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ВІДГУК ОФ ІЦІЙНОГО О ПОНЕНТА

доктора історичних наук, професора М атяш Ірини Борисівни 

на дисертацію Гаргаун Яни Ігорівни 

«Ю рій Бойко-Блохин: наукова та громадсько-політична діяльність», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.01 -  історія України 

Обґрунтування актуальності проблеми. Вивчення життя і діяльності 

знакових постатей в історії України -  один із популярних напрямів 

досліджень у гуманітаристиці, що не має періодів повної стагнації, але має 

чітко виражені особливості, зумовлені методологічними пріоритетами за 

певного часу. Це помітно зокрема на прикладі біографічних досліджень 

діячів української діаспори, які змушені були залишити батьківщину в 

міжвоєнний період і обстоювали українську ідею в еміграції. В радянській 

історіографії здобутки таких учених і громадських діячів або замовчувалися, 

або оцінювалися вкрай негативно. З цієї точки зору зрозуміла актуальність 

обраної Я. І. Гаргаун теми дослідження. З точки зору актуальності теми 

дисертації важливо, що працю виконано саме в М иколаєві -  місті, з яким 

пов’язані конкретні етапи життя Ю. Г. Бойка-Блохина. Це посилює 

актуальність праці й дає підстави до застосування результатів дослідження в 

краєзнавчій роботі.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. 

Обґрунтованість наукових положень дисертаційної праці Я. І. Гаргаун 

забезпечена детальним аналізом історіографії проблеми та використанням 

архівної інформації, вперше залученої дисертанткою до наукового обігу, а 

також достатньою апробацією висновків і положень, сформульованих у 

дисертації, викладених у доповідях під час наукових конференцій та у 

фахових та наукометричних виданнях.

Дисертація Я. І. Гаргаун є завершеною науковою працею, поданою до 

захисту у вигляді спеціально підготовленого рукопису, яка складається з



переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів основної частини 

(дев’яти підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури 

(420 позицій на 44 аркушах), додатків (16 арк.).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертантка вказує, що дослідження здійснено в рамках наукової теми, яку 

розробляє кафедра історії Чорноморського національного університету імені 

Петра М огили «Історія Чорноморського регіону» (номер державної 

реєстрації 0 1 12Ш 07666). При цьому варто було б зазначити, яке місце 

посідає дослідж увана нею тема в загальному контексті: підтеми, тематичного 

напрямку, розділу тощо.

Н аукову новизну результатів дисертаційного дослідження засвідчує 

зокрема здійснення комплексного дослідження наукової та громадсько- 

політичної діяльності Ю. Г. Бойка-Блохина і запровадження до наукового 

обігу нової архівної інформації з Родинного музею -архіву Ю рія та Дарини 

Блохин в м. Переяслав-Хмельницький.

П рактичне значення здійсненого Я. І. Гаргаун дослідження полягає в 

тому, що його результати можуть слугувати підставою для входження до 

відповідних інстанцій щодо присвоєння одній з вулиць м. М иколаєва імені 

Ю. Г. Бойка-Блохина та застосовуватися в краєзнавчій роботі.

Повнота викладення результатів дослідження в наукових працях. 

Основні положення та висновки дисертації знайшли належну апробацію 

впродовж 2013 -  2016 рр. шляхом участі дисертантки в 8-й наукових 

конференціях та публікації результатів дослідження в 6 наукових фахових та 

наукометричних українських виданнях і одному зарубіжному.

М ова та стиль дисертації. Дисертація написана державною мовою, 

загалом грамотно, хоч і не позбавлена деяких помилок. М атеріал викладено в 

логічній послідовності, підрозділи й розділи містять висновки. Тематика 

дослідження відповідає паспорту спеціальності 07.00.01 -  історія України.

О б’єкт, предмет, мета та завдання дослідження. Авторське 

формулювання об’єкта дослідження (арк. 7) видається недостатньо
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обґрунтованим. Зауважимо, що термін «постать» має декілька тлумачень, а 

саме: 1) зовніш ній вигляд, обриси тіла людини; 2) якась людина, що її важко 

розгледіти здаля чи в темряві; 3) особа як носій певних соціальних та 

особистих рис, ознак тощо (переноси.); 4) уявний образ; 5) персонаж 

літературного твору; художній образ1. Специфіка біографічних досліджень 

полягає в тому, що біографічне знання є історично сформованим феноменом, 

об’єктом біографістики є конкретна людина в усіх проявах її існування, а 

вторинним об ’єктом -  накопичене попередніми поколіннями знання про неї в 

історичному розвитку.

М ожна погодитися з формулюванням дисертанткою предмета 

дослідження як «наукова та громадсько-політична діяльність Ю. Бойко- 

Блохина в Україні та Німеччині» (арк. 7), хоч варто було уточнити розуміння 

авторкою зміни статусу України в часі: як республіки PCP та незалежної 

держави.

Ф ормулю вання мети дослідження як «комплексний та всебічний аналіз 

життєвого шляху, наукової та громадсько-політичної діяльності Ю. Бойко- 

Блохина, а також у виявленні духовно-ідеологічних основ українського 

націоналізму в працях ученого» (арк. 7) видається дещо розширеним. 

Потребує також пояснення використаний дисертанткою термін «духовно- 

ідеологічні основи українського націоналізму» (арк. 7). Поставлені завдання 

в цілому дозволяю ть вивчити предмет дослідження.

З огляду на притаманний біографічним дослідженням первинний і 

вторинний об ’єкт, а також у зв ’язку з поставленим дисертанткою завданням 

щодо дослідження впливу праць Ю. Г. Бойка-Блохина «на європейську 

громадськість з питань поширення україністики» та комплексне дослідження 

«наукових праць та публіцистичних творів» варто було б хронологічні межі 

дослідження не обмежувати датами життя вченого. Потребують 

обґрунтування й географічні межі дослідження, визначені Я. І. Гаргаун як

1 Див.: [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://sum.in.Ua/s/postatj

http://sum.in.Ua/s/postatj


«територія України та Німеччини в межах сучасних адміністративно- 

територіальних кордонів» (арк. 7).

Щ одо застосованих під час виконання дисертаційного дослідження 

методів дисертантка загалом продемонструвала розуміння їх сутності, однак 

їй не вдалося виокремити методи, які дозволяю ть ефективно провести 

біографічне дослідження. Дискутивними є твердження Я. І. Гаргаун «сукупне 

вивчення об ’єктивних і суб’єктивних факторів історичного розвитку дало 

можливість утвердити принцип багатофакторності» (арк. 8), яке можна 

зрозуміти так, що принцип багатофакторності утвердився в науці завдяки 

праці дисертантки, та «критичний аналіз джерел та історіографії неможливий 

без урахування принципу суб’єктивності» (арк. 8), що дає підстави для 

висновку про винахід дисертанткою нового принципу «суб’єктивності» 

(очевидно, за аналогією до принципів суб’єктності в педагогіці та 

психології), тоді як нове наукове знання здобувається з допомогою різних 

методів, у тому числі шляхом подолання суб’єктивності в оцінках явищ і 

подій.

Структура дисертації відповідає поставленим завданням і дає 

можливість з достатньою повнотою висвітлити порушені в дисертаційному 

дослідженні наукові питання. Окреслені в перш ому розділі питання 

історіографії проблеми та аналіз джерельної бази дослідження дозволяють 

скласти уявлення про обізнаність дисертантки зі станом дослідження 

проблеми та основними джерельними масивами, що містять інформацію про 

життя та діяльність Ю. Г. Бойка-Блохина. Обґрунтованим видається 

виокремлення в історіографії проблеми трьох груп складових: радянської 

(1940-1980-ті рр.), зарубіжної (1950—2000-і рр.) та пострадянської

історіографії (1991 р. -  до сьогодення) (арк. 13). Ю. І. Гаргаун справедливо 

розглядає висвітлення життя та діяльності вченого в радянській історіографії 

як заангажоване, в контексті вивчення «другої хвилі» еміграції (арк. 14), 

зосібна виокремлюючи праці В. Бєляєва та К. Дмитрука, пов’язаних із 

радянськими спецслужбами. Протилежні тенденції дисертантка відзначає в
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зарубіжній історіографії (В. Мартинець, І. М ірчук, В. М аруняк та ін.), 

наголошуючи на вагомому внеску в дослідження діяльності Ю. Г. Бойка- 

Блохина Д. Тетериної-Блохин. У пострадянській історіографії як спонуку до 

повернення праць ученого в український науковий простір Ю. І. Гаргаун 

розглядає низку конференцій (Харків, Переяслав-Хмельницький та ін.) та 

аналіз його діяльності в контексті інших досліджуваних у дисертаційних 

працях проблем (діяльність української діаспори щодо відновлення 

державної незалежності України, ідейні та організаційні засади українського 

націоналізму, підпільно-революційну діяльність УВО та ОУН тощо). Слід 

зазначити, що історіографічний огляд не балансує на межі фактографічності, 

а засвідчує спроби наукового аналізу та синтезу інформації.

В огляді джерельної бази переважну увагу дисертантка приділила 

архівній інформації, що міститься в документах Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України, Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління України, державних архівів 

М иколаївської, Харківської, Львівської областей, Архіві Українського 

Вільного Університету в м. М юнхен (Німеччина), а також Електронному 

архіві українського визвольного руху. Вперше залучено до наукового обігу 

архівну інформацію, що міститься в документах Родинного музею-архіву 

Ю рія та Дарини Блохин у Переяслав-Хмельницькому державному 

педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди (м. Переяслав- 

Хмельницький Київської області). Дискусивним є виокремлення 

дисертанткою таких груп джерел як друковані та опубліковані (арк. 32). А в 

такій групі джерел як періодика, на нашу думку, варто було виокремити 

українку та зарубіжну складові. Авторка припускається довільного 

оперування термінами, наприклад «преса спеціалізованого походження» (арк. 

37), листи -  «специфічний носій інформації» (арк. 35) та ін. Слід також 

вказати на неприпустимість, якщо такі не сказано в установчих документах, 

поданих у дисертації скорочень назв архівних установ на кшталт ДАМО,
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ДАЛО, ДАХО. Офіційні скорочення назв державних архівів областей 

України прийнято, наприклад, як Держархів М иколаївської обл.

В параграфі, присвяченому методам дослідження, Я. І. Гаргаун не 

уникла недоліку, поміченого у вступі. Намагаю чись описати всі можливі 

методи дослідження, дисертантка залишила поза увагою власне методи 

дослідження біографічного. З тексту розділу не випливає обізнаність 

дисертантки з працями засновника сучасної української біографістики В. С. 

Чишка, зокрема з монографією «Біографічна традиція та наукова біографія в 

історії та сучасності України» (К., 1996), а також із публікаціями в збірнику 

наукових праць Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського «Українська біографістика», що виходить 

від 1996 р.

Другий розділ присвячено питанням формування політичного 

світогляду та утвердження громадянської позиції Ю. Г. Бойко-Блохина. У 

першому параграфі розглянуто умови формування світогляду, вказано на 

помітний вплив родинних цінностей та оточення, ідеалів «Просвіти». При 

цьому не зрозуміло, чому дисертантка називає лише за прізвищем директора 

Одеського археологічного інституту і професора Одеського ІНО Сергія 

Степановича Дложевського (1889 -  1930), ректора Одеського ІНО в 1920 -  

1923 рр., фольклориста і літературознавця Романа М ихайловича Волкова 

(1885 -  1959) та ін. Потребує пояснення, чому Я. І. Гаргаун, висвітлюючи 

історичні юнацькі вправи Ю. Г. Бойка-Блохина і вказуючи на «методичну 

базу для висвітлення подій Хмельниччини» (арк. 63), в один ряд ставить 

праці М атвія Яворського, який започаткував укладання історії України на 

засадах «марксистсько-матеріалістичих законів», і М иколи Костомарова та 

М ихайла Грушевського. Дисертантка детально викладає етапи життєвого 

шляху Ю. Г. Бойка-Блохина аж до 1945 р.

В другому параграфі розглянуто українознавчу діяльність ученого в 

Німеччині, як із організаційного боку, так і з наукового. Важливо, що працю 

Ю. Г. Бойка-Блохина висвітлено не відокремлено, а в контексті суспільно-
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політичного життя української еміграції. Вказано також на продовження в 

творах ученого традицій М иколи Костомарова, П антелеймона Куліша та 

Володимира Антоновича. При цьому навряд чи можна погодитись із 

категоричністю твердження дисертантки про те, що Ю. Г. Бойко-Блохин 

«однозначно є найяскравіш им представником української наукової еміграції» 

(арк.100).

Не зовсім удалою видається назва третього параграфу «Політичний 

вплив професора на європейську громадськість з питань поширення 

україністики», в якому розглянуто політичну діяльність ученого в Німеччині, 

спрямованої на інформування європейській громадськості про відмінність 

української нації від російської, утвердження думки про історичне право 

українців на власну державність на національну свідомість. Основну увагу в 

тексті параграфу зосереджено на організаційній діяльності.

В третьому розділі висвітлено діяльність Ю. Бойка-Блохина в складі 

ОУН(м) та його публіцистику. Розглядаючи публіцистику Ю. Б. Блохина як 

«концептальну», дисертантка водночас відмовляє вченому в самостійності 

позиції, наголош уючи, що він «мав високий талант синтезувати інформацію 

та брати за основу власної наукової позиції тільки ті тези, які відповідали 

його світоглядним баченням», «неможливо вказати вчених, концепції яких 

повністю перейняв Ю. Бойко-Блохин», «можна виокремити певні тези з 

концепції М. Груш евського та Ф. Вовка, які Ю рій Гаврилович брав за основу 

в темах, що стосувались складових духовної та матеріальної культури 

українського народу» (арк. 144). Ці тези потребують додаткового пояснення. 

Не можна погодитися й із необгрунтованим твердженням дисертантки про те, 

що «кожна стаття Ю рія Гавриловича є макротекстом» (арк. 145). Очевидно, 

дисертантці варто було глибше познайомитися з поняттями «макротекст», 

«мікротекст», «інтертекст», ідеєю діалогічності та незамкнутості тексту в 

працях М. Бахтіна, Ж. Дерріди, М. Ріффатера та ін. Некоректним також у 

науковому тексті є називання автора Ю рієм Гавриловичем.
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Висновки дисертації містять узагальнення висновків до розділів. У 

цілому вони достатньо обґрунтовані й не викликають принципових 

заперечень. Вартою уваги видається практична рекомендація щодо 

встановлення меморіальної дошки на знак вшанування вченого в М иколаєві. 

Водночас пропозиція щодо запровадження курсу «Націологія» в вищих 

навчальних закладах показує необізнаність дисертантки з програмами 

українських вишів, наприклад з курсом лекцій для аспірантів Олега Гриніва 

«Українська націологія: проблеми теорії» (Львів, 2016. -  676 с.). Загалом 

дисертантка досягнула поставленої мети і виконала окреслені нею завдання 

дослідження.

.Автореферат дисертації в основному адекватно відображає зміст, 

структуру, основні результати та висновки роботи.

Позитивно оцінюючи дисертацію в цілому, варто вказати на деякі, 

окрім згаданих, дискусійні моменти та недоліки праці:

1. Дискусійним видається застосування інверсії в назві дисертації, що 

могло б бути замінено прямим порядком слів «Наукова і громадсько- 

політична діяльність Ю рій Бойка-Блохина» із чітким виокремленням 

наукової проблеми, що розглядається в дисертації.

2. Зважаючи на твердження про те, що в дисертації уточнено загальну 

кількість наукових праць Ю. Бойко-Блохина та тематику українознавчих 

конференцій, проведених у Німеччині за ініціативи вченого (арк. 10), варто 

було б подати в додатках укладену дисертанткою бібліографію вченого та 

таблицю з тематикою конференцій, датами проведення, прізвищами 

організаторів і місцем проведення.

3. Відсутність уніфікації в тексті дисертації назви Родинного музею- 

архіву Ю рія та Дарини Блохин у м. Переяслав-Хмельницький видається 

некоректною.

4. Впадає в очі необгрунтована «багатослівність» та неточність 

висловлювань у викладі матеріалу. Наприклад: «Проаналізувавши праці 

вченого, можна стверджувати, що він не створював нової ідеології



українського націоналізму та не претендував на почесне місце серед 

визнаних іделогів, а навпаки, посилався на їхні твори, виокремлюючи 

головне, спільне та актуальне з метою задоволення духовних потреб 

пересічного українця в окресленій площині зазначеного питання. Насправді 

ідеологія українського націоналізму мала бути збірним твором, бо досі не 

знайшлася особа, яка дала б остаточну ідеологічну систему українського 

націоналізму» (арк. 162); «Систематизація праць радянських, зарубіжних і 

сучасних українських дослідників дозволила з ’ясувати, що проблема 

комплексного аналізу наукової та громадсько-політичної діяльності Ю. 

Бойко-Блохина дотепер не розроблена» (арк. 183).

5. Наведені в дисертації додатки переважно становлять копії документів 

із архівних фондів і мають лише ілюстративний характер.

Загальний висновок. У цілому дисертація Гаргаун Яни Ігорівни 

відповідає вимогам до кандидатських дисертацій, викладених у “Порядку 

присудження наукових ступенів” (п.п. 9,11,12,13), затвердженого

Постановою Кабінету М іністрів України від 24 липня 2013 р. (зі змінами 

2015 -  2016 рр.) № 567. Дисертаційна праця є завершеним цілісним 

самостійним дослідженням, виконаним особисто здобувачем, містить 

результати та наукові положення, подані автором для публічного захисту, і 

має практичне значення, а її авторка, Яна Ігорівна Гаргаун, заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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