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Рецензоване дисертаційне дослідження присвячене актуальній з наукової 
точки зору проблемі міжнаціональних відносин в переломовий для історії 
України період Першої світової війни. Переосмислення багатьох питань, 
пов’язаних із суспільно-політичними подіями в українських землях у період 
формування новочасної нації і національної державності, залишається одним з 
головних завдань національної історіографії в утвердженні сучасної суспільної 
свідомості як в Україні, так і на міжнародній арені. Історичні обставини того часу 
склались таким чином, що польське населення в українських землях становило 
поважний фактор суспільних змін, які відбувалися в усьому регіоні Центральної 
та Східної Європи а роки війни і революцій, та відіграло значну роль у 
суспільних перетвореннях регіону. Наукове дослідження цих процесів має 
фундаментальне значення для розуміння і пояснення розвитку ситуації в 
українських землях як в XX столітті, так і на сьогодні. Крім того, воно 
спрямоване на викриття певних міфів і фальсифікацій, які нагромадились в 
суспільній свідомості народів регіону внаслідок маніпуляцій історичним 
матеріалом на догоду імперським чи великодержавним інтересам сусідів 
України, насамперед Росії і Польщі.

Дисертантка слушно окреслила об’єкт і предметну сферу дослідження -  
польське населення та його суспільно-політичне, громадське і культурне життя 
у вказаний період. Вони і визначили структурну побудову дисертації.

Чітко обґрунтовано географічні межі вивчення -  територія Наддніпрянської 
України в межах дев’яти губерній Російської імперії (Правобережна Україна, або 
Південно-Західний край, Київське генерал-губернаторство, Малоросійське 
генерал-губернаторство та Південь України — Новоросійсько-Бессарабське 
генерал-губернаторство). Логічно вилучено інші українські землі, котрі в той час 
перебували в інших культурно-цивілізаційних умовах, і суспільно-політичні 
процеси там відрізнялися від окресленого регіону, який складав ядро України.

На нашу думку, Дисертантка слушно розпочала традиційний вступний 
(перший) розділ з характеристики методологічної бази дослідження. На першому 
плані стали термінологічні питання, зокрема щодо такої «нервової» 
проблематики, як нації і націоналізм, а також соціального, політичного і 
культурного лексикону. Розглянуто і подано тлумачення Автором більшості 
термінів, пов’язаних з вказаними галузями суспільного життя, що виникає з 
новітніх спеціальних досліджень і сучасних нормативних документів.

Якщо стосовно термінології в дисертації подано достатньо повну 
характеристику вживаних понять і категорій, то в описі методів дослідження 
Здобувачка залишається на традиційних позиціях, не прагнучи знайти новий і
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оригінальний ракурс (підхід) до вивчення предметної сфери. Що в цілому 
характерно для сучасних історичних досліджень в Україні.

Історіографічний аналіз сучасного стану вивчення і розуміння 
проблематики здійснено за традиційним хронологічним принципом, і він 
охоплює велику кількість публікацій, котрі розкривають ті чи інші сторони 
життя і суспільної активності польського населення українських земель. 
Наведений опис дає наочне уявлення про слабке і спотворене вивчення 
істориками XX ст. подій Першої світової війни на території сучасної України, 
демонструє політичну заангажованість і обмеженість багатьох авторів, навіть 
тих, що перебували в еміграції.

Джерельна база дослідження є достатньо репрезентативною і складається з 
неопублікованих матеріалів дев’яти українських і двох польських архівів, 
збірників опублікованих документів, мемуарної літератури учасників подій 
Першої світової війни і революції, політиків, громадських діячів, польської і 
російської періодики досліджуваного періоду. Загалом опрацьовано близько 100 
архівних фондів України і Польщі, що складають основу дисертаційного 
дослідження, серед документів яких частину введено до наукового обігу вперше. 
Можна вважати, що джерельна база дослідження є достатньою для виважених 
наукових оцінок і висновків.

Другий розділ дисертаційного дослідження має на меті описати загальне 
становище польського населення в українських землях напередодні Першої 
світової війни. У двох підрозділах показано динаміку соціально-демографічного 
і суспільно-політичного становища поляків. Авторка сміливо втрутилась у 
дискусії щодо чисельності польського населення, які тривалий час провадяться 
в історіографії і публіцистиці, запропонувавши аналіз і порівняння динаміки 
кількісних даних поляків в окремих українських губерніях, а також містах. Це 
дозволило зробити обґрунтований висновок про те, що на 1914 р. із загальної 
кількості населення в Україні 31.036.600 кількість поляків склала 507.230 осіб, 
або 1,63 % (с.93). Достатньо докладно охарактеризовано особливості соціальної 
структури поляків, яка суттєво відрізнялась від інших національностей, 
зберігаючи значний прошарок давніх майнових станів, але також активно 
формуючи модерні соціальні верстви -  робітництво, підприємців, інженерів, 
інтелігенцію, людей вільних професій тощо. Зафіксовано також колонізаційні 
процеси XIX ст., внаслідок яких виникали нові польські колонії в українських 
землях.

Своєрідна соціальна структура польського населення відбилась на його 
суспільно-політичному житті, яке ще перед війною розвивалось цілком 
динамічно в річищі тогочасних політичних і культурних тенденцій. Виділено три 
головні течії в суспільно-політичному житті -  консервативну, націоналістичну 
та соціалістичну, які відповідали соціальній структурі населення. 
Охарактеризовано ідеологію і діяльність основних політичних і громадських 
утворень поляків в українських землях. У цьому підрозділі залучено новий 
незнаний матеріал про впливи і діяльність польських політичних організацій 
напередодні світової війни. Він свідчить про високу організованість і політичну
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консолідованість польського тогочасного політикуму, який мав конкретні плани 
щодо польської присутності в українських землях -  від національної автономії 
до інкорпорації в склад Росії чи майбутньої Польської державності.

Важливе значення мають маловідомі факти про терористичну діяльність 
ППС в 1905 -  1906 pp., які наводить Здобувачка на с.116-117. Докладно описано 
діяльність польських партій і організацій у губернських містах, де вони мали 
впливи серед інтелігенції та робітництва. Особливо цікавими і пізнавальними є 
дані про польські організації на Півдні і Сході українських земель (Одеса, 
Херсон, Харків). Можна погодитись із загальним висновком Дисертантки про те, 
що, незважаючи на незначну кількість цих польських формувань (3,3 %) у 
загальній масі населення, а також на русифікаторську і асиміляторську політику 
царської влади щодо поляків впродовж XIX ст., ці національно орієнтовані 
організації мали і зберігали свій вплив на суспільне і культурне життя краю.

У третьому розділі прослідковано зміни у становищі і діяльності польського 
населення під час світової війни (до лютневої революції 1917 р. в Росії). У ньому 
охарактеризовано політичні орієнтації польських політичних кіл в українських 
землях, які віддавали перевагу відбудові незалежної польської державності з 
орієнтацією на різні зовнішньополітичні сили, особливо на початковій стадії 
війни. В ілюстрації політичних настроїв поляків Дисертантка слушно спирається 
на документи російських спецслужб, котрі їх відслідковували. Серед польського 
населення чітко виділялися чотири політичні течії: проросійська, антиросійська, 
проавстрійська і вичікувальна. Проте, всі вони ґрунтувались на ідеї визнання 
цінності і необхідності незалежної державності. В Україні, як і на решті території 
Російської імперії, серед поляків найбільшою була група русофільської 
орієнтації, визначена у жандармських звітах. Вони, йдучи за ендеками 
(національними демократами), прагнули об’єднання польських земель під 
скіпетром Росії і здобуття державності у формі автономії.

З розвитком воєнних подій політичні настрої поляків змінювались, 
незважаючи на спроби російської влади робити кроки назустріч очікуванням 
поляків щодо майбутньої автономії. Динаміка змін характеризувалась 
зростанням антиросійського сегмента польського політикуму і посиленням 
незалежницького з орієнтацією на Австро-Угорщину. Переломове значення, як 
слушно підкреслено в дисертації, мав Акт імператорів Австро-Угорщини і 
Німеччини від 5 листопада 1916 р. про майбутнє утворення самостійного 
Королівства Польського. Антиросійські настрої були підсилені небажанням 
царської влади піти на поступки полякам навіть в рамках автономії. Лютнева 
революція 1917 р. в Росії поставила польське питання у цілком нові умови, коли 
ідея незалежної державності опанувала більшість польського політикуму і 
населення.

Другий підрозділ третього розділу містить докладний матеріал, шо описує 
формування настроїв солідарності поляків у наданні допомоги втікачам з інших 
польських земель, які опинилися на території України. Наведено багато 
конкретних фактів такої допомоги і показано, що вони інтегрували польське
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населення і сприяли політичній та громадській консолідації в рамках численних 
громадських організацій.

Четвертий розділ присвячено бурхливим подіям 1917-1918 років. У ньому 
сконцентровано увагу на діяльності польських політичних організацій на терені 
України, творенні польських збройних формувань і громадсько-політичному 
життю поляків в містах і провінції. Показано консолідацію польських суспільно- 
політичних сил під час і після Лютневої революції в Росії та особливості цих 
процесів в українських землях, де демократичні та ліві сили мали перевагу над 
націоналістичними. Загальний хаос в Росії і невизначеність результатів війни, 
велика кількість польських різноорієнтованих політичних організацій створили 
труднощі у взаєминах поляків з українським політикумом і Українською 
Центральною Радою в період становлення Української державності.

Жовтневий більшовицький переворот вніс нові розбіжності в орієнтації 
польських політичних сил в українських землях, загострив їх відносини з УЦР, а 
російсько-більшовицька агресія в Україні ще більше розмежувала польський 
політичний табір. Як показує 3добувачка, польські ліві сили відіграли значну 
роль у встановленні більшовицької влади в Україні. Ситуацію хаосу і «боротьби 
всіх з усіма» в Україні у 1918 р. перервав прихід до влади гетьмана 
П.°Скоропадського та заходи щодо державного будівництва України. Проте, 
значні впливи польських лівих партій в Україні були налаштовані на підтримку 
більшовицьких планів опанування українських земель і встановлення тут 
соціалістичної республіки. Антиукраїнські позиції фактично зайняли також 
прихильники правих польських партій та угруповань.

Третій підрозділ четвертого розділу дещо «випадає» іх загальної 
хронологічної послідовності нарації, оскільки змушує повернутись до 
попереднього і вже описаного часу. Однак наведений в підрозділі фактичний 
матеріал збагачує існуючі знання з військової проблематики. Переконливо 
показано, що польський військовий рух склав окрему потужну політичну і 
військову течію та інструмент, за допомогою якого провідні політичні сили 
чинили потужний вплив на становище і свідомість поляків в Росії та Україні. 
Зокрема, це яскраво проявилось у створенні і діяльності польських військових 
корпусів, особливо II і ІІІ-го, які творилися і діяли в українських землях.

У четвертому підрозділі четвертого розділу розглянуто і проаналізовано 
становище і громадську та політичну діяльність поляків в Україні в період 
становлення Української державності і опору російсько-більшовицькій агресії. 
У ньому показано видавничу і публіцистичну активність основних політичних 
таборів поляків, які змагалися між собою за впливи на населення. З матеріалу 
виникає картина досить значної активізації польських політичних сил в У країні 
та їх діяльності, спрямованої на об’єднання польського населення навколо гасел 
відбудови незалежності Польщі. Не менш важливе значення мала також 
допомогова діяльність біженцям з польських земель, а також сприяння їх 
поверненню на батьківщину. Здобувачка подала загальну картину активізації 
діяльності польських організацій Волині (з центром у Житомирі), Київщини, 
Поділля, Полтавщини, Слобожанщини. їх спільною рисою було пробудження
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громадської ініціативи, демократизація публічного життя, зміцнення 
національної ідентичності. Разом з тим, з наведеного матеріалу кидається у вічі 
-  чого Дослідниця чомусь не зауважила -  проросійська орієнтація більшості як 
правих, так і лівих політичних угруповань поляків в Україні. На наш погляд, це 
варто було би відзначити, оскільки традиційне «державництво» польської еліти 
більше схилялося на бік «великої Росії», ніж «провінційної» (на їхню думку) 
новопосталої і слабкої України.

П ’ятий розділ повністю присвячено освітній і культурній діяльності 
польського населення в роки світової війни. Авторка багатим фактичним 
матеріалом підтверджує висновкові положення про бурхливе відродження 
національно-культурного життя поляків в Україні (і Росії) після скинення царату 
і проголошення демократичних свобод.

І перший і другий підрозділи п’ятого розділу дисертації могли би стати 
предметом окремого спеціального дослідження, а сконцентрований в них 
описовий матеріал -  значно збільшений. Авторка обмежилась вибірковим 
перерахуванням основних епізодів театрального, музичного, художньо- 
зображувального і прикладного мистецтв.

У загальних висновках з проведеного дисертаційного дослідження подано 
не тільки конкретні висновки по розділах, а й вміщено міркування більш 
загального плану. Серед останніх ми вважаємо за потрібне відзначити, зокрема, 
встановлення «феномену активної підтримки польським населенням в Україні 
урядової політики Росії на початку Першої світової війни» (с.398). Шкода тільки, 
що Авторка не наважилась пояснити цей феномен спорідненості двох 
традиційних великодержавних ідеологічних менталітетів -  великоросійського і 
великопольського, який не обмежувався початковим періодом світової війни, а 
мав і навіть продовжує мати донині досить значне поширення в обох сусідніх 
народів.

Разом з тим, дисертація містить низку дискусійних моментів, неточностей і 
помилок. Насамперед викликає невдоволення не зовсім вдале структурування 
дисертації, зокрема поєднання хронологічного і проблемного підходів -  два 
розділи (2 і 3-й) побудовані за хронологічним принципом, четвертий -  
поєднанням хронологічного і проблемного, п’ятий -  тільки проблемного. В 
результаті цього Здобувачці доводиться повертатись і повторюватись. На нашу 
думку, найкращим був би хронологічно-проблемний, який би додавав цілій 
картині більшої цілісності.

У методологічному підрозділі нам бракує термінологічного визначення 
таких важливих категорій як «федерація», «нація» і «націоналізм», а також 
дискусій навколо них, які особливо важливі з точки зору піднесеної 
проблематики.

В аналізі історіографічного доробку теми доцільно було відокремити 
науково-аналітичні роботи від публіцистики — більшість робіт польських, 
російських та й українських авторів початку XX ст. мали яскраве політичне 
спрямування і навряд чи їх варто залучати до «історіографії» (наприклад, М.
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Жегота-Янушкайтіс, Є. Старчевський, Д. Боженєц-Лешніцький тощо). Загалом 
згадано забагато дотичних робіт, де не йдеться про період світової війни.

У джерелознавчій частині бажано було би конкретно вказати, які невідомі 
документи введено до наукового обігу вперше і як вони вплинули на загальну 
картину інтерпретації вже відомих подій.

Незрозуміло, чому в п’ятому розділі 3добувачка виходить за окреслені 
хронологічні межи і доводить опис подій аж до 1921 p.? (с.270).

Невдале структурування, зокрема у четвертому розділі, де два підрозділи 
присвячені діяльності польських політичних партій та громадських інституцій, а 
потім у четвертому підрозділі фактично йдеться про те саме, але з додатком «в 
українських містах і провінції». Чи доцільна така тавтологія? Взагалі трудно 
поєднується хронологічний і проблемний метод у структуруванні дисертації, 
виникає якийсь сумбурний опис з постійними поверненнями в часі. Чому б у 4- 
му розділі не структурувати підрозділи за подіями Української революції, а не 
російських подій?

В дисертації зустрічаються прикрі неточності. Наприклад два чи три рази 
згадується послання американського президента Т.В.Вільсона до конгресу Г.ІІТА 
від 8 січня 1918 р., відоме під назвою «14 пунктів Вільсона», де була окреслена 
програма післявоєнного мирного врегулювання в Європі і світі, але чомусь під
1917 р. Або ще один приклад: названої в дисертації «Польської ради в Інфантах 
(Rady Polskiej w Infantach)» ніколи не існувало, а була Рада Польська в Інфлянтах 
(с.222). На с. 247-248 йдеться про нараду від 24 липня 1917 р. під керівництвом 
В. Винниченка в приміщенні Генерального секретаріату з обговорення 
господарських питань Універсалу УЦР, і з контексту видно, що йдеться про III 
Універсал УЦР, прийнятий тільки у листопаді 1917 p., а не в липні ц.р.

Є низка претензій до перекладу і транслітерації польських власних назв і 
прізвищ, згадуваних у дисертації. Загалом треба було обрати одноманітний тип 
передачі польських власних назв -  або давати в українському перекладі, або 
подавати в українській фонетичній транскрипції (наприклад, «Мацєж школьна» 
доцільно перекласти як «Матиця шкільна» і т.д.), «Любельський» (легіон) -  як 
«Люблінський», «Дженнік Кійовський» як «Дзєннік Київський», але аж ніяк не 
«дженнік» тощо. З прізвищами польських діячів теж є багато непорозумінь -  
один раз йдеться про «Каліновського», інший -  «Калиновського», спочатку 
«Пілтц», потім Пілц», хоча взагалі-то правильно «Еразм Пільтц»; замість 
«Шрама» зустрічаємо в тексті «Схрама», замість Лятавця -  «Латавця», замість 
Гломбінського -  Глонбінського, замість Скомпського -  «Сконського», замість 
Шетцеля -  «Схаетзеля» і т.д. і т.п.

Вважав би недоцільним іменувати «Польщею» ті землі трьох імперій, де 
проживало польське населення, оскільки це, по-перше, нав’язувало до спадку 
Речі Посполитої і легітимізувало великодержавні тенденції в певних польських 
середовищах, а по-друге, не відповідало тогочасним реаліям, тому що Польська 
державність була проголошена тільки в листопаді 1918 р. і говорити про неї як 
про доконаний факт з наукових та й ідеологічних міркувань недоцільно.
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Підводячи підсумки короткого аналізу дисертаційного дослідження О.М. 
Білобровець, можемо констатувати, що до захисту представлено роботу, яка має 
важливе пізнавальне значення для розвитку і збагачення науково-історичного 
знання як в Україні, так і за її межами. Запропоновані її Авторкою оцінки і 
висновки щодо становища і реакції польського населення в українських землях 
на події Першої світової війни і державотворення в Центрально-Східній Європі 
та конкретно в Україні мають теоретичне і практичне значення в справі 
подолання застарілих концепцій, які не відповідають духові часу і стану 
наукового знання, та виходу на нові обрії у дослідженні вказаної тематики. 
Авторці дисертації вдалося зібрати і продемонструвати розлогий фактичний 
матеріал, який розкриває всю складність державотворчого процесу в Україні, де 
спадок тривалого імперського панування створив численні перешкоди для 
самовизначення українців та налагодження добросусідських відносин з 
національними меншинами. Соціальна функція отриманих Здобувачкою знань 
полягає також у переосмисленні задавненого досвіду трактування етнічних і 
соціальних явищ на постколоніальному просторі і подоланню в суспільстві 
численних стереотипних історичних уявлень, які стоять на перешкоді успішному 
розвиткові незалежних держав регіону. Вважаю, що дисертація Ольги Матвіївни 
Білобровець, разом з опублікованими нею монографією і науковими статтями, а 
також автореферат дисертації засвідчують поважний науковий доробок їх 
Автора, який відповідає вимогам п.°10 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету міністрів України 24 липня 2013 
р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19 серпня 
2015 p., № 1159 від ЗО грудня 2015 р та № 567 від 27 липня 2016 p.), а сама 
Авторка -  Ольга Матвіївна Білобровець заслуговує присудження наукового 
ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи 
Львівського національного університету
імені Івана Франка Л.О.

Підпис Зашкільня

Учений секретар 
Львівського націоналі 
імені Івана Франка, де

06.02.2020 р.

Панасовича підтверджую.

О.С. Грабовецька
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Відділ діловодства та архіву 
* м ів ш о г о  національного університету 

Шашмуа___



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Білобровець Ольги Матвіївни «Поляки в 
України: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914-1918 pp.», подану 
до захисту на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 -  історія України

Відтворення історії України рельєфно увиразнюється при предметному 
маркуванні історій національних утворень на території України в різні 
історичні періоди. Дисертаційна робота присвячена дослідженню суспільно- 
політичного та культурного аспектів історії поляків в Україні в роки Першої 
світової війни. Обрана проблема практично не була об’єктом самостійного й 
системного наукового осмислення.

Метою роботи авторка визначила комплексне дослідження суспільно- 
політичного та культурного життя поляків у Наддніпрянській Україні, 
з’ясування зовнішніх та внутрішніх чинників його трансформації в ході Першої 
світової війни. Цілком очевидно, що й завдання такої роботи націлені на 
розв’язання відповідних сегментів (с. 31-32): проаналізувати стан наукової 
розробки проблеми та її джерельну базу; висвітлити демографічне становище, 
соціальну структуру польського населення в Україні напередодні Першої 
світової війни та їх вплив на суспільне життя; схарактеризувати суспільно- 
політичний розвиток поляків та сутність життя польської громади в містах та 
польських колоніях в Україні наприкінці XIX -  на початку XX ст.; простежити 
політичні настрої, зовнішньополітичні орієнтації польського населення, зміст 
публічних дискусій і позиції польських політичних сил та громадськості в 
Україні щодо вирішення польського питання у 1914-1917 pp.; розкрити зміст, 
характер, напрямки діяльності польських громадських організацій з надання 
допомоги польським біженцям в українських містах та провінції; з ’ясувати 
особливості організації національного життя поляків в Україні, виявити 
сутність ідеологічного розмежування польських політичних сил під впливом 
російської лютневої та Української національної революції 1917 р. і їх 
ставлення до органів української влади; схарактеризувати позиції польських 
політичних партій та громадськості щодо положень Брестського миру, політики 
УНР та гетьманату П. Скоропадського наприкінці; з’ясувати ставлення 
польських партій, військових та громадськості до створення польських 
збройних формувань, дати характеристику їх діяльності на території України; 
визначити зміст польського суспільно-політичного життя у містах і польських 
поселеннях в Україні, окреслити його специфіку на Правобережжі, Сході та 
Півдні України наприкінці 1917-1918 pp.; дослідити процес розвитку польської 
освіти та розкрити зміст культурного життя поляків під час Першої світової
В1ИНИ.

і київського національного університету 
І — ...... jsQH.i. Гадада.шеЕненка _



У дисертації визначено об’єкт («поляки, як частина польського етносу і 
національна меншина в Україні, та трансформації їх суспільно-політичного й 
культурно-освітнього життя впродовж Першої світової війни») і предмет 
дослідження («суспільно-політичне життя польського населення в Україні, 
політика польських політичних партій, діяльність громадських організацій та 
інституцій політичного, благодійного, культурно-освітнього спрямування, 
преса») (с. 32).

Окреслені дисертанткою хронологічні рамки охоплюють період Першої 
світової війни (1914-1918). Нижню хронологічну межу авторка обґрунтовує 
початком Першої світової війни, коли Російська імперія вступила у війну. 
Верхня межа пов’язана із завершенням війни, виведенням німецьких військ із 
території України, створенням польської держави, що зумовило виїзд частини 
поляків з України (с. 32).

Географічні межі окреслені територією Наддніпрянської України в межах 
дев’яти губерній Російської імперії: «Це єдність трьох її складових частин, 
зазначених в урядових документах імперської доби -  Правобережна Україна, 
або Південно-Західний край, в адміністративному відношенні Київське 
генерал-губернаторство, Схід -  Малоросійське генерал-губернаторство та 
Південь України -  Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернаторство» 
(с. 32).

Дисертація структурована за проблемно-хронологічним принципом (що є 
виправданим з урахуванням специфіки теми дослідження). У структурі роботи 
виділено перелік умовних скорочень, вступ, п’ять розділів (дванадцять 
підрозділів), висновки, список використаних джерел та літератури, додаток. 
Така архітектоніка загалом відповідає задуму й націлена на комплексний аналіз 
порушеної проблеми. Загальний обсяг дисертації -  484 сторінки (де 
377 сторінок основного тексту, список використаних джерел та літератури 
нараховує 1023 найменувань, додатки (1). Кожен із цих сегментів роботи так чи 
інакше відбиває реалізацію визначених завдань і отримані результати.

Перший розділ дисертації присвячено теоретико-методологічним засадам, 
аналізу історіографії проблеми та джерельній базі дослідження. Теоретичні 
засади та понятійно-категоріальний апарат дослідження історії поляків в 
Україні виходять із загальної теорії пізнання та основних положень і 
узагальнень історії України в поєднані з теоретичними викладками інших наук, 
зокрема етнології, політології, етнополітики, етнодержавознавства. З огляду на 
це пошукувача розглянула порушену проблему в кількох теоретичних 
площинах, що дозволило прийти до логічних висновків відповідно до 
окреслених завдань. Перш за все, це питання національної політики та 
національних відносин. Другим важливим аспектом розгляду життєдіяльності 
поляків в Україні в період Першої світової війни стала система політичних 
відносин, суспільних рухів та громадського життя. Ще однією важливою



площиною для розкриття зазначеної в дисертації проблематики став 
територіальний чинник.

У роботі фігурує низка дослідницьких методів: історико-генетичний 
(метод дозволив продемонструвати причинно-наслідкові зв’язки деяких 
політичних і суспільних явищ, зокрема формування консервативної та 
соціалістичної ідеологій), історико-порівняльний (метод застосований у 
дослідженні діяльності польських політичних партій, специфіці регіональних 
особливостей у суспільно-політичному житті поляків на Правобережній 
Україні, на Сході й Півдні України), історико-типологічний (у поєднанні з 
застосуванням загальнонаукових методів посприяв узагальненню діяльності 
окремих політичних партій, громадських організацій, державних установ, 
виділенню загальних тенденцій та напрямків у розвитку польського 
політичного руху), історико-системний (забезпечив цілісність і комплексність 
дослідження),ретроспективний і діахронний (методи застосовані для показу 
зміни оптики суспільних процесів через аналіз наукової літератури різних 
історичних періодів), дискрептивний (застосований при описі виникнення і 
функціонування в Україні польських осередків, поселень, громад у різний 
період) тощо.

Для аналізу наукової літератури дослідниця застосувала хронологічний та 
проблемно-хронологічний принципи. Пошукувачка визнала за доцільне в 
аналізі історіографічного доробку з дослідження польського населення в 
Україні виділення таких періодів: «1) перші два десятиліття XX ст., 
2) радянський час, 3) доба незалежності» (рукопис, с. 52). Водночас в 
авторефераті авторка зазначає: «Періодизація історіографії проблеми відповідає 
загальній історіографії історії України та науковим узагальненням історіографії 
національних меншин, проведеним в останні десятиліття українськими 
істориками: кінець XIX -  перші два десятиліття XX ст., радянський час, доба 
незалежності» (с. 9).

Важливим показником науковості будь-якого дослідження є повнота й 
репрезентативність його джерельної бази. Маємо підстави стверджувати, що 
О. М. Білобровець провела плідну роботу щодо пошуку, виявлення, 
систематизації, вивчення та залучення багатьох різновидів джерел, необхідних 
для реконструкції суспільно-політичного та культурного життя поляків в 
Україні 1914-1918 pp. Для розкриття теми залучено матеріали близько 
100 фондів дев’яти архівів України та два архіви Польщі. Значна кількість 
документів вводиться в обіг уперше. Здебільшого ці документи розкривають 
сутність політичного життя поляків. Натомість висвітлення польського 
громадського життя міст та провінції, за відсутності джерельної бази та 
наукової літератури, побудовано на матеріалах періодики відповідного періоду 
та мемуарній літературі.

Основою для з’ясування політичних змін і суспільних трансформацій у



середовищі поляків України у воєнні роки стала демографічна та соціальна 
характеристика стану польського населення наприкінці XIX -  на початку 
XX ст., викладена у розділі II. Завдяки аналізу кількісних показників, оцінці 
соціальної структури та участі в громадському житті дисертантка прийшла до 
висновку щодо вагомості польської національної меншини в системі 
суспільних відносин в Україні. Також було зафіксовано й відзначено, що 
кількісне співвідношення соціальних груп польського населення на початку 
XX ст. і впродовж війни стало важливою складовою, від якої залежали сила й 
впливовість суспільних і політичних рухів. Соціальне походження впливало на 
формування політичних таборів та позицій у вирішенні питань суспільного 
розвитку. Показано, що порівняно невелика група польських поміщиків 
наприкінці XIX -  на початку XX ст. мала значний вплив на суспільне життя 
України і разом з інтелігенцією була ініціатором проведення більшості заходів, 
спрямованих на збереження прав поляків. Напередодні та під час Першої 
світової війни, зокрема і через значну кількість біженців, зросла чисельність 
польських робітників, сконцентрованих переважно на Півдні та Сході України. 
Поширення серед них соціалістичних ідей зумовило їх підтримку політики 
більшовиків.

У характеристиці суспільно-політичного життя у перші роки війни, 
викладеного у третьому розділі, О. М. Білобровець виділила феномен 
патріотичного піднесення та підтримки царського уряду та пояснила його 
підґрунтя. На основі архівних матеріалів поліцейських донесень про політичні 
настрої польського населення в Україні в дослідженні виділено чотири групи 
суспільних настроїв і зовнішньополітичних орієнтацій. Це дозволило 
прослідкувати політичні уподобання польського населення в Україні вподовж 
війни та з’ясувати їх причини, пов’язані, передусім із зовнішніми обставинами. 
Логічним виглядає визначення головних питань громадського життя, 
вирішення яких обговорювала польська спільнота в Україні. В перші роки 
війни вони були тісно пов’язані з загальним польським рухом у російських 
центрах -  Петрограді та Москві й Королівстві Польському. Продемонстровано, 
що під впливом зовнішніх факторів відбулася еволюція поглядів на розв’язання 
головної проблеми -  відновлення польської державності. Для висвітлення цього 
питання використано значну кількість газетних матеріалів польської періодики, 
на сторінках якої розгорнулася полеміка щодо надання полякам автономії.

Важливою темою, представленою у дисертації є надання допомоги 
біженцям та їх вплив на суспільно-політичне життя в Україні. Авторка 
увиразнила стихійну допомогу польської спільноти на початку війни, 
діяльність польських громадських організацій -  Польського товариства 
допомоги жертвам війни (ПТДЖВ) та Центрального громадського комітету 
(ЦГК) як у великих містах так і в українській провінції з відзначенням 
регіональної специфіки та період повернення на батьківщину. Авторкою



окреслено активізацію культурного життя в Україні, розвиток Польського 
театру в Києві та інших містах, участь у громадських організацій біженців 
(Львівський комітет допомоги біженцям).

Зростання громадської активності та суспільні трансформації поляків в 
Україні найбільше проявилися і відображені у розділі IV дисертації, 
присвяченому діяльності польських політичних партій та громадських 
інституцій у період російської лютневої та Української національної революцій 
внаслідок демократичних перетворень. На основі характеристики польських 
політичних таборів та створених польських інституцій в Україні переконливо 
показано їх ідеологічні розбіжності та інтереси, зв’язок з польським рухом у 
Петрограді та Москві, особливості польського суспільно-політичного життя в 
Україні, його регіональну специфіку. Значна увага приділена діяльності 
Польського виконавчого комітету на Русі, як репрезентативного органу поляків 
в Україні та III з ’їзду польських організацій у Києві (червень, 1917), на якому 
стався розкол польських політичних сил через ідеологічні розбіжності й різні 
підходи до вирішення важливих питань політичного й суспільного життя.

В окремому підрозділі представлено суспільно-політичне життя в період 
після більшовицького перевороту, зміни політичної влади в Україні, приходу 
до влади гетьмана П. Скоропадського. На підставі викладених подій 
дисертанткою виснововано, що підґрунтям співпраці українських і польських 
політичних сил були класові інтереси. Це співпраця українських політичних 
партій, представлених в Українській Центральній Раді й польських ліберально- 
демократичних (ПДЦ) та незалежницьких лівих соціалістичних партій (ППС- 
лівиця та ППС-фракція), а також підтримка польськими консерваторами 
(передусім великими землевласниками і промисловцями) гетьманату 
П. Скоропадського.

Важливість питання створення польської армії оприявнилася в 
обговоренні політичними силами, військовими та громадськістю на сторінках 
польської преси. В окремому підрозділі дослідження продемонстровано 
гостроту та контроверсійність проблеми. Авторка не тільки відобразила процес 
створення Польських збройних формувань і їх перебування на території 
України, але й продемонструвала зміну бачення і характер завдань 
керівництвом Польських легіонів у зв’язку з більшовицьким переворотом, 
війною радянської Росії проти УНР, зміною форм української державності.

Заслуговує на увагу створення панорами польського громадського життя 
в українських містах і провінції (1917-1918). Відсутність попередніх 
досліджень, брак фактологічного матеріалу створює певну фрагментарність і 
однобокість у висвітленні цього питання. Однак, для повноти, достовірності та 
переконливості відтворення загальної картини життя польської спільноти, для 
з’ясування особливостей реалізації польської політики на місцях незаперечним 
є зображення життя у великих містах та сільській місцевості.



Комплексність дослідження досягається також характеристикою 
культурного життя поляків у роки війни (розділ V). Змістовно представлено 
етапи розвитку польської освіти, сприяння органів української влади масовому 
процесу розбудови польського шкільництва, діяльність шкільного відділу Віце- 
секретаріату польських справ та інших освітніх організацій та інституцій. 
Обгрунтовано значення розвитку польської культури в житті польського 
населення в Україні в роки Першої світової війни. Аргументовано 
віддзеркалено художньо-естетичну, об’єднуючу, патріотичну, благодійну роль 
польського театру.

Отже, відповідні результати наукових студій О. М. Білобровець, 
підсумково викладені в дисертації та авторефераті, носять науково-пошуковий 
характер, є достовірними, в багатьох аспектах новими. У дисертації вперше у 
вітчизняній історії здійснено аналіз суспільно-політичного і культурного життя 
польського населення в Україні на початку XX ст. і показано його 
трансформацію у роки Першої світової війни; залучено та введено до наукового 
обігу значну кількість нових та маловідомих архівних документів, 
польськомовних джерел; матеріалів регіональної та польськомовної періодики 
досліджуваного періоду; показано політичні настрої, зовнішньополітичні 
орієнтації польського населення з представленням політичної і громадської 
думки щодо важливих питань польського суспільного життя, зокрема 
вирішення польського питання, ставлення до створення польської армії; 
охарактеризовано позиції польських політичних партій та громадськості щодо 
положень Брестського миру, політики УНР та гетьманату П. Скоропадського 
наприкінці 1917 -  1918 pp.; відтворено загальну картину суспільно-політичного 
життя польських громад у роки Першої світової війни в містах з окресленням їх 
регіональної специфіки в українській провінції; розкрито зміст культурного 
життя польського населення під час Першої світової війни, зокрема показано 
благодійну діяльність польського театру у роки війни Пошукувачкою уточнено 
й узагальнено кількісні дані щодо польського населення та його соціальної 
структури, що підтверджує значну роль поляків у суспільному житті України; 
поглиблено розуміння сутності ідеологічних розбіжностей та позиції польських 
політичних сил у питанні ставлення до органів польської та української 
державної влади в 1917-1918 pp.; розширено уявлення про участь польського 
населення в організації допомоги постраждалим від війни полякам, показано 
діяльність польських громадських організацій з надання допомоги польським 
біженцям та їх вплив на суспільне життя міст і польських поселень в Україні; 
доповнено та узагальнено дослідження процесу розвитку польського 
шкільництва та концептуальних засад польської освіти в Україні (с. 33-35).

Матеріали і висновки роботи можуть бути використані при написанні 
конкретно-проблемних та узагальнюючих праць, підготовці лекцій, курсових і 
дипломних робіт, спецкурсів і спецсемінарів з історії України та Польщі першої



половини XX ст., розробці навчально-методичної літератури з історії, етнології, 
політології, етнополітики, культури з польської проблематики.

Загальна позитивна оцінка дисертаційної роботи «Поляки в України: 
суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914-1918 рр.» не означає, що 
вона не позбавлена недоліків чи упущень. Йдеться про таке.

Назва дисертації -  це завжди елемент теорії науки. На нашу думку, 
додаткової чи розлогішої аргументації потребують хронологічні межі 
дослідження (у назву роботи винесено 1914-1918 pp., тоді як у самому тексті 
авторка природно змушена виходити за ці рамки). Додаткової аргументації 
потребують територіальні межі дослідження.

Авторське визначення предмету дослідження (с. 32), на наш погляд, є 
неповним, оскільки з нього випадає пізнання загальних тенденцій і 
закономірностей процесу. «Проектована дійсність» (Р. Джекендофф) завжди 
вибудовується на тлі конкретного соціокультурного контексту, який впливає на 
це проектування. Відтак варто було б рельєфніше подати загальні тенденції 
процесів та увиразнити культурно-специфічні особливості трансформації 
польської меншини відповідних періодів.

Дисертаційне дослідження, що подається до захисту на здобуття 
наукового ступеня доктора наук, завжди викликає інтерес з огляду на 
концептуальні обґрунтування, оригінальність інструментарію тощо. Відтак у 
теоретико-методологічному сегменті роботи хотілося б бачити чітко 
сформульовану гіпотезу та обґрунтовану концепцію дослідження. Цікаво було б 
дізнатися як саме пропонована дисертація входить в коло вже наявних 
досліджень з цієї теми, що саме її авторка додає до них у концептуальному 
плані, чи авторські знахідки підтверджують / спростовують результати, 
отримані іншими науковцями, тощо. Дещо детальніше варто було б 
спроектувати на лабораторію дослідження згадану в підрозділі 1.1 теорію 
фронтиру.

Поглибленої аргументації потребують критерії періодизації 
історіографічного процесу проблеми (з урахуванням існуючих моделей 
періодизації історіографічних явищ). На жаль, дослідниці не вдалося з 
достатньою доказовістю виокремити деякі загальні тенденції історіографічного 
процесу порушеної проблеми, з’ясувати вплив на нього: а) чинників суспільно- 
політичного життя; б) розвитку наукового знання; в) прирощення конкретних 
знань порушеної проблеми.

Серед значної кількості польської літератури є загальні праці, які 
згадуються лише у першому розділі, присвячені загалом періоду Першої 
світової війни (Ж. Беккер, А. Хвальба, Я. Паєвський (с. 70), історії Польщі 
(П. Вандич, А. Чубінський та ін. (с. 70) і лише побічно розкривають зміст 
обраної тематики.



З поміж критеріїв, які визначають теоретичну та методологічну зрілість, 
наукову культуру і етику претендента на науковий, є спроможність критично 
осягнути стан дослідження проблеми та дати об’єктивну оцінку праць 
попередників. У цьому відношенні варто було б увиразнити відповідь на 
питання: які аспекти теми в історіографії досліджені повістю, які частково і які 
зовсім не з’ясовано. Відтак при характеристиці історіографічної складової 
проблеми варто було б ширше акцентувати увагу на виявленні прогалин у 
з’ясуванні проблеми та обґрунтуванні напрямів подальших студій.

Авторкою використано значний масив джерел. Однак, треба зауважити, 
що залучені документи польських архівів стосуються теми роботи 
опосередковано, оскільки дають в основному характеристику польським 
політичним силам у Королівстві Польському.

На маргінесі залишилося нюансування повсякденного життя польської 
меншини. Видається, що під цим кутом зору виопукліше постало б з’ясування 
культурного життя, світоглядних характеристик тощо.

Дисертантка предметно зупинилась на характеристиці окремих сегментів 
громадсько-політичного, суспільно-політичного та культурно-мистецького 
життя поляків на теренах українських земель. Водночас хотілося б увиразнити 
ці процеси на тлі загальних процесів, порівняти з відповідними процесами 
щодо інших національних утворень тощо.

Однак зазначені недоліки й висловлені побажання не послаблюють 
наукове підґрунтя дослідження та суттєво не впливають на його загальну 
високу оцінку. Автореферат віддзеркалює головні положення і висновки 
дисертації.

Враховуючи вищезазначене, виснововуємо, що дисертаційна робота 
«Поляки в Україні: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914— 
1918 рр.» є самостійним, завершеним науковим дослідженням, що має 
теоретичну та практичну цінність, вирішує важливу наукову проблему. 
Дисертаційне дослідження відповідає вимогам «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 
від 24 липня 2013 р. (зі змінами), її зміст -  спеціальності та профілю 
спеціалізованої вченої ради, а його авторка Білобровець Ольга Матвіївна 
заслуговує на присвоєння наукового ступеня доктора історичних наук за

Офіційний опонент 
доктор історичних наук, професор, 
директор Державної наукової установи 
«Енциклопедичне видавництво»

спеціальністю 07.00.01 -  історія України.



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Білобровець Ольги Матвіївни 
«Поляки в України: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914—

1918 pp.», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 
історичних наук за спеціальністю 07.00.01- історія України

Сучасний стан досліджень етнічної історії України, життєдіяльності 

національних меншин на українських землях, зокрема польської, засвідчує 

підвищений інтерес до цих проблем, який об’єктивно зумовлений декількома 

викликами. По-перше, необхідністю напрацювання рекомендацій щодо 

подолання розколу українського суспільства, пошуку шляхів його 

консолідації, формування громадянської та цивілізаційної ідентичності, що 

особливо актуалізувалася на тлі російської агресії та окупації частини 

території України. По-друге, поляки України, будучи частиною її етнічного 

простору, виступають водночас дієвим містком українсько-польської 

комунікації та співпраці з нашим стратегічним партнером -  Республікою 

Польща. І, по-третє, не дивлячись на порівняно великий масив праць, 

присвячених історії українських поляків, їх участь у суспільно-політичних, 

культурних, а відтак і в революційних процесах в роки Першої світової війни 

не отримала належного висвітлення. До того ж частина українських 

дослідників схильні розглядати період Першої світової війни як хронологічну 

складову і передумову Української революції і державотворення 1917-1921 

pp. Ось чому дисертаційна робота Ольги Матвіївни Білобровець «Поляки в 

України: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914-1918 рр.» можна 

віднести до актуальних досліджень, яке має непересічне значення не тільки 

для глибшого осмислення нашої минувшини, але й для винесення повчальних 

уроків стосовно подальшого українсько-польського порозуміння.

Україна, як самобутня локальна цивілізація регіонального рівня, є 

територією тісної взаємодії кількох цивілізаційних і соціокультурних світів -  

західноєвропейського, євразійського та мусульманського. Будучи історично

укоріненими у європейські і • • орієнтуючись на

і



демократичні стандарти захисту прав і свобод людини, українці, відновивши 

державну незалежність, продовжують утверджувати традицію поважного і 

толерантного ставлення до всіх складових української громадянської нації, у 

т. ч. до полонії -  польської національної меншини. Вивчення суспільно- 

політичного життя поляків Наддніпрянщини в кризовий період світової історії 

і вирішальний для відродження польської та української державностей є 

актуальним і важливим з огляду заповнення прогалин в етнічній історії, 

переосмислення форм громадянської активності поляків, узагальнення досвіду 

їх участі в політичному і культурному житті під кутом зору його значення для 

сучасних трансформаційних процесів та поглиблення українсько-польського 

співробітництва.

Актуальність дослідження ролі польської меншини в житті Україні на 

тлі загострення кризи Російської імперії в умовах Першої світової війни, 

посилюється також тим, що воно зумовило пошук невідомих джерел, 

переосмислення опублікованих праць за суміжною тематикою і 

удосконалення методологічного інструментарію наукового пізнання. Власне 

все це і є одним із завдань тривалих студій О.М.Білобровець, результатом 

яких стали підготовлені монографія «Поляки в Україні: суспільство, політика, 

культура. 1914-1918 pp.», рукопис дисертації, численні статті та виступи на 

наукових конференціях.

З погляду соціокультурного повороту української історіографії 

видається важливим залучення авторкою до предмету дисертаційного 

дослідження змін у культурному житті поляків Наддніпрянщини у роки 

Першої світової війни, а це дозволило порушити такі актуальні питання як 

зростання їх національної свідомості, патріотичне виховання, усвідомлення 

спільних інтересів українців та поляків щодо національних прав і свобод 

населення України.

Можна стверджувати, що реалізація визначеної в дисертації мети -

комплексно дослідити суспільно-політичне та культурне життя поляків у

Наддніпрянській Україні, з ’ясувати зовнішні та внутрішні фактори його
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трансформації в ході Першої світової війни, а також відповідних до неї 

завдань дослідження дозволило авторці з’ясувати важливу для історичної 

науки проблему (с. 31-32). Не викликає заперечень і структура дисертації, яка 

дозволила відповідно до проблемно-хронологічного принципу розгляду 

питань дослідити весь спектр суспільно-політичного і культурного життя 

поляків в Україні в період Першої світової війни, Української революції, УНР 

і Української Держави.

Змістовним є методологічний, історіографічний та джерелознавчий 

підрозділи дисертації (с. 38-84). Для дослідження проблеми залучено 

комплекс дослідницьких методів, значний пласт архівних документів з 

українських та польських архівів (близько 200 архівних справ), мемуарну 

літературу, матеріали періодики досліджуваного часу (понад 300 випусків). 

Багато джерельних свідчень уведено до наукового обігу вперше. Повнішому 

відтворенню життя польської громади в різних місцевостях сприяло 

використання інформації газетних матеріалів та спогади очевидців. До 

характеристики громадської діяльності поляків залучено статті політичних та 

громадських діячів в еміграції, виданих у 50-80-х pp. XX ст. у Лондоні.

Виокремлення у розділі II суспільно-політичного життя поляків, аналіз і

узагальнення демографічного й соціального складу польського населення в

Україні наприкінці XIX -  на початку XX ст. є виправданим, оскільки це дало

змогу системно відстежити зміни, які відбулися під впливом зовнішніх та

внутрішніх факторів в польському середовищі (с.85-145). Цілком правильно

авторка зробила акцент на регіональних особливостях формування соціальної

структури польського населення в Україні, що дозволило краще зрозуміти

логіку наступних подій, тенденції розгортання політичних і суспільних рухів.

Правомірним видається висновок про те, що концентрація на Правобережжі

Україні великих польських землевласників та інтелігенції зумовила тут

впливи консерваторів і націоналістичного табору, створення Польського

виконавчого комітету, а також розбудову масового польського шкільництва.

Навпаки, збільшення кількості робітників на Сході та Півдні України, зокрема
з



і за рахунок біженців та евакуйованих з Королівства Польського у роки війни, 

привело до поширення серед них соціалістичних ідей, заглиблення в класові 

інтереси та певну підтримку політики більшовиків.

Початок Першої світової війни О. М. Білобровець трактує як шанс для 

польського народу до вирішення головного суспільно-політичного завдання -  

відновлення польської державності. Для розкриття сутності цього питання на 

теренах Наддніпрянської України авторка залучила матеріали польської 

періодики, на сторінках якої політичні і громадські діячі розгорнули широкі 

дискусії щодо шляхів досягнення мети. Польська справа набула 

загальнонаціонального характеру і стосувалася усіх поляків. Оскільки головні 

баталії відбувалися в Петрограді та Москві, поляки України висловлювали 

свої думки та власне бачення стосовно позицій політичних лідерів у центрі. 

Натомість політичні настрої польського населення в Україні і його 

зовнішньополітичні орієнтації перебували під пильним наглядом 

жандармських органів, які робили відповідні заміри суспільних настроїв 

впродовж війни, які відклалися в архівних документах. Вони й дозволили 

дисертантці досить ґрунтовно дослідити суспільну думку (с. 145-172).

У третьому розділі досить докладно представлена благодійна діяльність 

польського населення щодо постраждалих у війні поляків та біженців (с. 172- 

209). Тема польських біженців та організація допомоги їм з боку польського 

населення проходить як наскрізна ідея впродовж війни і відображена в різних 

розділах дисертації, відповідно до хронологічного викладу матеріалу. Авторці 

вдалося створити загальну картину діяльності польських громадських 

організацій щодо надання допомоги біженцям від благодійної підтримки 

польської спільноти на початку війни, часу масового створення та діяльності 

польських громадських організацій у великих містах та провінції, різкого 

скорочення допомоги та етапу повернення на батьківщину.

В дисертації наголошується, що Російська лютнева та Українська

національна революція змінили політичну конфігурацію та орієнтири

польських політичних сил. Особливості цих процесів в Україні докладно
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проаналізовані у IV розділі дисертації (с. 210-328). Варто зауважити, що 

О. М.Білобровець простежила і встановила зв’язок між польськими 

політичними партіями консервативного й націоналістичного спрямування в 

Україні та у російських центрах, що вплинуло на формування спільних 

позицій. Можна погодитись, що відсутність прямих контактів ППС-фракції в 

Україні з партійним центром в Королівстві Польському позначилась на 

відмінних з центром підходах у політиці в Україні. Це стосується, зокрема 

ставлення до створення польської армії в Росії.

Враховуючи, що співпраця польських політичних сил з Українською 

Центральною Радою вже знайшла відображення в науковій літературі, авторка 

звернула значно більше уваги аналізу подій періоду після приходу до влади 

гетьмана Павла Скоропадського. Вона зуміла окреслити загальні тенденції в 

настроях польського політикуму, їх зв’язок із загальним польським рухом, 

реакцію на умови Брестського договору. За радянською історіографічною 

традицією, у висвітленні політики польських політичних партій в Україні 

більше місця відведено характеристиці польських лівих партій, які 

солідаризувалися з більшовиками (СДКПіЛ та 111 1C-лівиці) та ППС-фракції, 

натомість діяльність партій і сил консервативного та націоналістичного табору 

показана фрагментарно, що, очевидно, зумовлено браком джерельних 

матеріалів.

Варто відзначити як позитив винесення в окремий підрозділ аналізу 

дискусій польських політиків, військових та громадськості в Україні щодо 

створення польської армії в Росії, оскільки питання національної армії 

виявилося одним з ключових у період боротьби за відновлення польської та 

української державності, а його недооцінка з боку впливових діячів УНР стала 

однією з причин поразки Української революції. По-новому підійшла авторка 

до висвітлення перебування Польських корпусів на території України, 

проаналізувавши на основі маловідомих архівних джерел, польської та 

регіональної преси, спогади учасників подій зміни у планах їх дислокації та 

воєнної стратегії.
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Заслуговує підтримки відтворення в дисертації повсякденного життя 

поляків в українській провінції -  маленьких містах і сільській місцевості, де 

проживала організована польська спільнота. Зібрані і систематизовані з газет, 

спогадів польських поміщиків, громадських лідерів, діячів польського 

соціалістичного руху матеріали стали цінними свідченнями для розуміння 

глибини проникнення і соціальної підтримки національних, класово- 

інтернаціональних ідей, владних ініціатив та суспільно-політичних настроїв 

різних верств польського населення.

Цілком доречним є присвячення окремого розділу дисертації аналізу 

культурної сфери життєдіяльності поляків України (с. 329-393). В ньому 

детально охарактеризована освітня діяльність, що пройшла шлях від 

легалізації польського шкільництва на початку війни до створення мережі 

шкіл для дітей польських біженців і розбудови системи масової польської 

освіти у роки Української революції. Авторка навела статистику щодо 

кількості створених польських шкіл в губерніях, містах і селах, мережа яких 

охопила практично всю територію України, де компактно проживало польське 

населення. Вона не оминула діяльність громадських організацій освітнього 

спрямування, суспільні дискусії щодо теоретичних засад функціонування 

польських шкіл, принципів і методів, показала глибину зацікавленості 

польського населення і налаштованості на утвердження своїх національних 

прав в Україні.

У характеристиці культурно-мистецької сфери належна увага приділена

розвитку польського театру у деяких містах України, зокрема Києві, показано

значення і вплив польського театру, його об’єднуючу й патріотичну роль,

гастрольну діяльність з метою підтримки біженців. Суттєвим доповненням до

характеристики театрального мистецтва є відтворення діяльності численних

аматорських гуртків на периферії. Культурно-просвітницькі та благодійні цілі

простежувалися і в організації мистецьких виставок. Все це дало можливість

О. М. Білобровець обґрунтувати висновок про ключову роль сфери культури у

збереженні національної самосвідомості, консолідації більшості поляків попри
б



їх належність до різних політичних партій, соціальних груп та ідеологічні 

розбіжності навколо ідеї відновлення державності (с. 406).

Підсумовуючи, можна стверджувати, що О. М. Білобровець комплексно 

і системно дослідила актуальну для історичної науки і суспільної практики 

проблему суспільно-політичного та культурного життя поляків 

Наддніпрянщини, що дозволило отримати цілісні, багато в чому нові знання 

про суспільні трансформації польської національної меншини в Україні під 

впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. На підставі достовірних джерел, 

аналізу політичних, суспільних та культурних процесів у середовищі 

українських поляків в умовах Першої світової війни зроблено аргументовані 

узагальнення та висновки. Практично всі положення дисертації мають 

високий рівень достовірності та обґрунтованості, що підтверджується 

численними джерелами, апробацією отриманих результатів на 23 наукових 

міжнародних та всеукраїнських конференціях, у 36 наукових працях, 12 з яких 

входять до міжнародних наукометричних баз. Взяті в сукупності, вони 

засвідчують наукову новизну і вагомість результатів дослідження, його 

належну апробацію у відповідності до вимог, доводять самостійність і 

завершеність, а також практичне значення. Знайомство з авторефератом 

дисертації дає підстави стверджувати, що за структурою, змістом та 

висновками він відображає результати дослідження та загалом відповідає 

існуючим вимогам та обраній спеціальності.

Як офіційний опонент підтримую висловлені авторкою пропозиції, в 

тому числі й ті, які стосуються українського-польського історичного діалогу 

щодо збагачення тематики подальших студій.

Вважаю, що в цілому дисертація О. М. Білобровець виконана на 

достатньо високому науково-теоретичному та методологічному рівні, із 

залученням різноманітних джерел і сучасних методів історичного пізнання. 

Персональний внесок авторки і значення одержаних результатів для 

української історичної науки зумовлюються особистим виявленням, 

вивченням, систематизацією та аналізом великого масиву джерел з історії



української полонії, її участі у суспільно-політичному та культурному житті 

України в період Першої світової війни. Одержані в процесі дослідження 

результати можуть бути використані в процесі створення нових 

узагальнюючих та монографічних праць, оновлення змісту навчальної 

літератури з української і польської історії.

Висока оцінка дисертаційного дослідження О. М. Білобровець, його 

значного наукового і аналітичного потенціалу не означає, що воно не 

позбавлене окремих недоліків, дискусійних положень, резервів для 

розширення змісту і підвищення рівня.

1. На наш погляд, певної корекції потребує назва дисертації, оскільки 

вона ширша, ніж предмет і об’єкт дослідження, орієнтуючи читача на 

охоплення усіх українських земель, а не лише Наддніпрянщини. До речі, в 

тексті роботи фігурує три регіони: «Наддніпрянська Україна», «Схід України» 

і «Південь України». Загалом у новітній історіографії поняття 

«Наддніпрянська Україна» уступає місце терміну «Наддніпрянщина».

2. За існуючою традицією, розгляд історіографії проблеми прийнято 

розпочинати із аналізу наявних історіографічних праць. У цьому зв’язку було 

б доцільним принаймні назвати історіографічні студії Л.Зашкільняка, 

В.Комара, О.Михайлової, О.Морозової, І. Ярмошика та ін., які прямо або 

опосередковано стосуються досліджуваної проблеми. Історіографія проблеми 

переобтяжена згадками видань і праць, які мають лише дотичне відношення 

до теми. Зокрема, це праці з історії Польщі С. Кєнєвіча, В. Конопчинського та 

ін. (с. 65). Сумнівним є віднесення спогадів генералів В.Гурка та 

Е. Людендорфа (с. 81) до історіографічних джерел. Проглядається певна 

недооцінка напрацювань попередників, зокрема новітньої етнополітологічної 

літератури, а також досліджень В.Ф.Верстюка, Т.Ю.Горбань, О.М.Любовець, 

Р.Я.Пирога та ін., присвячених Українській революції та участі в ній 

національних меншин, зокрема поляків.

3. Авторка досить фахово оперує понятійним апаратом, зокрема такими 

концептами як «нація», «національна меншина», «національна ідентичність»,



«етнічна меншина», «етнонацюнальна група», однак підходам новітньої 

етнополітологи' суперечить твердження авторки, ніби «Україна в силу 

історичних обставин сформувалась як поліетнічна держава» (с.29). Між тим, 

до поліетнічних прийнято відносити ті держави, які утворені двома або 

декількома етносами, а Українська держава була задумана і реалізована 

українцями. Наявність російської, єврейської, польської та ін. меншин у складі 

населення України засвідчили його поліетнічний склад у досліджуваний 

авторкою історичний період. Тому коректніше розглядати Україну як державу 

з поліетнічним населенням.

Не заперечуючи намагання дисертантки обґрунтувати поняття «поляки в 

Україні», мені видається адекватнішим терміни «поляки України» або 

«українські поляки», які точніше розкривають природну укоріненість 

польської меншини на українських землях. Будучи представниками польської 

нації, вони зберігали свою мову, культуру та віру. До того ж О. М.Білобровець 

використовує інколи поняття «поляки України» та термін «поляки Києва».

4. Правильно задекларувавши думку про те, що важливо поруч з 

суспільно-політичною сферою досліджувати культурну, у дисертантки з 

предметного поля дослідження майже випав духовно-релігійний аспект 

життєдіяльності української полонії. Сподіваємось, що він стане одним з 

наступних завдань наукового пошуку дослідниці.

В роботі мають місце й деякі інші недоліки, описовість, огріхи, 

некоректні положення, зокрема авторка дещо перебільшує масштаби впливу 

пробільшовицьких комісаріатів на «демократизацію» польських благодійних 

організацій (с. 253), з недостатньою повнотою показано участь представників 

польської меншини у бойових діях російській армії. Невдалими є деякі 

формулювання і в авторефераті як, наприклад, «період проведення Першої 

світової війни» та ін.

Однак, висловлені зауваження не применшують значимість наукових 

напрацювань дослідниці, швидше окреслюють потенціал і подальші напрями
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наукового пошуку, не впливають на загалом високий рівень і цілком 

позитивну оцінку дисертаційного дослідження О. М. Білобровець.

На підставі проведеного аналізу змісту поданої на захист дисертації 

О. М. Білобровець «Поляки в України: суспільно-політичний та культурний 

аспекти. 1914-1918 pp.», можна стверджувати, що вона є самостійним, 

завершеним комплексним дослідженням, має важливе науково-пізнавальне і 

прикладне значення, вирішує актуальну наукову проблему. Робота відповідає 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою КМУ 

№ 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ 

№656 від 19.08.2015 p., №1159 від 30.12.2015 р. та №567 від 27.07.2016 p.), її 

зміст -  спеціальності та профілю спеціалізованої вченої ради, а Білобровець 

Ольга Матвіївна заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора історичних 

наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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