о ко!ру

зону) досл|джень 1цляхом |нновативного п|дходу _ пор|вняльного анал|зу за

допомого}о лонг!ттодного методу (1оп9|ш0|па1 зш6у) двох протибориих

стор|н Белико1 в|йни. 1]-1об зробити свос досл|дх<ення б|льтц конкретним'

автор зосередився на визначеношгу компонент| в|йоькового досв!ду

комбатант|в _ повсякденнто |хнього перебування в арм|!' Ёа мото А}мку'

такий п|дх|д дае можлив|сть не ли1ше ро3глянути конкретний в|йськовий

досв|д, але ! виокремити конкретн| ун|верса.гтьн| характерн| типи такого

доов|ду. €аме це п|д|ймас досл|дження на як|сно новий р|вень' адже в

перспектив| дозволить пор|вняти його з досв|дом |нтших кра|н_унасниць

|1ертшо| св|тово] в|йни, тобто отворить ун|версальну методолог!то для анал!зу

конкретного |сторичного пер|оду'

.1,к вдало зазначас автор, <|[ертша св]това в|йна була одним з

найб|льтших в|йськових конфл|кт|в в |стор1| л}одства)). [ей лейтмотив

п|дводить до !ншло] г|потези про можлив|сть використа|1ня наявно1'

розроблено|дисертантомметодолог|!,|дляанал|зу|нцтихв|йськових
конфл|кт|в.
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ч

Ёеобх|дно зауважити також кореляц|то досл|дження дисертанта з

|нштими, актуш1ьними на на1ц час' напрямками доол|дх<ень: ново}о

!мперськото !стор!сю' атакож гендерними оцА|ями та |стор|ето повоякдення'

кЁова |мперська |стор|я>> _ над3вичайно акцальний напрямок |стор|ограф||

останн|х десятил|ть, спрямо ванийна розкриття нових аспект!в <класично]>>

1стор|! |мперських режим|в свропейського модерну' 1у'' зокрема' необх|дно

видтлити роботи |{|тера ,{хсадсона, ,{ан|еля !новськ|' а та1(ож Бориса

}1ироновапроноверозум|ннятакогоявища,яккласичнаевропейська

|мпер|я. -1,к виявл яетьоя, |мпероьк| 'щщцри 
в багатьох аспектах свого

життя' в то1,ц числ| | у повсякденн| та щоденних практиках' значно

в|др|знялиоь в|д <монол]тного>> бачення г!опередньо| |стор|ощаф1!' <Ёова

|мперська !стор|о напря]угу кореп!ос з досл|дх<енням 1вана Балентиновича

стооовно внущ|тшн|х прошес|в в |мперських структурах напередодн| та на

початку |1ертшо{ ов!тово] в|йни'

Ё|мецька досл|дниця 9те Фреверт аналт|зус в|йськову олужбу та

перевдяганнявун|форт,уякмаскарадтаелементстановленняв€вроп|

культури чолов|чо{ маот<ул|нноот|. 3ага-гтом антрополог|чний компонент

досл!дження дисертанта взасмопов'язаний з ц|сто |стор|ощаф|нното

концепц|с}о' адх{е 11адае значно[ уваги ро3гляду в|йськово| ун!форми як

компонента солдатського повоякдення. [ут необх!дно з€вначити' що 1ван

€тичинський в!д|йтпов в|д ((класичного> ун|формолог|чного досл|джеътътя' а

зосередився саме на ун|форм| як важлив!й складов1й солдатських буАн!в' як

бойових'так|перервм|жбоями.Авторвдалозаувах{усте,щообидва

|мперськ! режими пройш:ли впродовж в|йни евоптоц]то в|йськово| форми' яка

в|дображала протиборство м|ж щадиц|оналт|змом та функш!онш1ьними

потребами сучасно| в|йни. [е протиборство було характерним ! для |ншлих
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сфер життя. -[к стае зрозум|по з дисертац|{, перцлий фактор переважно

завадив комплексно зм|нити одностр|й та 3робити його якомога б|льтш

зрг{ним штя в|йськових реал|й' Ёе зважаточи на це'

моб|л|зац|| призвела до появи моди на в|йськовий

щомадян, яку можна опостер|г ати \ сьогодн|'

1ретьото важливо}о ск.т1адовото |стор|ощаф|нно! ц|нност| доол|дження

е його |сторико-анщог!опог|чний компонент. {|лком в контекст| досл|джень

1цколи канна.гл|в>>, 1ван Балентинович зд|йонтое комплексне антрополог|чне

досл|дження повсякденного )киття сусп!льно| категор|!, яка через овос

буленне г!оходх{ення часто випадае з фокуоу |сторинних доол|джень _

солдат|в. )(оча в дисертац|! | присутн|й певний |нтерес до ел|тарно] частини

солдатсько] маси _ вояк|в-добровольц|в у склад| лег|он|в австр|йсько! арм|{

таоф!цер|в,алеосновнаувагаприд|ленасамеперес|ннимпредставникам

збройних сил' що додас досл!дженнто |нновативност|' |[овсякденне життя

солдата на в|йн| дос| за-гти1шаеться вах(]1ивим недоол|дх{еним моментом

сунасно| |стор|ощаф|{ в св|т|, що зокрема стверд>туе | 1лля Берков|н у сво]й

останн|й монощаф|{.

[исерташ|я 1вана €тичинського мас к']1аоичну сщуктуру' характер1у

для |сторичного досл|ркення. Бона ок.т1адасться з| встуг!у' щьох розд|л|в'

спискувикористанихджерелтал|тератури'висновк|втадодатк|в.

у вступ! автор довол| лакон|чно окресл}ос акца'1ьн1сть' мету'

3авдання та |нтш| формальн| характеристики роботи' Беобх|дно 3ауважити

]€, що в|н одразу виокремлтос основний напрямок свого досл1дження'

зазнача}очи те' що ((. . .вивченн я )киття етнос|в у в|йськовий чао с важ'}1иво}о

тематико}о для нов|тньо| етнолог|чно| науки)' Б!н також обмежуе

територ|а-гльн| та хронолог|нн| меж] свого досл|дя<ення' що до3воляе

4

роки в|йни та масов1сть

одяг серед перес|иних
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в|дкинути зайвийматер!ал з !стор|{ перш:о! св|тово{ в|йни, якого нараз1 1сну€

б|льшл, н|хс доотатньо. [е дозволяс одрш!у сконценщуватиоя на обран!й

проблематиц|, як|й ! присвян ений основний матер|атт дисертац11'

Розд|л 1 у ш|лком к.]1асичн|й манер! присвянено ана'гл|зу !стор|ограф|{

проблеми та анал|зу джерельно| 6ази. Ба його початку дисертант

намагаеться охопити велетеноьке поле |стор|ощаф|| питан|\я' ыте практично

одра3уобмежусйоголи1шесво|мпредметомдосл|дження.3вая<аточи1;1ате,

що як !стор|ощаф|я авсщо-угорського' так | рос|йського досв1ду перпло|

св|тово] в|йни нараховус тисяч| праць' зрозум!ло, 1{Ф це завдання с

надзвичайно важким. |1ертш за все' слу1шним е його анал|з укра!нсько|

|стор|ограф|! проблеми' яка дос| фрагментарно ро3глядае пер1шу св!тову або

в контекст| ]| стосунку до нац|онального руху укра|нш|в' або ж в контекст|

укра}нських ви3вольних змагань. Ёе зважаточи на стол|тн|й тов|лей под|й

пертшо| св|тово| в|йни, | нада.гт| |снус значна к|льк]сть недосл|джених [|

компонент|в загалом та м|оця укра|нш|в в н]й зокрема' 3 загального числа

досл|джень автор б|льшд док.]1адно зосеред)1(усться на працях' присвячених

|стор!| солдатського повсякдення член|в авсщо_угорських добровольчих

форшгувань. |1ри анал|з| |ноземно{ |стор|ограф!! автор довол| вд€[л{о анал|зус

ево'1тоц|1оакцент|вуавстро-угорськ|йм|л|таристиц|та3ростання!нтересу

до в|йськово_анщополог|чних студ|й. Анал|з рос|йського компонента теми

обмежений литше працями рос|йських та чаотково укра|нських автор|в' |

пом!тно прощас австро-угорськошгу. Було б доц|льно залу{ити до дисерташ|!

досл|дження й представник|в |нцлих кра!н на теми |стор|! рос|йсько{

|мперсько| арм|{ та ]| повсякдення в пертш|й св]тов|й в|йн]'

|{|дрозд|л'присвячонийджерельн|йбаз|досл!дження'вартовид|лити

як знаковий, ад)!(е в|н демонструе р|знопланов|оть п|дход|в автора до
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досл!д}куванот проблеми' а тако)к'1т реальний мастштаб' Автор засновуе сво}о

дисертац|то на значнощ. пласт| як опубл|кованих, так | арх|вних' ран|тше не

опубл|кованих д)керел. [о останн|х входять арх1вн1

укра!нських арх!в|в, а тако)к матер!€!"ли Авсщ|йсько!

б1бл|отеки, !{Ф € беззаперечним пп}осом цього досл]дження'

|з т{их матер|алт|в' зокрема введених до наукового об|ц

цроводить дета-гтьний джерельний ана'гт|з' який додас

фаховост|.

Розд|л 2 диоертацтт <Бояцьке повсякдення авсщо-угороько1 арм11 на

€х|дношгу фронт|, 1914_1918) за обраното дисертантом схемо1о ц|лком

в|йни
|мпер|{ та ]€, який вплив ц| особливост| мш1и на ведення а

укра!нсько!шу теащ| бойових д|й. Б|рно зауважене те' що укра|нц|, як | !нтш!

фонди трьох

нац!онаттьно|

1{одо окремих

впер1пе' автор

досл|дя<еннто

лог|чно розкривас тло та зм!ст досл|ркуваного процеоу' Ёа початку розд1лу

в|н змальовус особливост| бупови та формування збройних оил дуал|стично|

н

нац|ональн| групи Австро-!горщини, брыти активну участь у пер1ш1и

св|тов|й в|йн!, хоча ! не були нш1ежно представлен| серед оф|шеРотва та

генера_гт|тету. ,{исертант також критично з3вначас' що в досл1дженн1

укра!нських визвольних змагань пащ|отиин! понування досл|дник|в можуть

подекуди 11|кодити науковост! конкретних досл|джень' !е' зокрема'

при3водить до в|дсутност| даних про багатьох укра!нських в|йськово-

пол|тичних д|яч|в до початку !х активно| проукра!нсько] д!яльноот|' що

заважас усв|домленн}о реального |сторинного контексту конкретних

особистостей.

9 в|дпов|дних частинах розд|лу 1ван €тичинський розглядас

компоненти в!йськового повсякдення як в|йськова ун|форма (олностр|й)'

так1

умови проживання' харчування' хс|нки на в|йн|, свята' обрядов|сть та |н'
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]

(ожен з перел!чених фактор|в демонсщусться к1лькома прикладами:

арх|вними справами' зр,вками фопьклору, фотощаф|ями чи спогадами

сучасник|в. Автор слу1цно 3ауважуе, що описан! ним ситуац|т фронтового

повсякдення мох{уть вважатися типовими ш1я вс|с| в|йни та авотро-угорськот

арм|т зокрема. Ёаприклад, т|ри ана'[|з| евол}оц!т в|йськово| ун|форми ц|лком

слу1шно заувах{ено нагал1ьну необх|дн|сть зб|льтшення функц|ональност|

одностро!в за_гтежно в|д умов театру бойових д|й, якапост|йно г€[льмувал|ась

консерватизмом та неготовн|ст!о до зм|н австр|йського генер€ш|тету.

}н|форма пост€!па виявом чолов|чо| маскул|нност| та елементом в|дд|лення

б^фоп1
солдат|в в|д реш:ти сусп|льства, таким важ.т1ивим в умовах тот€[льно1 в1ини.

€олдати 6улизшгутпен| терп|ти значн| обмеження впродовж свос| в|йськово|

служби, яка' нагада}о' щив€!.ла впродовж к|лькох рок|в. 1аке трив'1'1е

перебування в екстрем€|']тьних умовах без близькот перспективи зм1ни на

кращепризводилодокомплексногоперевла1пцванняповсякденногожиття.

Розд|л 3 <|{овсякденне життя роо|йсько| арм|| на |{|вденно-3ах|дному

фронт| у |9|4-|917 рр.> побудовано за схемото' ана.]1ог|чното попередньому.

€понатку автор описус основн! особливост| функш|онування збройних ои!|

Рос|йсько| |мпер|| напередодн| |{ертшо| св|тово| в|йни та процес зм1н,

|н|ц|йований довол| посередн|м становищем у в|йськах на початку 20

стол|тгя. Биявом ц|с| ситуац|| ста.гла поразка в Рос|йсько-японськ|й в|йн| та

гарянков| зм|ни, як| дозво лил|т Рос!] значно посилити боездатн|сть арм|| до

19:14 р.3овн|тшн|м виявом цих зм|н ста1о 3апровадх(ення ново| ун|форми з !1

<|мперським зеленим> або (захисним) кольором' трива;тий час характерним

д!тя арм|} 1 сРсР. [|кавото е |нформац|я, д3ерк€|"льна розглянутому у

попередньому розд|л| авсщо-угорськошгу прикладу, про значення укра1нц1в

для збройних оил !мшерсько| Рос!]. !кра!нш| були чаотино}о титульно|
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|мперсьт<о! нац!|, хоча | без визнання !х окрем|тпност! в|д рос|ян' що надав€|.ло

]м неабиякого значення для функц|онування збройних сил 3ага-т1ом.

€лутпними с зауваження дисертанта стосовно под|й в [аличин|

впродовж |9|4-19|5 рок|в, коли рос|йська адм!н|сщац|я намагш1ася

|нкорпорувати ц}о територ|то до рос|йського бторократичного аг{арац' не

чекаточи на зак|нчення бойових д1й. Б контекст1 роботи доц|льно було б

додати для пор|вняння дол| м|сцевих метшканц|в, як| опинились п|д

подв|йно}о торисдикц|ето як рос|йсько|, так | австр|йсько] адм|н|страц|й та

часто потерп€|.]1ив|дрепрес|й з боку обох стор|н. Б контекст| дисертац|| було

б ц|каво досл|дити тако}к особист| мотивац|] метцканц|в прифронтових

територ|й _ солдат|в протиборчих арм|й, чий досв|д у в|йн| був одним |з

найболточ|ш:их. ,{исертант частково розглядае це т|итання |пляхом анал|зу

арх!вних документ!в про австро-угорських дезертир|в воснного часу. 1нтцим

асг{ектом даного 1(онтексту ст€1по форшгування образу ворога та

кпросв1тителя) серед солдат|в арм|й, що окупува]ти ворож| територ!{. 1ак,

1-{ентралтьн| дер>кави вважал|и ое6е культуртрегерами на (дикому €ход|>, а

роо!яни _ боршями за права (уярмлених брат|в-слов'ян>. Автор зупинясться

переважно на останньоп,1у аспект|, €|пе все одно з€|значае зникнення 1л1оз1и

серед солдат|в щодо ре€}'1ьних завдань втйни. Ёа п|дтримку ш|е| тези можемо

використати | матер|а-гти про мародерство рос|йськими в|йськами майна

ме1шканц|в [аличини п|д нас в|дступу з не| в 1915 роц|, коли риторика

панслав|зшту зм|ни лаоя грабунком та безчинствами стосовно брат|в_слов' ян.

в настушних п|дрозд|лах вик.]1адено 1нформац|то про к!лька

компонент|в в|йськового повсякдення рос|йсько| арм||, аналог1чних

попередньому анал|зу австро-угорськот ситуац||. {е'питання ун1фоР[!!,

умов проживання п|д час в|йськових д|й, хартування, боротьби з хворобами,
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я<|ночого питання на в|йн| тощо. Ёа окрешгу увац заслуговутоть ц1кав1

зауваги 1вана Балентиновича про вплив сухого 3акону на щоденн| практики

та риту€|пи рос|йських в|йськовослужбовц|в. Реа-тл|| в|йни продемонсщували

значну к|льк1сть щоденних практик пору1шення заборони вживання

€!"'1когол!о' почина}очи в|д вживання трофейних напо]в чи техн|чних р|дин, |

зак|ннутони бартером з воро)кото арм|сто та умовним скасуванням сухого

закону через револтоц|то 1917 року в Рос|йськ|й |мпер||. Автор слу1цно

заувахсус, 1[Ф {ентрагтьн| держави активно ман|пул}овапи запаоами

€[лкоголю 3 мето}о деморал1зац|| рос|йсько| арм||, що подекуди було

усп!тшното моделл}о ((ведення бойових д|ь.

Ёадзвичайно вд€}'{о описаний у третьо1уту розд|л| приклад великого

свята (Беликодня) як небудонний виладок повсякденного х{иття солдат1в

протиборних стор|н. ,(исертант наголо1шус на випадках сум1сного

святкування Беликодня та |нц:их великих свят представниками як

рос|йсько[, так | австро-угорсько| та н!мецько[ арм|й, наст1льки характерний

для пер1по] св|тово] елемент л}одяност|. Ёе зважаточи на пор|вняно недавнс

набуття популярност|, волонтерський рух був | тод| характерно}о рисо}о

бойових д1й. } розд|л| йдеться про традиц|йн| подарунки, яктцив|льн| особи

робити воякам з нагоди великих свят.

Анал|з гендерного компоненту в|йни з рос!йського боку с б|льтп

комплеконим, н|ж у попоредньошгу розд|л|. 1ут 1ван €тичинський вид|ляс

три основн| аспекти стосунк|в солдат1в з ж|нками: якпобратимами по збро|,

як допом1жним персон€|лом та м|оцевим населенням. 1акий под|л е

достатньо обгрунтованим та п!дкр|пленим дх{ерельним матер|алом, хоча

дисертац|я все >к би вигр€|"ла в|д проведення площинного анатт|3у не ли1ше 3

рос|йського боку фронц, а|з оитуац|сто з Авсщо-)/горшини. 3агалом п|дб!р
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3агалом дисертац!йне досл|дження

корел}о}оть з 3авданнями та основним

вивах<ен1 та обгрунтован|.

фактиино| |нформац!| | конкретн| узага-гтьноння по другому та щетьош!у

розд|лах подекуди не с симетричними. 3розум|ло, що це зумовлено

насамперед наявними у автора д)керелами' проте подекуди диоертац|я

значно би виграла в!д пор|вняння однакових процес1в по обидва боки

фро*'ц.

м]стить лог|чн| висновки, як1

матер|алом досл|дження. Бони

! хоиу в|дзначити високий р|вень виконання дисертац11' а'т1е все ж

вважато за пощ|бне висловити автору рядпобая<ань та зауважень, в|д яких

дисертац1я литпе б вигра-гта. 1у1ожливо' дисертант змо}ке викориотати 1х у

сво|х майбутн|х досл|дженнях тако| велико] та комплеконо| теми:

1. |{итання п|дбору та анал|зу дх{ерельно] бази. 3вах<аточи на те' що

автор використовуе лонг|т}одний метод _ пор|вняння аналог1чних

процес]в у двох сум|жних соц|умах в окремий зазначений пер|од, було

б доц|льним б|пьтц детал|зовано п|дшуковувати д}керельну 6азу лля

пор|внянь. [оча автор | намагався зд|йснити це на г{риклад|

конкретних феномен|в солдатоького повсякдення, це йому не завжди

вд€|'лося | в|днувасться певна диспропорц|я у опис| ан€шог1чних явищ

по обидва боки фронц. 3в|сно, доол|дник з€}лех{ить в|д наявних

джерел' | подекуАи не може напряму вппищ/ти на тх наявн|сть чи

в|дсутн|сть, €ш1е зазначена диспропорц|я подекуди г{ризводила до

неповного розгляду конкретних феномен|в. }1априклад, ж|ночий

комцонент в|йни у !енща.гльних держав виглядас вик]т}очно як ж!нка-

в|йськовий побратим' хоча я б|льтп н|лс впевъто|1ий, що в авотро-

10
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угорських солдат|в |снували | контакти з м|сцевим населенням чи

>к|ночий пероон€| л !шпит€|"л|в.

Б даному ж контекот| не зовс|м зрозум|л| акценти у вибор| та анал|з!

конкретних д}керел. Фкрем| з них проан€|.'1|3овано надто докладно'

вкл}оча}очи зовн|ш:н]й джерелознавчий ан€!.л|з, а |нтш| вик.]1точно

використан| як джерело без занурення в особливост| створення чи дол|

автора. |{ри наявност| едино] методолог|] проведення такого

досл|дх{ення ц|ст ситуац|| можна було б уникнути та презентувати

достатнто |нформац|то для вс|х досл|джуваних феномен|в як в австро-

угорськ|й, так | в рос|йськ|й щм|ях.

\\аявний значний масив особових д)керел та твор|в художньот

л|тератури, не вк.]1}очених до ана-п|зу, до3волив 6и збататити

досл|д)!(ення автора. до нього мо)кна в!днести хоча б автоб|ограф!ин1

твори Р. 1(упнинського та у. €амтука, а тако)к такий вид усно|

народнот творчост| зах|дноукра!ъських земель як солдатськ| сп|ванки_

хрон|ки, в яких прост| солдати 1шляхом ск.т1аданняречитативних п|сень

на к1цт€|'лт коломийок опиоув€!.ли особливост! свого повсякденного

життя тош]о.

2. ||о тексту дисертац|| пом|тн| деяк| проблеми з оформленням' Бони

стосу1оться'зокрема'посилань'аджевдеякихро3д1лахвони

розпод!лен| нер|вном|рно, хоча автор 1 оперус |нформац|ето, яка

очевидно мае арх|вне походження або ж рещансльована з мемуар|в'

[итати, як| перекладае автор, бажано ро3м|стити в посиланнях мово1о

ориг|на-глу для кращого ро3ум|ння тексц тастил}о написання текот|в'

Аналог|чне побажання отосусться додатк|в, зокрема масиву

фотограф|й, залутених до наукового об!ц дисертантом. .{одатки до

посилання на джерела' проте часто не м1стять

11
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)!(однот |нформаш|{ про саме зображення. |[одача коротких заголовк|в

до фото, в тош1у чисд! мовою ориг|на.глу, збагатила б науковий аларат

дисертац|] та дозволила б краще ор|снтуватися в н|й. 1е ж стосусться

списку використаних джерел та л!тератури, який ли1ше б виграв в|д

нав|ть самого простого струкцрування. 9 поданн| вих|дних даних

арх|вних справ г!одекуди в|дсутн|й повний {х опис, зокрема н€|3ви

справ.

[о тексту дисертац|| подекуди присутн| неточност| чи невд€|''||

форшгултовання' як наприк]1ад опис лег|онер|в австр|йських

добровольчих частин як водночас цив|льних та добре ви1школених

в|йськових. Бисновкова частина досл|дх<ення подекуди випускас

вах{лив| компоненти' як наприк.}1ад пряме пор|вняння обох

розглянутих в досл|дженн| випадк|в.

3. 3 точки зору перспектив досл!дх{ення я б рекомендував дисертанту

[ни Фстеркамп'

це |стор|ощаф|я

6ути обмеэкена

б!льтш детальну роботу з |отор|ощаф|сто. [е побажання стосусться

|стор|ограф|нно| 1школи <<ново| |мперсько| |стор||> та сучасних

досл|джень авсщо-угорського ценщ.|льноевропейського досв|ду. 1ут

необх|дно заува}кити останн| роботи |{!тера,,{жадсона, 1лл| Берков|иа,

[амари 1[еер, ,{жонатана |умза тощо. 3 |нтпого боку,

рос|йського досв|ду пертшо| св|тово{ в|йни, яка не мас

викл}очно рос!йськими авт6рами. Ёе звая<аточи на

високий фаховий р|вень цитованих в дисертац|| праць, такий п|дх|д до

вивчення питання мох{на на3вати однобоким. 1ут рекомендуто хоча б

г[рац| |{|тера {олкв|ота стосовно досв|ду ранньот щомадяноько] в|йни

в Рос!|, як| м|стять акц€шьну |нформац|то ! стосовно солдатського

повсякдення в роки пер1шот св|тово| в|йни'

\2
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Бисловлен| критиин| зауваження носять характер насамперед

досл|дхсень дисерт€|нта. ,,{исертац1я 1ванапобажань для майбутн|х

Балентиновича €тичинського _ результат тривало| самост|йно| роботи

автора' ц|л|сний та ориг|нальний текст. Робота нат|исаъ\а на нш1е}кнотуу

науковошгу та теоретично]у!у р|вн! та повн!стто в|дпов|дае п. 11 та |нтшим

вимогам к|1орядку присудження наукових ступен|в ! присвосння вченого

звання стар1шого наукового сп|вроб|тника>. 3м!ст автореферац в|дпов1дас

зм|сту роботи та в|дпов|дас фаховим вимогам до нього.

!исертац1я <|{овсякденне життя вояк|в австро-угорсько| та рос1йсько|

арм|й на укра!нських теренах в роки пертпо[ св|тово] в|йни> с акту[!"льно}о,

в1дпов1дас фаховим вимогам та мас наукову новизну' а [| автор 1ван

Б алентинович 6тичинський заолуговуе на присудження наукового ступеня

кандидата |сторинних наук за спец|альн|стто 07.00.05 <<етнолог|я>>

Фф1ц1йний оцонент

(андидат |сторинних наук' доцент, доцент кафедри |стор|| }{ац|онального

техн1чного ун|верситету }кра|ни <1{и]вський пол!техн!чний 1нститут !мен1

1горя €|корського))

9ол|й €ерг|й Басильович

техн|чного ун1верситету !кра!ни

!мен| 1горя €|корського)' кандидат

|[!дпис оф|ц|йного опонента засв|дтуто

Бчений €!льного

<1(и?вський

техн|чних н

@ж$
!,олявко 4
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в1дгук
оФ1цйного опоншнтА

на дисертац!ю €тичинського !вана Балентиновича на тему:

<<|[овсяпсденне ?!сиття вояк1в австро_угорсько[ та рос!йсько[ арм1й на

украпнських теренах в роки !|ерпшо[ св!тово[ в1йни>>,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата !сторичцих наук

за спец!альн!стцо 07.00.05 _ Бтнолог!я.

} незалех<н|й 9кра?н| |снуе обгрунтований |нтерес до нових, в|льних

в|д |деолог|чно| забарвленост| та упереджених стереотип|в радянсько| до6и
аспект|в в|тчизняно{ |стор||, що зумовлено низкок) важливих нинник|в,

насамперед, прагненням фах|вц|в до об'ективного | всеб|чного вивченн'т

на1пого складного 1у{инулого та ексщаполяц|! його досв|ду на не просте

сьогоденн'1. Ёа будь-як|й в|йн| культурно-побутово-сан|тарн| явища

проявля1оться в |нтпому вим|р|, ан|>к у мирний час. 1ому, вивчення х{иття

в[йськових у военний час е ват{ливо1о тематико}о для нов|тньо| |сторинно| та

етнолог|чно| науки. } цьому контекст| зростас |нтерес |сторик|в та етнолог!в

т до м!л1тарно-антрополог|чно| проблематики на1пого бойового минулого' що
обумовлеЁФ, } тому нисл!, п|двищенн'{м сусп|льно| зац|кавленост| отаном

3бройних (ил )/кра|ниу зв'язку з в|йськовими д1ями на сход| натшо| дерх{ави'
спровокованих рос!йськото ащес|ето. Фстанн| роки переконливо довели,
наск]льки ва)кливим е повсякденне життя укра|нських вояк|в у контекст]

в|дновленття та функц|онування 3бройних €ил. Ёавколо ц|е] проблеми

зцртув{1пось чим€!'по лтодей, виникли

слух<би, як| займалоться тиловим забезпеченням укра!нсько| арм|!. 1ому
ват<лив1сть вивчення |сторинного досв|ду у ц|й сфер| п|дтверАжуеться

нов1

процесами, пов'язаними з розбудовото нов|тнього укра!нського в|йська.
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3 ц|е| точки зору дисертац|йне досл|дя<ення €тичинського 1вана

Балентиновича е над3вичайно акту€|льним та своечасним. 1-{е _ пер1ца у
в|тчизнян|й |стор|ощаф1| комплексна наукова робота,т[рисвячена виявленнто

та досл|дт<еннто м|л|тарно-анщополог|чних особливостей збройних сил

Австро-}горщини та Рос|йсько| |мпер|| на укра?нських землях п|д час

|!ертшо| ов|тово| в|йни. 3добуван упер1ше виявив нов| арх|вн| джерела та

1л}острац|1, як|, практично, дотепер не були введен| до наукового об|ц; ним

проведено комплексне досл|дясення побутово_тилового | сан|тарного стану

збройних сил двох во}о1очих |мпер||, введено нов| знання про зовн|тшн|й

вигляд, односщ|й, прохсивання й харнування вояк|в, а тако)к сформульовано

пропозиц!| щодо под€|'ль1цих напрямк!в етнолог|чних

проблематики саме в укра!нському контекст|.

досл|дх<ень з дано]

Ёаукова новизна дисертац|| полягае в постановц| та розробц|
акту€!"льно| теми, яка ще не була предметом спец|ального досл|дження в

сутасн|й укра!нськ|й |стор1ощаф||.

1{лточовими словосцолг{енн'1ми у н€вв| та в контент| дисертац|| е:

<укра!нськ| територ|}>, <укра!нськ| земл|>, <укра|нськ| терени), ((укра]нц| в

роки |{ертпо| св|тово| в|йни>>, що п|дкресл}ое неповторну роль та значенн'{

л}одського, матер|ального ! територ|ального в!тчизняних чинник|в у
розгортанн| без вол| укра!нського народу Белико| в|йни в ме}1{ах }кра!ни. }
зв'язку з цим не мох{на не погодитися |з справедливим твердх(енням

дисертанта про ]€, що <укра!нц| становили значну частку в основних
протиборних арм|ях конфл|кту: австро-угорськ|й та рос|йськ|й. |{од|] Белико]
в|йни вплинули на долто укра|нц|в, нац|он€|']1ьну культуру, св|дом!сть.

Ёайголовн|тше, нац|етворн| процеси п|д час |{ерш:о| св|тово! в]йни

спричинили появу нез€}лех{но| укра!нсько| дер)кави у 1918 р.>. Фтже, автор

вда1о екстрапол1ое етноцол|тичн| насл|дки Белико| в|йни як на ситуац|то, що
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ск]1.ш1ася в умовах !кра!нсько[ револтоц|| 1918 _ |922 рр.' так | суласн|й

ситуац|| в зон| бойового протистояння рос|йськ|й агрес|| на сход| }кра!ни.

,{исертант ч|тко визначився з об'ектом, предметош1, мето}о,

хронолог!чними та територ|а-ттьними ме)ками, а такох( з методолог!чними

п|дходами роботи. Б|н не механ|чно перел|иуе застосован| методи

досл!д>кення) а розкривас сутн|сть ко}кного з них у прив'язц| до конкретного

аспекту дисертац||.

у вступ| общунтовано виб|р та актуальн|сть теми дисертац!йного

досл!дження, ]1 зв'язок з науковими прощамами, планами | темами.

Бизначено об'скт, предмет' мету' завдання' хронолог]чн| | територ|альн| мехс|

науково| роботи, сформульовано методолог|чн| принципи досл|дження.

1акохс у вступн|й частин| аргументовано наукову новизну та практичне

значення дисертац||, наведено в|домост| про апробац|то результат|в

досл|дження.

9 пертшому розд|л| <[стор|ограф!я та дх{ерельна 6аза досл|дх<енн'о)

проанал|зовано ступ|нь науково| розробки обрано| теми у в|тнизнян|й та

заруб|хсн|й |стор|ощаф|ях, комплексно охарактеризовано джерельну базу

досл1дя{енн'{.

фугий розд|л дисертац|? <Бояцьке повсякдення авсщо-угорсько! арм||

на €х|дному фронт| у |914-1918 рр., присвячений висв|тленнто питань, що
стосу!оться м|л|тарно-антрополог|чного вим|ру унаст| австро-угорських

збройних силу |{ертш|й св|тов|й в|йн| на укра!нських землях.

9 щетьому розд|л| <<|{овсякденне }киття рос|йсько| арм|| на |{|вденно-

3ах|дному фронт1 у |9|4_|9|7 рр.) охарактеризовано риси побуту та

розма!'ття повсякденного х{иття вояк|в рос|йсько| арм|| п|д час ||ертпо|

св|тово| в!йни.

у висновках п|дсумовано результати досл|дх<ення та узаг€!льнено

общунтован| у дисертац|| основн| положення, що виносяться на захист.
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Результати проведеного досл|дт<ення дозволятоть виз;11ачити роль
м|л1тарно-анщополог|чних студ|й в суласн|й етнолог|чн|й науц!. }кра|нський

театр в|йськових дтй |{ертпо| св|тово| в1йни е ду)ке репрезентативним з

доол|дницько| точки зору. |{ередус|м через те, що на ньому вели бойов| д||,

кр|м авсщо-угорсько| та рос|йсько|, ще й н|мецька, турецька, болгарська та

|нтп| арм||.

?аким чином, в досл!джуваних територ|альних мех{ах зосередились

г1редставники багатьох етнос|в | культур. Ёе мен11| вах{ливим, врахову!очи

вплив природних умов на побут вояк|в, е | ландтпафтне розма!'ття територ!|.

Ёа особливу увагу заслуговуе твердх{ення дисертанта про те' що ((це е

новий напрям в укра!нськ|й |сторинн|й науц|, який ли1]]е 3ар€ш поступово

набувае свое| популярност|>>.

1ако;к |мпонус той факт, що автор забарливо додае до роботи чисельн1

!лтострац||, котр| потух{но п|дтверАя{утоть контент досл|д>кення.

Фтх<е, мох{емо стверджувати, що роль м|л|тарно_анщополог|чних

досл|джень |{ершло| св|тово| в|йни нин| 3ростас, вони е акту€!.льну{ми'оск|льки

дозволя}оть б|льтп 1пироко осмислити глобальн| под|| стор1нно\ давнину,
насл|дки яких лтодство з€внас й сьогодн|. Биходяни з результат|в
дисертац|йного досл|ркення €тичинського 1вана Балентиновича,

передбанаемо, що в майбутньому предметне поле м|л|тарно| антрополог||,

яке сьогодн! б|льтпе зосереджене на макровим|р| (повсякденне х{иття арм|й,

окремих п|дрозд|л]в | т. |н.), перейде на м|крор!вень (окрем| аспекти р|зних
шроблем повсякдення _ дозв|лля, фронтовий досв|д окремих етн|чних ф}п,
розма|ття культурних та повед|нкових практик

ведення вояцьких щоденник|в тощо).

на передов|й, культура

|аким чином' мо)кна констатувы!и) що здобувач обрав та усп|штно

досл|див потр|бну, ц|каву та надзвинайну акту€!"лтьну тему. Багомого
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значенн'1 робот| дод.}пи наукова достов|рн|сть авторських тверджень та

практична доц1льн1оть висновк1в 1 рекомендац1и.

Боднонас, варто зазначити) що дисертац|йна робота €тичинського

1вана Балентиновича не позбавлена й певних недол!к|в.

1ак, по-пер1це, очевидно}о е суперенлив!сть м|х< ствердх{енням автора

(с. 1 автореферату та с. 19 дисертац|!) про те, що <9кра]нськ| земл| на

г]очатку [{ ст. стали театром бойових д|й |{ертпо| св|тово| в]йни. Ёа теренах

3ах|дно] }кра!ни, Бесараб|!, |{|вн|чного |{ринорномор'я велись активн|

бойов! д|| м!т< арм!ями кра!н Антанти та 1ро|стого со}озу. Ретпта укра!нських

земель ст€}ши тиловок) базото в|йська | в|днули не мен1ший тягар в|йни> та

подальтший розвиток ц|с| тези (с. 2 автореферату та с. |9 дисертац|!):

<<[еритор|а_гльн| мет<! досл|дженн'1 вк.]1точа}оть терени сунасно| !кра!ни на

яких точилиоя бойов| д|| м}к австро-угорсько}о та рос|йськото арм|ями у
вказаний хронолог\чний пер|од (3акарпатоька, Болинська, Р|вненська,

.[{ьв|вська, 1вано-Франк|вська, 1ерноп|льська, !,мельницька, 9ерн|вецька

област|)>.

|{о-друге, в досл|дхсенн! недостатньо використано в|дпов|дн| матер|али

пер|одинних видань час|в |{ертшо| св|тово| в|йни, у тому числ| ! |лтосщац||,

як1 с вах(ливим джерелом для ан€}л!зу | висв|тлення проблематики дисертац||

|{о-третс' недоотатньо висв!тлено питання в}китку доматшн1х реней, в

тому числ| елемент|в нац|ональних сщо!в, р€вом з ун1формо}о у вояк|в

досл|дтсуваних арм|й.

|!о-нетверте, в третьому розд|л| дисертац|| недостатньо уваги

прид|лено проблем| м}кетн|чно| комун|кац|| серед вояк|в рос|йсько| арм||.

|1о-п'яте, в текстах дисертац|| та автореферату допущен| деяк]

помилки редакц1ино_техн1чного характеру.

Разом з тим, сл|д п|дкреслити, що вик.]1аден| вище заува)кення оуттево

не вг{лива}оть на високу як|сть та квал|ф|кац|то проведено| науково| роботи.
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,,{исертац|я (тичинського 1вана Балентиновича <<|[овсякденне життя
вояк!в авсщо-угорсько| та рос|йсько| арм|й на укра!нських теренах в роки
|[ертшо| св|тово| в|йни> е структуровано1о' ц|л|сното, самост|йно виконаното |

зав9ршеното науковото робото1о. |{одане на захист дисертац|йне досл!дэкення
мас ва)к-ттиве науково-теоретичне та практичне значення, його основн|

полох(енн;{ та оц|нки мох{уть бути використан| в досл|дницьк|й робот|,
пов'язан|й з |стор|ето, м|л|тарното анщополог|ето та в|йськово}о справо}о, а

тако)к у навчальному процес| вищих навч€}льних заклад!в 9кра!ни та

в|дпов|дних заруб|я{них кра!н.

,{исертацй повн]стто в|дпов|дае вимогам постанови 1{аб|нету Р1|н|стр|в

9кра|ни ]ю 567 в|д 24 липня 20|з р. <|{ро затверд)1{енн'1 |{орядку

присудх{енн'! наукових ступен|в>> (з| зм|нами), а !1 автор, €тичинський 1ван

Балентинович, заслуговуе на присудх{ення йому наукового ступен'{

кандидата |сторинних наук за спец|альн|стто 07.00.05 _ Бтнологй.
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