
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Кудінова Дмитра Валерійовича 

«Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. -  лютому 1917 р.: 
історіографія», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -  Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни

Відстежуючи тенденції розвитку вітчизняної й зарубіжної історіографії, 

фіксуємо дедалі більший інтерес дослідників до використання у своїх працях 

модернізаційного підходу при трактуванні історичних процесів та явищ. Так, 

якщо взяти до уваги теорію трьох хвиль модернізації американського філософа й 

футуролога Елвіна Тоффлера, то у часи переходів між хвилями (від 

доіндустріального в індустріальне суспільство і, відповідно, з індустріального в 

постіндустріальне) завжди загострюються соціально-економічні, суспільно- 

політичні, міждержавні суперечності, можливі певні соціальні та навіть природні 

катаклізми. Розглядати селянський рух початку XX ст. в Російській імперії під 

таким кутом зору було б, на наш погляд, досить оригінальним, адже цілком 

справедливо вважати, що перехідний період від першої до другої хвиль 

модернізації припадав саме на 1900-1917 рр. Загалом селянський рух виступав 

вагомим фактором розвитку Росії впродовж усього періоду існування цієї 

держави. Саме тому відповідна історична проблематика була ключовою в 

наукових пошуках істориків різних шкіл і напрямів XIX -  початку XX ст. У 

радянський період селянський рух та його роль у російській історії взагалі 

абсолютизувалися. Пострадянські дослідження та студії західних істориків на 

сьогодні також складають величезний інтелектуальний пласт. У такій ситуації 

праці, де вивчався б доробок кількох поколінь фахівців із проблематики 

селянського руху в України, є актуальними й науковозначущим. Відрадно, що 

такий спеціаліст, як Дмитро Валерійович Кудінов, узявся за розробку озвученої 

вище проблематики. Звісно, на даний час в Україні існує значна кількість 

серйозних розробок з історії селянства, можна також говорити про цілий напрям 

в українській історіографії щодо селянської та аграрної історії. Кожен автор- 

дослідник аналізував історіографічні здобутки і прогалини попередників, але
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поряд із цим вітчизняна історіографія не мала такого широкого, 

багатоаспектного, вичерпного наукового огляду селянського руху в 

Наддніпрянській Україні в переломний та надскладний для Російської імперії 

час. Це пояснює значущість праці Д.В. Кудінова.

Розглядаючи вступну частину дисертації констатуємо, що необхідність 

наукової розробки теми обґрунтовано належним чином. Водночас уважаємо, що 

в науковому тексті, особливо у вступній частині, авторові не слід було вживати 

літературні й малоінформативні для науковців висловлювання «деякі застарілі 

підходи», «привабливі сторінки історії», «посприяти більш глибокому 

розумінню процесів» тощо. Результати дисертаційної роботи вагомі й конкретні, 

на них слід було наголошувати вже у вступній частині.

Практичне значення дослідження не викликає заперечень, але, знову ж таки, 

авторові не завадило б конкретизувати напрями використання його результатів у 

науково-дослідницькій, навчальній, практично-політичній сферах.

Тема дисертації узгоджується з метою та завданнями дослідження і є 

адекватною змісту. Структура витримана у проблемному ключі. Назви розділів 

та підрозділів не викликають принципових зауважень. Обрання об’єктом 

дослідження комплексу історіографічних джерел з історії селянського руху в 

Наддніпрянщині в 1900 -  лютому 1917 рр. є абсолютно доцільним, оскільки це 

відповідає заявленій темі й охоплює інтелектуальний спадок істориків- 

аграрників. Можливо, слід було б лаконічніше сформулювати предмет 

дослідження, адже вжиті автором пояснення і так цілком очевидні. Також із 

поданого формулювання предмету дослідження незрозуміло, який конкретно 

комплекс праць розглядає дисертант (чи тільки тих дослідників, що працюють в 

Україні, чи й представників української діаспори). Автор може заперечити, що, 

конкретизуючи географічні рамки праці, він робить це пояснення, однак нам усе 

ж здається, що це доцільно означити у предметі дослідження. Завдання варто 

сформулювати лаконічніше, наприклад «окреслити історіографічні періоди 

дослідження селянського руху на початку XX ст.» навряд чи слід було виносити 

окремо, адже це очевидна річ, яка постає з усіх наступних завдань.
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Не викликає жодних заперечень обґрунтування хронологічних рамок та 

географічних меж роботи, достатньо чітко сформульовано її наукову новизну, 

яка вбачається нами найперше в опрацюванні надзвичайно вагомої проблеми. Це 

-  сотні монографічних праць, статей, матеріалів конференцій, науково- 

довідкових видань, що належать до мінімум чотирьох магістральних напрямів 

аграрної історії. Історіографічну характеристику деяких із них узагалі здійснено 

автором уперше й на високому науковому рівні.

У першому розділі проведено ґрунтовний аналіз історіографії, з чого видно, 

що автор обізнаний із доробком своїх попередників у вивченні означеної 

проблеми. Цілком виправдане дотримання політико-ідеологічного підходу до 

класифікації та характеристики історіографічного доробку. На наше переконання, 

це дозволило простежити вплив суспільно-політичної ситуації, політичних 

переконань дослідників на характер наукового історієписання. Дорадянська 

історіографія, відповідно до авторської концепції, поділялася на консервативний, 

ліберальний, помірковано-марксистський, радикально-марксистський напрями. 

Додаткового пояснення потребує твердження Д.В. Кудінова про те, що 

«інтерпретація змісту селянського руху залежала, насамперед, від політичних 

реалій». На наше переконання, політичні реалії не слід абсолютизувати, оскільки 

вони не були ще настільки важливими на початку XX ст.

Дискусійним є авторське твердження в історіографічному підрозділі про те, 

що «із завоюванням влади більшовиками в країні відбулося встановлення 

виключно марксистської інтерпретації історичних процесів». Можливо, це 

просто стилістична, текстова помилка, оскільки автор подає високу оцінку 

доробку фахових істориків періоду 1920-х рр.

Не зовсім справедливою вважається негативізація праць багатьох 

радянських істориків довоєнної доби. Варто було б відзначати і позитиви цих 

напрацювань, адже вони містять значний джерельний потенціал, а до їх змісту 

звертаються й сучасні історики-аграрники. Некоректним уважаємо часте 

вживання автором словосполучення «дожовтнева історіографія», «дожовтневий 

період», «вітчизняна історіографія 1930-х -  1950-х рр.». Щодо останнього,
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доцільним було б виділити із загального масиву праць радянської доби студії 

саме українських істориків, виокремивши пріоритетність їхніх наукових 

пошуків.

Цілковитого схвалення заслуговує те, що в дисертації відзначено 

оригінальність історіографічних праць М. Лещенка, Ф. Лося, Л. Олійника (1960- 

1970-ті рр.), а також публікацій сучасників -  В. Бондаря, С. Євсеєнка, О. Реєнта, 

Ю. Присяжнюка, В. Шевченка, Б. Янишина. Впродовж останніх декількох років 

в Україні відбувся сплеск наукового інтересу до історії селянства, було захищено 

до десяти докторських дисертацій, пов’язаних з історією цієї верстви в 

імперський період, тому незайвим було б дізнатися про авторське пояснення 

цього явища.

У цілому дисертантові вдалося творчо використати науковий доробок 

попередників, запропонувати своє бачення головних проблем дослідження, 

критично підійти до висновків істориків минулого.

Дисертаційна робота ґрунтується на використанні широкого кола 

джерельних матеріалів. За видовими ознаками це як нормативно-правові акти, 

статистичні дані, ділова та актова документація органів та інституцій, пов’язаних 

із селянством, аграрним сектором економіки, так і широкий спектр 

спеціалізованих праць: від синтетичних монографій до збірників матеріалів 

конференцій. У деяких моментах детальність висвітлення джерельного 

наповнення вражає. Скрупульозність, увага до деталей, намагання поринути у 

внутрішній світ автора кожної наукової праці з селянської проблематики -  

визначальна риса дослідницького інструментарію Д.В. Кудінова. Окремо 

хотілося б відзначити оригінальність автора у з’ясуванні ступеня достовірності 

мемуарів та спогадів, що стосувалися селянської проблематики. Дисертант подав 

не тільки своє бачення проблеми, але й навів оцінки радянських і сучасних 

дослідників щодо такого типу історичних джерел. Водночас слід зазначити, що 

робота тільки виграла б від залучення до наукового джерелознавчого аналізу 

більшої кількості періодичних видань (дисертант використав лише сім 

часописів). Поза увагою дослідника залишилася також чимала кількість
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матеріалів з архівів Південної та Правобережної України. Додаткового пояснення 

потребує ставлення автора до опублікованих у радянські часи збірників 

документів з історії селянського руху, оскільки більша частина їх змісту ілюструє 

по суті елементарні непорозуміння, побутові конфлікти, а не системний 

соціальний рух.

Попри доволі розлогий і водночас чіткий виклад застосованого 

методологічного інструментарію, авторові в дисертації та авторефераті варто 

було б навести визначення головних понять, що використовуються у праці 

«страйковий рух», «приговорний рух», «потрави», «погроми», «порубки» й т. ін.

Значне місце у другому розділі Д.В. Кудінов відвів класифікації форм і 

методів селянського руху. Примітно, що досі критики типологізації селянських 

виступів у вітчизняній історіографії як такої не було. Кожен дослідник 

здійснював підбір певних форм селянських виступів на свій розсуд. Після 

оприлюднення результатів дослідження Дмитра Валерійовича ми маємо 

можливість дійти якогось єдиного стандарту у висвітленні цього аспекту 

селянської проблематики. Обґрунтованим є висновок автора про найбільш 

виважену наукову класифікацію форм і методів селянського руху, запропоновану 

М. Лещенком та модернізовану сучасною дослідницею О. Герасименко, яка 

складається з восьми класів. Сам же Д.В. Кудінов, узагальнюючи напрацювання 

істориків, визначив 28 форм селянської соціальної активності (с. 56). Слід також 

погодитися із зауваженням дисертанта, що важко визначити межу між 

розгромами поміщицьких маєтків, що мали суто кримінальний характер, від 

девіантної протестної поведінки селянства, викликаної певними соціальними 

мотивами, захистом своїх майнових та немайнових прав тощо.

Змістовно висвітлено в дисертації питання особливостей трактування 

істориками характеру селянських виступів. Автор підкреслив, що дослідники 

розглядали їх у рамках колізій селянин -  поміщик, селянин -  держава, селянин -  

церква, селянин -  селянин. Знаковими виступами в межах даного чотирикутника 

проблеми автор назвав Полтавсько-Харківське повстання 1902 року, Сорочинське 

повстання, виступ у слободі Павлівка й Нижньосироватське повстання.
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Оригінальним слід уважати твердження дисертанта про те, що причини 

протестів селянства доцільно пов’язати зі складними умовами господарювання, 

малоземеллям, а брак продовольства, накопичена злоба проти «начальства» та 

революційна агітація лише провокували виступи (с. 82). Тобто дослідник, 

опрацювавши величезну кількість наукової літератури, констатував хворобу 

внутрішньої соціально-економічної моделі розвитку сільського господарства в 

Російській імперії. Саме через її деформованість і відбувалися селянські виступи, 

а боротьба влади проти революційної агітації, опозиційних, орієнтованих на 

селянство політичних сил була по суті «боротьбою з вітряками».

Позитивом є те, що Д.В. Кудінов підкреслив, що на думку більшості 

авторитетних істориків, селяни в ході революції 1905-1907 рр. не виборювали 

для себе приватної власності на землю, а навпаки -  виступали послідовними її 

противниками. Це було характерним навіть для тих районів Наддніпрянщини, де 

традиційно панувало подвірне господарство. Звідси виникає дискусійність 

питання в історіографії щодо «природного соціалізму» селянства, витоки якої 

можна простежити ще в народницькій публіцистиці. Важливим аспектом 

аграрної історії є проблема внутрішньоселянських конфліктів. У дисертації 

широко представлено різні думки фахівців із цього приводу -  від конфлікту 

традицій та інновацій (Ю. Присяжнюк) до чіткого класового протистояння між 

сільським пролетаріатом, біднотою, з одного боку, і сільськими підприємцями- 

«глитаями» -  з іншого (Ф. Лось, Л. Олійник). Скрупульозно дисертант розглянув 

трактування дослідниками самого характеру внутрішьоселянських конфліктів. 

Останні в період Першої російської революції відбувалися у три акти: 1) погром 

односельців, як правило заможних; 2) збройна самоорганізація ворожо 

налаштованих до погромників селян; 3) самосуд над погромниками (с. 113-116).

Примітно, що окремо від решти форм селянського руху автор розглянув 

історичні праці, присвячені страйкам на селі. Д.В. Кудінов звернув належну 

увагу на пояснення дослідниками терміна «сільськогосподарський страйк», 

виокремив його відмінності від інших форм протесту, навів класифікацію, 

категоріальні ознаки виступів наймитів, районування типів страйків тощо. Слід
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визнати, що подібного рівня узагальнення цього аспекту проблеми ніхто з 

вітчизняних дослідників не проводив. Першість тут належить саме Дмитрові 

Валерійовичу. Як новаторові, дисертанту слід було також сформулювати 

дискусійні питання, напрями перспективних досліджень страйкового 

селянського руху, можливі варіації переосмислення вже наявного 

історіографічного досвіду.

У повній мірі розкрито зміст та варіанти участі селянства у суспільно- 

політичній сфері. На наше переконання, селянський фактор і використання 

селянства як соціальної бази більшосте) опозиційних до самодержавства 

політичних сил є важливішою науковою проблемою, аніж розгляд та з ’ясування 

причин стихійних селянських виступів. Загалом третій розділ дисертації 

Д.В. Кудінова, на наше переконання, найбільш науковоємний. Його якісно 

відрізняє дослідження історіографії приговорного руху українського селянства -  

обговорення та складання присудів і наказів. Дисертант з ’ясував, що ця 

проблема за характером відображення має найбільш повне висвітлення в 

дорадянській історіографії. І хоча приговорний рух досліджувався й у радянську 

добу та став предметом висвітлення сучасних науковців, утім досі відсутнє 

єдине пояснення природи й характеру феномену петиційної активності 

селянства, її сутності та результативності.

У підрозділі 3.2 дисертант докладно характеризує концепції діяльності 

Всеросійського селянського союзу в Україні. У центрі уваги -  аналіз 

дослідниками феноменології організаційного гуртування селянства, проблеми 

самостійності організації відносно політичних партій, революційний потенціал, 

класове обличчя селянської організації, форми роботи, програми, а також спроби 

підрахунку її чисельності. Автор підкреслив, що попри критику «куркульського» 

селянського союзу в радянській історіографії, загалом тодішні дослідники 

позитивно відзначали його діяльність. Багато в чому це залежало від оцінки ВСС 

В. Леніним, який охарактеризував його як «одну з найпотужніших реальностей» 

села.
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Позитивної оцінки заслуговує авторський аналіз праць сучасних 

вітчизняних істориків В. Магася й О. Федькова. Дисертант зробив акценти на 

періодизації діяльності ВСС (легальний і нелегальний періоди), ідеології та 

програмі союзу («народний світогляд», «поміркованість», націоналізація землі), 

підрахунках кількості його членів, соціальному, етнічному та віковому складі 

організації, взаємовідносинах ВСС та партій, ролі «третього елементу» у 

формуванні структури союзу та його керівництва, формах діяльності, причинах 

занепаду, підготовці українського селянського з’їзду тощо (с. 230-239, 248-252).

Велику увагу приділено концепціям аграрно-селянського питання у 

програмах політичних партій. Важливість аналізу спеціалізованої літератури з 

даного питання автор пояснює тим, що теоретична й політична діяльність партій 

неодмінно мала втілюватися в якісь події у селянському середовищі. Зв’язок 

«програма партії -  селянські рухи» дисертант охарактеризував як одну з 

найдинамічніших в історичній науці тем за кількістю публікацій. Дисертант 

цілком справедливо зазначив, що фахівці не змогли провести чітких 

відмінностей у характеристиці діяльності меншовиків, більшовиків та 

позафракційних соціал-демократів на селі. Невирішеним залишилося питання 

про межі реальної присутності РСДРП у сільській провінції, недостатньо 

досліджено визначення ефективності партійної діяльності.

Оригінальним у підрозділі 3.4 вважаємо висвітлення історіографії 

діяльності анархістів у селі. По-новому розставлено акценти й у розгляді 

історіографії активності українських лібералів і лівих.

Підкресливши позитивні сторони дисертаційного дослідження 

Д.В. Кудінова вважаємо за доцільне висловити деякі загальні зауваження та 

побажання:

1) у більшій мірі варто було б використовувати дослідження 

представників західноєвропейської історіографії, хоч вони не містять 

серйозного фактологічного наповнення, але оригінальність трактування 

соціально-економічних та суспільно-політичних процесів слід було б 

проаналізувати, надавши певні оцінки;
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2) наведений у підрозділах матеріал, рівень його узагальнення та 

авторського осмислення вимагають розширення висновків до розділів; в 

авторському викладі вони дещо звужені, доцільно виносити схематичне 

відображення авторських історіографічних оцінок;

3) зміст праці значно збагатило б долучення до наукового аналізу студій, 

присвячених юридичним аспектам регулювання селянського питання в 

Російській імперії;

4) слід було б також оформити додатки, розмістивши тут відповідний 

статистичний матеріал, законодавчі акти та найбільш цікаві 

неопубліковані архівні документи.

Резюмуючи свої оцінки й зауваження, побажання та рекомендації маємо 

зазначити, що в дисертації Дмитра Валерійовича Кудінова досліджуються 

важливі й пов’язані між собою аспекти проблеми історіографії селянського руху 

в переламний і критичний для Російської імперії та Наддніпрянської України 

період. Автор досяг поставленої мети, а висловлені зауваження й побажання не 

зменшують актуальності та значущості його дослідження.

Висновки до праці аргументовані, логічні, демонструють комплексне 

розуміння автором означеної проблеми і фаховий підхід до питань, що 

розглядаються.

Науковий апарат дослідження оформлено згідно з вимогами ДАК України.

Текст запропонованого автореферату ідентичний змісту основних положень 

дисертаційного дослідження. Усі наукові публікації адекватно відображають 

досягнуті результати дослідницької роботи автора, котрий продемонстрував 

високі аналітичні здібності, професійний підхід до вивчення обраної проблеми.

Основні положення й фактичний матеріал дисертації може бути використано 

при підготовці узагальнюючих праць з історії України, навчальних посібників з 

агарної та політичної історії, у навчальному процесі тощо. Окреслені 

дисертантом історіографічні прогалини, дискусійні моменти можуть стати 

предметом новаторських праць.
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Висловлені нами зауваження та побажання мають рекомендаційний 

характер, не знижують безперечних здобутків дисертації Д.В. Кудінова 

«Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. -  лютому 1917 р.: 

історіографія», яка є оригінальним, самостійним дослідженням важливої 

проблеми, виконана на високому професійному рівні та відповідає вимогам ДАК 

України, а її автор -  Дмитро Валерійович Кудінов -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -  

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

заступник директора 
Інституту історії України 
НАН України
член-кореспондент НАН України, 
доктор історичних наук, професор

_____ - 20̂ ) .
_ Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені.Тараса Шевченка

Реєнт
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В І Д Г У К

офіційного опонента Солдатенка Валерія Федоровича, 

доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН

України, головного наукового співробітника відділу соціально- 

політичної історії Інституту політичних і егнонаціональних досліджень 

імені І. Ф. Кураса НАН України на дисертацію 

Кудінова Дмитра Валерійовича 

«Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. -  лютому

1917 р.: історіографія», подану до захисту наукового ступеня доктора 

історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -  Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Дисертаційне дослідження Д. В. Кудінова присвячене актуальній і 

науково значущій проблемі історіографії селянського руху в підросійській 

Україні на початку XX ст. Знакові й певною мірою символічні селянські 

виступи цього періоду вірно означені дисертантом. Це повстання селян 

Полтавщини і Харківщини в 1902 р., гостра фаза конфесійного конфлікту в 

Сумському повіті в 1901 р., повстання селян с. Нижньої Сироватки в 1915 р., 

придушення опору сорочинських селян тощо. Саме ці події за змістом 

означили основні блоки конфліктних позицій в українському селі: колізії 

відносин селян і поміщика, протиріччя на релігійному грунті, спротив 

реалізації Столипінської аграрної реформи, зрештою, відкрита боротьба 

селянства проти державного апарату. Виділені чотири блоки питань, на 

думку Д. В. Кудінова, визначили зміст і напрями спеціалізованих досліджень.

Актуальність поданого дисертаційного дослідження пов'язана із 

потребою комплексного вивчення історіографії селянського руху на новітній 

методологічній і теоретичній основі, зважаючи на відновлення інтересу 

вітчизняних істориків до соціальних і класових рухів першого періоду 

вітчизняного капіталізму, а також доцільність вивчення даної тематики 

відповідно до проблеми майнового розшарування та проявів конфліктів на

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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класовій основі вже в сучасному українському суспільстві. Все це дозволяє 

проводити аргументовані паралелі між ситуацією міжгрупових (між 

власниками засобів виробництва та безпосередніми працівниками) відносин. 

З погляду вищезазначеного тема дисертаційного дослідження Д. В. Кудінова 

виглядає цілком виправданою, вмотивованою, адекватною відповіддю на 

загальний стан історіографічної розробки вивчення досвіду перших 

десятиліть XX ст., відсутністю на сьогодні усталеної концепції історії 

України в цілому, в якій належне місце мало б посідати відображення 

суспільних рухів, боротьба українського народу не лише за своє національне, 

але й соціальне звільнення, домагання реалізувати проект соціальної 

справедливості (у селянському вимірі відповідно гаслу «землі й волі»).

Обрання об'єктом дослідження комплексу історіографічних джерел 

з історії селянського руху у Наддніпрянщині в 1900 р. -  лютому 1917 р., а 

предметом -  процес формування і розвитку наукових знань про суспільно- 

політичну боротьбу селян Наддніпрянщини на початку XX ст., основні 

тенденції та закономірності становлення концепцій селянського руху як 

частини аграрної історії України є доцільним і виправданим, оскільки саме 

тематичний перелік наукових публікацій піддається науковому аналізу 

відповідно до заявленої теми.

Д. В. Кудінов дослідив динаміку й якісні зміни історіографії в 

інтерпретації змісту селянського руху, його соціального й політичного 

вираження. Передусім, автор наполягає на врахуванні політичного світогляду 

історіографів -  свідоме чи удаване дотримання ними певної ідеології. 

Особливо примітним це є відносно дожовтневої та радянської історіографії.

Певною мірою дисертант ідеалізує розробку теми селянського руху, а 

разом з тим і узагальнення досвіду її дослідження радянськими істориками 

першого покоління -  авторами наукових творів 1920-х років. Свою позицію 

Д. В. Кудінов обґрунтовує збереженням відносного плюралізму обговорення 

минулого соціальних рухів на лівому фланзі (історики-комуністи, колишні 

члени УСДРП, Селянського союзу та інших організацій), відсутність
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обов’язкового академічного відображення подій минулого, широта фронту 

досліджень, автори яких спиралися на широку джерельну базу (при активній 

апеляції до спогадів).

Д. В. Кудінов звернув увагу на одноманітність історіографічної оцінки 

радянськими істориками творів дожовтневих авторів, а також своїх колег 

першого десятиліття радянської історіографії («буржуазна історіографія мало 

приділяла уваги висвітленню боротьби трудящих, або «висвітлювала 

невірно», «однобоко»; «суб’єктивізм оцінок, ідеалізація дрібнобуржуазних 

партій, «поверхневе висвітлення класової боротьби без належної кількісної й 

якісної характеристики причин, розмаху, форм, змісту й цілей руху» -  С. 14- 

19), вихід вітчизняної історіографії селянського руху у повоєнний період на 

новий якісний рівень (широке застосування статистичного методу, 

вироблення класифікацій форм селянської боротьби, розширення 

тематичного блоку, введення в обіг великої кількості документальних 

джерел). Прикметно, що і здавалося б найкраще розроблене питання 

діяльності більшовиків в селі ряд істориків визнавав як незавершене, 

недостатньо вивчене — наслідок численних перекручувань фактичного 

матеріалу, його браку, «більшовизації» меншовицьких, спілковських 

та позафракційних організацій РСДРП істориками. Відзначені автором 

історіографічні досліди своїх попередників серед нинішнього покоління 

істориків -  В. Бондаря, О. Герасименко, С. Євсеєнка та ін.

Стисло дисертантом охарактеризована джерельна база дослідження. 

Автор відмітив допоміжний характер використання оригінальних документів, 

посібників, словників, спогадів, публіцистики, законодавчих актів, а також 

детально зупинився на двох головних групах -  монографічних й 

узагальнюючих дослідженнях, дисертаціях та авторефератах дисертацій. 

Наукові публікації Д. В. Кудінов градуював залежно від географічно- 

політичного чинника -  дожовтнева російська, радянська, сучасна українська, 

сучасна російська, зарубіжна історіографія. В огляді дисертацій особливий 

акцент зроблений на маловідомих рукописах післявоєнного десятиліття, які,

з
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за свідченням автора, дещо змінюють усталене уявлення про періодизацію 

дослідження як Першої російської революції в Україні, так і селянського 

руху на її території на початку XX ст. загалом.

Прозоро в дисертації викладена методологія дослідження. 

Д. В. Кудінов обґрунтував використання в роботі методів конкретного і 

логічного історіографічного аналізу, критики історіографічних джерел, 

періодизації та класифікації, описового, проблемно-хронологічного, 

історико-порівняльного, ретроспективного тощо.

Досить докладно дисертант характеризує заявлені у вітчизняній 

історичній науці форми й методи соціальної боротьби, аналізує класифікації 

форм селянського руху. Автором добре простежена еволюція термінології у 

визначенні класів -  від запозичених в поліцейських рапортах або в анкетах 

Імператорського вільного економічного товариства понять до виведених 

самими істориками. Цікаве зауваження міститься щодо групування 

істориками форм виступів -  «економічні» й «політичні» виступи селянства 

(С. Мороховець), «виступи проти Столипінської аграрної реформи» (Ф. Лось, 

О. Михайлюк), «пасивні та активні» (О. Герасимчук), «змішані форми 

боротьби» (М. Лещенко). У контексті даної проблематики Д. В. Кудінов 

піддав критиці всі існуючи класифікації. їхня недосконалість виправдано 

пояснена ним тим, що самі по собі формулювання не відображують точно 

обсяг змісту виступів. Крім того, дослідники нерідко використовували 

термінологію, яка була нерівнозначною за вимогами до змісту і форм руху 

(«боротьба проти куркульства» і «порубки» в одному списку поєднують 

соціальний сенс конфлікту та практичний характер виступу»). Сумнівним 

є виділення в окрему групу сутичок з адміністрацією економій або з поліцією 

та військами, що, як правило, супроводжували інші форми боротьби. 

Загалом, стверджує Д. В. Кудінов, деталізувати форми селянських виступів 

важко, оскільки вони зрідка зустрічаються в чистому вигляді. Викликає 

зауваження зведення кількох видів боротьби селян до «змішаних» форм, 

оскільки це вимагає обов’язкового коментаря з боку історика.

4
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Основний акцент першого розділу дисертації її автор зробив на оцінці 

науковцями змісту селянської боротьби. В рамках даної проблеми дослідник 

акцентував дискусію щодо революційної ролі всіх груп селянства чи його 

окремої групи, характеру насильницьких дій (знищення-вигнання поміщика), 

ланцюгової реакції під час широких масових виступів хліборобів, пояснення 

змісту поняття «аграрний терор». Відносно останнього відмітним є звернення 

автора до порівняльного аналізу — поглядів на російську жакерію з боку 

вітчизняних та зарубіжних учених. Узагальнене спільне бачення істориків на 

мотивацію революційно налаштованих селян -  примус дідичів покинути 

землю. Така позиції узгоджується зі змістом, який селяни вкладали в гасло 

«землі» -  ріллям має володіти лише той, хто на ній працює; земля не повинна 

відчужуватися в приватну власність; вона є спільним добром і може міняти 

безпосереднього господаря, залежно від громадських потреб, зміни сімейних 

обставин, розуміння зрівняльної соціальної справедливості тощо. Це дещо 

контрастує з установкою багатьох сучасних дослідників-селянознавців, які 

дещо абсолютизують приватновласницькі інтереси українських селян, їхню 

ворожість до соціалістичних ідей. Останнє підтверджується автором на 

прикладі дебатування дослідниками кого підтримували селяни під час 

революції 1905-1907 рр. Насамперед, сільські мешканці віддавали перевагу 

тим політичним силам, які пропонували вирішувати аграрно-селянське 

питання у вигідному, корисному в селянському розумінні сенсі -  лівим 

партіям.

Дисертантом переосмислене розуміння організованого чи стихійного 

виступу, його вищої та нижчої форми, організованого-неорганізованого 

страйку. Новим є визнання ним деструктивних дій селянства в якості нижчої 

форми селянської боротьби, яка пропонувала швидко і разом розквитатися з 

поміщиком, але не виробляла організованих, політично свідомих правил 

боротьби з системою.

Предметним є аналіз дослідження істориками самої «анатомії» виступу

-  мобілізуючій ролі чуток в організації виступу, наявність його керівництва
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(часто-густо з числа сільської чи волосної старшини), планування акції, 

зрівняльний розподіл конфіскованих благ, знищення нерухомого майна 

класового ворога, «мирський» характер виступу тощо (С. 94, 98-102). 

Прикметно, що в історіографічне бачення теми дисертантом включений 

аналіз погромів селянами цукрових заводів.

У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз причинності 

внутрішньоселянських конфліктів. Поряд з оцінкою радянської історіографії, 

яка протистояння між селянами розглядала в контексті «другої соціальної 

війни», висвітлена і позиція сучасних істориків, які дотримуються 

ідеалістичного бачення історичного процесу -  конфлікти ставали наслідком 

протиріч традиції та інновації, неготовністю хліборобів до змін розвитку 

суспільства, реакцією на порушення громадської етики з боку окремих 

представників сільського товариства (С. 112-113, 122-125).

Цікавою в дисертації є спроба проаналізувати наукову літературу, що 

виступи селянства проти духовенства. Автор виявив, що історики ці 

конфлікти розглядали як у межах земельних претензій до кліру, так і в чисто 

релігійному сенсі (невдоволення виконання душепасторських обов’язків 

священиками, вплив атеїстичної пропаганди, приниження почуттів вірян). 

Д. В. Кудінов відмітив, що саме в рамках даної проблеми залишаються 

невивченими питання участі сектантів і священиків у революційному русі в 

селі.

Великої ваги дисертант надав вивченню історіографії приговорного 

руху селянства в роки Першої російської революції. Вперше в 

історіографічний обіг ним введений аналіз праць публіцистів початку XX ст.

-  А. Корнілова й М. Кроля. Відмітним є акцентування дослідником 

дискусійних питань апокрифічності селянських присудів, революційної чи 

нереволюційної ролі процесу складання петицій, збереження монархічних 

почуттів, політичних спекуляцій на темі приговорного руху тощо. Зокрема, 

домагання полтавських селян передати землю в розпорядження краю 

П. Масловим було розцінене як свідчення стихійної підтримки програми

б
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муніципалізації землі, яку обстоювали меншовики (С. 168).

Органічно з історіографією приговорного руху пов’язане висвітлення 

Д. В. Кудіновим питання дослідження феномену селянської самоорганізації, 

втіленої в структурі Всеросійського селянського союзу. Дисертант 

проаналізував дискусії щодо природи Союзу 1920-х років, навів ленінську 

оцінку ВСС, яка довгий час у радянській історичній науці слугувала основою 

для характеристики його природи з окремими відхиленнями від норми 

(переважало бачення подвійної природи ВСС з «революційним низовим 

складом» і «ліберальним», «кулацьким» і навіть «реакційним» 

керівництвом), оцінки чисельності селянської організації в Україні, їхньої 

залежності від есерів, тактиці боротьби осередків Селянського союзу, 

регіональних відмінностей його діяльності тощо. Звернув увагу дисертант і 

на феномен «селянських республік», дебатованих у низці наукових 

публікацій, а також міркування істориків щодо намагань української 

інтелігенції створити Український селянський союз. У даному випадку автор 

не обійшов стороною мемуаристику, підключивши спогади діячів до 

історіографічного аналізу.

Значна частина дисертації присвячена історіографії розробки аграрно- 

селянського питання в програмах українських політичних партій. І хоча дана 

проблема дещо виходить за рамки заявленої теми, вона органічно вписується 

в загальну структуру дисертаційної роботи, оскільки визначає кредо партій 

в селянському питанні, оцінюється як віддзеркалення прагнень самого 

селянства, впливу його стихійного або організованого руху на теоретичні 

конструкти партійного керівництва. Автор підкреслює, що особливості 

дебатування селянського питання слугували своєрідним мірилом 

ідеологічного виміру партії. Але не завжди декларація намірів може 

слугувати ствердженням справжнього ідейного обличчя партії, як це 

зустрічається в низці історико-партологічних праць. Зокрема, соціалізм УНП 

спростовується зауваженням біографів М. Міхновського та критиками 

українських націоналістів (С. 261-263).
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Важливим компонентом дисертаційного дослідження Д. В. Кудінова 

є дослідження історіографії діяльності політичних партій в українському 

селі. Автор заявляє про свою підтримку бачення рядом дослідників 

«інтелігентської» природи більшості політичних партій, що формувалися 

в Російській імперії, певній абстрагованості їхніх програм від справжніх 

народних прагнень і завдань розвитку суспільства. Дисертант наполягає 

на визнанні інтерактивного характеру відносин партій і селянства: 

«селянство -  не лише об’єкт партійного впливу, формування соціальної 

основи партій і електорального поля їхньої діяльності, але й суб’єкт, від волі 

якого залежала підтримка чи нехтування партійних інтересів, клас, що 

орієнтувався, передусім, не на абстрактні партійні теорії, а на здоровий глузд 

і традиційні цінності» (С. 293). Ці вихідні положення визначили своєрідність 

історіографічного бачення матеріалу -  скепсис щодо маркерів партійного 

впливу на село, пропонованих радянськими істориками (факти поширення 

прокламацій, фіксація наявності партійних осередків і конкретних форм 

роботи), пріоритетність інтересів селян у виборі підтримки тієї чи іншої 

політичної сили (функціонування партії як соціального менеджеру, а не 

політичного лідеру в селянській уяві), визнання авангардності лівих партій 

по відношенню до готовності більшості трудових елементів села на соціальні 

експерименти.

Вперше в історіографії Д. В. Кудіновим висвітлена проблема оцінки 

проникнення анархізму в село. Дисертант відмітив, що найкраще це питання 

простежене на прикладі літератури, присвяченій діяльності «Союзу бідних 

хліборобів» у Гуляй-Полі, який за складом був переважно селянською 

організацією. Також докладно дослідником простежені позиції істориків 

щодо природи, діяльності, ступеню активності на селі загальноросійських і 

українських політичних партій.

Позитивно оцінюючи здійснене Д. В. Кудіновим дослідження, виникає 

бажання висловити і деякі міркування, які певною мірою різняться від 

підходів, або висновків і узагальнень опонованої дисертації, привернути

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


увагу до питань, які, можливо, на сьогодні не мають підстав для 

однозначного, беззастережного розв’язання.

Зокрема, не абсолютно оптимальною видається структура дослідження. 

Розуміючи, що в історіографічній праці набір елементів-сюжетів не завжди 

може мати жорстко логіну взаємопов’язаність, усе ж, гадається, можна було 

подумати над удалішим місцем розташування і формулюваннями 

структурних складових.

Так, не зовсім виправданим виглядає формулювання третього розділу 

«Концепції суспільно-політичної боротьби селянства». Доцільніше (і це 

відповідало б змісту розділу) було б щось на зразок «Історіографічне 

освоєння досвіду (історії) суспільно-політичної боротьби селянства», тобто 

ближче до ідеї (предмету) вивчення.

Не надто переконливим виглядає розчленування матеріалу у 

підрозділах 3.3 і 3.4. У першому випадку втрачається цілеспрямованість 

дослідження, оскільки мова йде про аналіз істориками програми українських 

(лише українських партій) в аграрно-селянському питанні (с. 253-287), тобто 

не власне про селянський рух, як такий. А в другому -  «Політичні організації 

й селянський рух в Україні початку XX ст. у вітчизняному та зарубіжному 

історіописанні» розкривається історіографічне освоєння програмних 

положень загальноросійських партій і організацій (РСДРП, ПСР, КДП, 

анархістів тощо) і, водночас, відбиття в наукових дослідженнях діяльності й 

ефективності (тобто реального впливу) і загальноросійських і, на додаток, 

українських партій. Як результат, здійснений структурний поділ видається 

дещо штучним, асиметричним.

До того ж, коли розмова про наукове дослідження соціальних виступів 

українського селянства (зміст, форми, методи) передує вивченню впливу на 

рух політичних чинників (розділ другий, с. 47-159), втрачається («випадає») 

ґрунт для уяви про селянський рух як комплексний, синтетичний феномен.

Впадає у вічі і асиметричність (неоднаковість) уваги до дослідження в 

працях істориків усіх хронологічних етапів означеного в дисертації періоду,
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зокрема періоду Першої Світової війни. Цілком допускаючи факт 

нерівномірності інтересу науковців до певних історичних відтинків, 

гадається, слід було б принаймні зробити відповідні роз’яснення -  

застереження.

Вважаючи вірним розпочинати дослідження проблеми зі з ’ясування 

понятійного апарату (с. 41), гадається, Д. В. Кудінову, як на нинішній 

момент, важливо було не обмежуватися термінологією історіографічного 

профілю, визначенням категорій селянського руху (с. 47-48), а й оговорити 

ставлення до внутрішніх категорій селянства. Принципово підтримуючи 

використання автором політичної термінології конкретно-історичного 

періоду: бідніше середнє, заможне (куркульство) селянство, наймити 

(наймані сільські робітники) тощо, хотілось би щоб у спеціальній праці було 

висловлено ставлення до певних тенденцій у сучасній історіографії, 

спрямованих на «осучаснення» термінології. Так, у добре відомій 

Д. В. Кудінову дисертації й публікаціях О. Михайлюка відстоюється думка, 

що селянство це взагалі «уявлена спільнота». Висловлюються думки щодо 

недоцільності виділення категорії середнього селянства, оскільки грані тут 

умовні, розмиті (В. Ф. Верстюк).

В зарубіжній історіографії не бракує праць, в яких ставиться завдання 

довести безцільність, марність, облудність боротьби селянства за землю, 

оскільки аграрні перетворення такого змісту не покращили б їх становища, а 

лише погіршили ситуацію з виробництвом товарної сільськогосподарської 

продукції, передусім хліба, апріорі мали б негативні наслідки для всього 

суспільства.

Гадається, що незаслужено поза увагою дисертанта залишилася 

концепція «лібертаризму», що поширюється в зарубіжній, передусім -  

французькій історіографії, і підтримується деякими російськими фахівцями з 

теоретико-методологічних проблем радикально-екстремістських

революційних рухів, що прямо кореспондується з селянською боротьбою, 

почасти є суб’єктивною реакцією на об’єктивні потреби і специфічним
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втіленням прагнення до реалізації корінних інтересів передусім селянського 

класу (напр.: Боуз Д. Либертарианство. История, принципы, политика. -  

Челябинск, 2004; Сапон В. П. Терновый венец свободы. Либертаризм в 

идеологии и революционной практике российских левых радикалов (1917 -

1918 гг.). Нижний Новгород, 2008).

Переконуючись у досить високому професійному рівні підготовленої 

дисертації, доводиться, на жаль, констатувати не завжди чіткий поділ джерел 

на історичні й історіографічні, відсутність застережень про змішаний, чи то 

подвійний характер таких синтетичних джерел, як опубліковані збірники 

документів і матеріалів, періодична преса (с. 30 -  34).

Гадається, Д. В. Кудінову не варто було ігнорувати таких відомих 

історіографічних джерел, як 26-титомна «Історія міст і сіл України», 25- 

титомні Нариси історії обласних партійних організацій, узагальнюючі 

двотомники науковців Інституту історії НАН України «Історія селянства 

України» та «Економічна історія України».

Відзначаючи добре редакційно-літературне оформлення опонованої 

дисертації, не можна не звернути уваги на поодинокі недосконалості. Так, не 

дуже вдалим видається термін «приговорний рух» (підрозділ 3.1 -  с. 160- 

190). Очевидно, відчуваючи вразливість вживаного визначення, автор 

вдається до роз’яснення його суті навіть у авторефераті (с.2). однак мова не 

стільки про смислове навантаження, а швидше семантичне втілення. Мабуть 

це грубувата калька від російського відповідника, що в українській мові має 

своє звучання -  вирок, присуд, звернення (звертання). Можливо, 

прийнятнішим був би термін «петиційний рух», який вживається в 

історіографії, хоча має й свої вади.

Чомусь поряд з категоріями «робітничий клас», «робітничий рух» 

Д. В. Кудінов нерідко вдається до їх написання як «робочий клас», «робочий 

рух» (с. 18, 197, 259, 311, 318 та ін.). замість «вироблення» автор пише 

«виробка» (с. 289). А часом взагалі зустрічаються зовсім незрозумілі слова 

(напр. с. 288, 294, 306 та ін.).

її
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Відзначене не може скільки-небуть істотно вплинути на загальну 

оцінку добротно, на серйозному науково-теоретичному рівні виконаної 

дисертації, яка до того ж, накреслює доволі потрібні, цікаві перспективи 

подальших досліджень.

Оригінальні, обґрунтовані положення і висновки проведеної праці 

знайшли відбиття в солідних публікаціях автора і авторефераті дисертації.

Усе це в підсумку дає переконливі підстави стверджувати, що 

дисертація «Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 -  лютому 

1917р.: історіографія» відповідає п. 11 та п. 13 чинного «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника» та вимогам МОН України до докторських 

дисертацій, а її автор -  Кудінов Дмитро Валерійович -  цілком заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 

07.00.06 -  Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни.

Офіційний опонент, 
доктор історичних наук, 
професор, член-кореспондент 
НАНУ, головний науковий 
співробітник Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України

ПІДПИС ЗАСВІДЧУЮ
Начальник відділу кадрів ..  . 
Інституту політичних і етнонаціоідоіїмйх 
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН Щ р

іЛіиіоні Д .  

- м  * / 7

В. Ф. Солдатенко

■X,

Від щг * '&<£
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка________
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ВІДГУК

офіційного опонента Щербатюка Володимира Михайловича, доктора 

історичних наук, професора, професора кафедри історії держави та
Т Т  •  • •  • • •  •  •  •  т л  •права Національної академії внутрішніх справ на дисертацію Кудінова 

Дмитра Валерійовича «Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 

1900 р. -  лютому 1917 р.: історіографія», подану до захисту наукового 

ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -  

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Дисертація Дмитра Валерійовича Кудінова є важливим і затребуваним у 

сучасній історіографії дослідженням. За понад столітній період вивчення 

селянського руху в Україні 1900-1917 рр. накопилася велика кількість 

спеціалізованої літератури, яка потребує свого детального аналізу та 

осмислення. Власне з цим і пов’язана актуальність поданого 

дисертаційного дослідження -  потреба комплексного й ґрунтовного 

дослідження історіографії селянського руху, переосмислення деяких 

застарілих підходів до висвітлення соціальних конфліктів і політичного 

життя в українському селі, виявлення недостатньо досліджених аспектів 

соціально-політичної активності селянства.

Автор чітко визначив предмет, об’єкт, дослідницькі завдання. 

Формулювання мети -  «з’ясування стану, повноти і достовірності вивчення 

селянського руху в 1900 р. -  лютому 1917 р. у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії» -  відповідає заявленій темі, об’єкту й предмету дослідження. 

Проте на потребі незначного її корегування йтиметься нижче. Комплексно 

охоплюють тему й поставлені завдання, які в цілому відповідають структурі 

роботи, змісту розділів і підрозділів. Прикметно, що завдання «окреслити 

історіографічні періоди дослідження селянського руху початку XX ст., 

з’ясувати й визначити їхні характерні риси» в дисертанта простежуються 

протягом усієї роботи -  автор не лише уточнив періодизацію дослідження 

теми, але й виявив періодизацію вивчити,її пттрМщ її напрямів.

і  ^  й і  п п і л ^діловодства та архіву
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У першому розділі дисертації «Методологія, історіографія і джерельна 

база дослідження», визначаючи стан наукової розробки й основні етапи 

вивчення історіографії селянського руху, дисертант цілком виправдано 

відзначив політичну заангажованість теми у радянській історіографії, коли 

наукові підходи підпорядковувалися ідеологічним доктринам радянського 

режиму. Водночас дисертант влучно зазначив, що й нині на позиціях 

істориків у питанні політичного вектору селянського руху нерідко 

відчувається дотримання певної політичної ідеології. Зокрема, йдеться про 

те, що чимало новітніх праць за темою написані з позицій лібералізму, із 

засудженням діяльності радикальних партій, а також революційних дій 

селянства тощо.

Незважаючи на це, є цілком виправданим використання автором у 

дисертації праць радянських теоретиків марксизму, адже вони багато в чому 

диктували зміст і структуру праць учених УРСР та наведення переліку 

документів, які багато років визначали ідеологічне обличчя радянської 

історичної науки. Зокрема, на сторінці 13 Д.В. Кудінов перерахував ті 

документи, які регламентували роботу істориків у період сталінізму.

У висвітленні стану розробки теми примітним є зауваження автора про 

стандартні підходи в радянській історіографії до висвітлення т. зв. 

«буржуазної», «дрібнобуржуазної» історіографії, української радянської 

історичної науки 1920-х років тощо. Не дивлячись на певну лібералізацію 

історичної науки в роки так званої «відлиги», шаблонність в аналізі 

монографічних і узагальнюючих праць зберігалася й надалі. Це дисертант 

влучно показав на прикладі історіографічних оглядів праць М. Лещенка, 

Л. Олійника, Ф. Лося та інших вітчизняних вчених. Разом з тим, автор 

відзначив, що вони демонстрували якісний рівень у характеристиці робіт 

своїх сучасників, помітно впливаючи на підвищення загального рівня 

тогочасних наукових розробок.

Дисертант добре охарактеризував джерельний комплекс дослідження -  

дав оцінку узагальнюючим та дисертаційним працям з теми, обґрунтував
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з

звернення до першоджерел та довідникових матеріалів у історіографічному 

дослідженні, правильно зазначивши, що вони відіграють допоміжну роль в 

його праці. Щоправда нижче будуть запропоновані певні уточнення щодо 

групування комплексу.

У другому розділі «Дослідження соціальних виступів українського 

селянства» автор дисертації чітко розмежував соціальну та політичну 

складові селянського руху, що певною мірою обґрунтовується змістовим 

наповненням наукових праць. Варто відзначити, що чимало робіт, які 

аналізує автор присвячені політичним партіям і в них не ставилось завдання 

висвітити характер зв’язку політичних сил і селянства. Таку інформацію 

виокремлює й відповідно узагальнює вже сам дисертант.

Цікавим авторським рішенням є виокремлення питання класифікації 

форм селянського руху в окремий підрозділ. Д.В. Кудінов надав велике 

значення проблемі відсутності єдиної типології (схеми класів) форм та 

методів селянських виступів, яка, на його думку, вплинула на неточність, 

зумовила плутаність та взаємовиключення у авторських оцінках кількості 

селянських виступів, призвела до суперечностей в оцінці одних і тих самих 

подій.

Значна частина матеріалу присвячена дискурсу змісту селянського руху, 

визначенню істориками особливостей його протікання, мотиваційної 

складової та спрямованості. Намагаючись узагальнити питання в 

історіографії проти кого був спрямований селянський рух, дисертант вирішує 

це питання у контексті чотирьох вузлових проблем: селянин -  поміщик, 

селянин — держава, селянин — церква, селянин-селянин (внутрішньоселянські 

конфлікти).

Об’єктивними є спостереження дисертанта про те, що радянська 

історіографія в оцінці селянських конфліктів не брала до уваги психологічні, 

етичні й політичні чинники, а фактично всі суперечки підводила під класову 

основу (с. 114). Також, Д.В. Кудінов звернув увагу на незначну проробку 

науковцями документів судових процесів, які, як він правильно відзначає, є
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вагомим джерелом у дослідженні правосвідомості селянства, карної системи 

Російської імперії в «аграрних справах» тощо (с. 132-133).

У розділі третьому «Концепції суспільно-політичної боротьби 

селянства» дисертант розглянув питання історіографії приговорного руху 

українського селянства (підрозділ 3.1), його участі в діяльності 

Всеросійського селянського союзу й співпраці з політичними партіями. За 

рамки теми дещо виходить дослідження бачення переважно вже сучасною 

історіографією вироблення партіями пропозицій вирішення аграрно- 

селянського питання. Доцільність розгляду цієї проблеми дисертантом 

пояснюється неможливістю розкрити сутність характеру взаємодії аграріїв та 

політичних партій за межами питання про дебатування способів розв’язання 

найбільш болісних викликів сільського життя, органічним зв’язком 

селянського руху та корекції аграрних програм партійними теоретиками 

тощо.

Автор відстоює доцільність використання терміну «приговорний рух», 

який, що слідує з тексту, поєднує в собі як складання присудів сільськими і 

волосними сходами, так і укладання наказів депутатам Державної Думи 

(с. 161-162).

Аналіз літератури з минулого приговорного руху здійснений з позицій 

хронологічного підходу — таким чином дисертантові вдалося виявити 

найбільш суттєві підходи до висвітлення вказаного феномену для 

дорадянської й різних підперіодів радянської та пострадянської історіографії. 

У висновку до підрозділу це закріплене авторською періодизацією вивчення 

проблеми (с. 190-191).

На основі історіографічного огляду літератури з історії Всеросійського 

селянського союзу (підрозділ 3.2) , діяльності його провінційних осередків у 

Наддніпрянщині, Д.В. Кудінов переконує, що історики розділилися на два 

табори (що було характерним вже для дорадянської політичної 

публіцистики) -  ті, що визнавали велику роль Селянського союзу в 

організації селянського руху, й ті, які не бачили в ньому провідного
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значення, а відносилися як до тимчасового фактору сільського життя. У 

радянській історіографії ярлик «дрібнобуржуазності» Союзу зберігався за 

ним до кінця цього періоду, однак дисертант зазначає, що це не завадило 

історикам робити обґрунтовані висновки щодо характеру його діяльності, 

зокрема місцевих осередків.

Продуманістю та логічністю вирізняється підрозділ 3.3 дисертації 

«Вітчизняна історіографія розробки аграрно-селянського питання в 

програмах українських партій початку XX ст.» У ньому віднайшли озвучення 

проблеми ідейних витоків аграрних частин партійних програм, роз’яснення 

партійними теоретиками причин загострення аграрно-селянського питання, 

формування аграрних програм українських партій і вироблення їх 

остаточного варіанту, дискусія щодо пропонованих методів селянської 

боротьби тощо. Документи з минулого партійного життя підтвердили 

висновки багатьох істориків про вагомість зовнішнього чинника в розробці 

аграрного питання українськими політичними організаціями -  програм 

російських та європейських лівих партій (с. 256-260).

Багатоінформативною є частина дисертації Д.В. Кудінова, присвячена 

впливу політичних організацій на селянство, зокрема розділ 3.4 «Політичні 

організації й селянський рух в Україні початку XX ст. у вітчизняному та 

зарубіжному історіописанні». Окремо автором розглянутий дискурс зв’язку 

із селом більшовиків, російської соціал-демократії загалом. Історик 

акцентував сучасне бачення позицій двох основних фракцій РСДРП на 

вирішення селянського питання (більшовики і меншовики не мали суттєвих 

розбіжностей у питанні аграрного терору, необхідності конфіскації всієї 

поміщицької власності, передачі влади на місцях революційним селянським 

комітетам), а весь комплекс літератури з історії боротьби російських соціал- 

демократів на селі дисертант доречно поділив на групи дослідження 

організаційної мережі РСДРП на селі (с. 299).

Дисертант виявив, що відмітними рисами радянської історіографії 

селянського руху було «плюсування заслуг різних соціал-демократичних
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організацій на користь більшовиків»; виявлення точної географії поширення 

соціал-демократичної агітації та розвитку організаційної мережі в сільській 

місцевості, а також міських комітетів і груп партії, які здійснювали 

пропагандистську діяльність на селі. Д. В. Кудінов спостережливо відзначив, 

що питання ефективності діяльності РСДРП так і залишилося відкритим 

питанням в історичній літературі, адже радянські науковці здебільшого 

пояснювали впливовість партії на селянство суто за певними формальними 

ознаками (наприклад, за допомогою перерахунку де і в якій кількості 

поширювалася агітаційна література, ілюстрацією окремих вдалих прикладів 

успішності партії (с. 299-306) тощо).

Доволі ґрунтовно дисертант висвітив особливості відображення в 

історичній літературі діяльності сільських осередків інших політичних 

партій. Акцент ним зроблений на суперечливих оцінках «селянськості» 

Партії соціалістів-революціонерів у тактиці та програмі, «анархічної 

ментальності українського селянства», як основи організаційного та 

ідеологічного проникнення бездержавників у село, лобіювання поміщицьких 

інтересів кадетами, популізму монархістів, ролі РУП в Полтавсько- 

Харківському повстанні 1902 року тощо.

У підсумковій частині дисертант наводить доволі розлогі висновки 

(с. 375-383) щодо проведеного дослідження, які повною мірою відповідають 

поставленій меті та дослідним завданням. У висновках автор уміло подав 

узагальнені результати дослідження, чітко сформулював узагальнюючі 

положення та аргументовано висловив низку пропозицій.

Позитивно оцінюючи дисертацію в цілому, звертаємо увагу й на 

зауваження та побажання.

— Перше, до чого виникає питання — це до структури дисертації, а точніше 

до невідповідності об’ємів окремих частин. Так, якщо підрозділи першого 

розділу мають по 20, 10 та 6 сторінок, другого розділу по 29, 68 та 15 

сторінок (тобто підрозділ 2.2 у 4,5 рази більший за підрозділ 2.3), то у 

третьому розділі найбільший дисбаланс: якщо підрозділи 3.1 та 3.3 десь
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рівні -  мають відповідно по 31 та 35 сторінок, то підрозділ 3.2 -  62 

сторінки, а 3.4 -  аж 146 сторінок, тобто підрозділ 3.4 більший за 3.1 у 4,7 

рази.

Щодо списку умовних позначень, то на наш погляд для зручності 

користування не варто у тексті дисертації такі назви як «Імператорське 

вільне економічне товариство», «перша російська революція», «перша 

світова війна», «Союз російського народу», «Український селянський 

союз» та інші подавати у формі абревіатур, адже окремі з них не 

прийнятні для скорочення (напр. «ПРР», «ПСВ»), інші мають при 

скороченні, вже усталене в історіографії значення (напр.:«УСС» -  

Українські січові стрільці тощо).

Дисертанту доцільно було б подати визначення селянського руху 

1900 р . -  лютого 1917 р., зокрема у Наддніпрянській Україні, яке 

сформувалось у сучасній вітчизняній історіографії на основі підходів до 

цієї проблеми різних авторів.

Автор визначив хронологічні межі дисертаційної роботи двома 

вимірами -  історіографічним та конкретно-історичним. Однак, 

зосередивши увагу на другому вимірі, локалізує рух періодом 1900- 

лютий 1917 р. (с. 6) Заперечень немає. Однак, якщо верхня межа 

визначається відомими подіями, то нижню межу варто було б 

текстуально дещо оговорити: продиктовано це початком століття, 

зростанням активності селянського руху чи початком нового етапу в його 

історії тощо.

Потребує певної корекції мета дослідження. Так, дисертант зазначає, що 

метою дисертаційного дослідження «є з’ясування стану, повноти і 

достовірності вивчення селянського руху...». Проте стан вивчення теми і 

визначає її повноту. Тому можна було б мету визначити як з’ясування 

стану і достовірності вивчення селянського руху в 1900-лютому 1917 р. 

у вітчизняній та зарубіжній історіографії.

Визначаючи стан історіографічного дослідження, здійснюючи
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періодизацію історіографічного процесу та й у цілому в роботі автор 

застосовує терміни «дореволюційні дослідники», дореволюційні праці», 

«дожовтневий період» «історики дожовтневого періоду» (с. 17, 23, 28, 32, 

377 та ін.) тощо. Це калька з радянської історіографії. Оцінку історичних 

процесів та аналіз процесу накопичення знань з тієї чи іншої теми, 

необхідно робити з погляду сьогодення, уникаючи подібних стереотипів. 

Доцільно вживати «дорадянські дослідники», дорадянська історіографія», 

«дорадянський період» тощо.

Д.В. Кудінов відзначив, що джерельний комплекс дослідження склали 

історичні та історіографічні джерела, а джерельна база підпорядкована 

історіографічному характеру роботи і відзначається у своєму переліку 

перевагою наукових праць різних авторів (с. ЗО дисертації) і далі, маючи 

на це обґрунтовані підстави, підкреслив, що інші джерела 

використовувались як допоміжний матеріал для порівняння, уточнення, 

підтвердження чи контраргументації інформації, що наводилась 

дослідниками (с. ЗО дисертації), у тому числі й документи архівів (с. 11 

автореферату). Незважаючи на це, автор, групуючи джерела, все ж 

першими ставить не історіографічні джерела, а історичні, зокрема архівні 

матеріали. Хоча сам же й обумовлює, що панівне місце серед джерел 

займають наукові публікації (монографії, книги, статті та ін.) (с. 15 

автореферату). Проте ця група історіографічних джерел за переліком 

займає лише п’яту позицію. Тому, групуючи історіографічний комплекс, 

та, враховуючи історіографічний характер дисертації, доцільніше на 

перший план виносити історіографічні джерела, зокрема ті з них, а між 

ними завжди є градація, які домінують у дослідженні.

Така ж ситуація і у списку використаних джерел та літератури. Варто 

відходити від усталених стандартів, коли в історіографічному 

дослідженні на перше місце не виносяться історіографічні джерела, а їх 

місце займають історичні, зокрема архівні матеріали, як це здійснено і 

дисертантом у списку джерел та літератури даної роботи. Ми б
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рекомендували і в списку джерел та літератури у дослідженні 

історіографічного характеру першими зазначати історіографічні джерела.

-  Дисертація досягла б ще більшої досконалості та практичного 

застосування, якби дослідник хоча б злегка торкнувся чи то виокремив 

наукові обрії дослідження, наприклад, такої цікавої в історіографії 

проблеми, як «висвітлення взаємовпливів, специфіки та трансформації 

селянського руху на порубіжних із Наддніпрянщиною територіях», 

зокрема із Поділлям та Слобожанщиною.

-  Наявність додатків з даної тематики у дисертації також надали б 

дослідженню виграшної ситуації.

-  Автор залишив поза увагою й ряд праць з історіографії та історії 

селянського руху, використання яких були б доречними у дослідженні, 

зокрема «Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: 

українська історіографія», «Тактика більшовиків щодо захоплення влади 

в українському селі» та інші. Використання першої допомогло б автору 

щодо характеристики дорадянської літератури з історії селянського руху, 

друге дослідження, до речі використане авторами двохтомника «Історія 

українського селянства» (К., 2006), сприяло б показу аналогії методів 

завоювання більшовиками влади в Україні із методами встановлення 

марксистської інтерпретації історичних процесів.

Висловлені зауваження та побажання варто розглядати як рекомендації 

для подальшої дослідної праці. Тому вони не впливають на загальну високу 

оцінку дисертації.

Вважаю, що дисертація Дмитра Валерійовича Кудінова «Селянський рух 

у Наддніпрянській Україні в 1900 р.-лю тому 1917 р.: історіографія» є 

цілісним завершеним фундаментальним науковим дослідженням, виконана 

на належному науковому та теоретичному рівнях і відповідає вимогам 

пунктів 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567, а її автор
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заслуговує на присудження наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 -  історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни.

Офіційний опонент:

професор кафедри історії держави та права , /

Національної академії внутрішніх справ, / / /  І

доктор історичних наук, професор / [ ' ?  І  ЩеР^атюк
0
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