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«Громадська дiяльнiсть Мих~йла Брайчевського», подану на

здобуття наукового ступ еня кандидата iсторичних наук за спецiальнiстю

07.00.01- iсторiя Украiни

Переосмислення минулого Украi"ни, iнтеграцiя украУнськOl lсторичноi"

науки у свiтовий iсторiографiчний простiр породжу€ значний iHTepec широкого

загалу до знакових постатей украУнсько! iCTopii".HOBiTHiпроцеси розвитку

iсторичних знань зумовлюють появу низки бiографiчних дослiджень в центрi

уваги яких € осмислення здобуткiв ...lСТОРИКlв-науковцlВ, TBOpЦlВ

iсторiографiчного дискурсу ......ВlТЧИЗНЯНOllСТОРИЧНOlнауки, зокрема ДРУГOl

половини ХХ столiття. У зв'язку з цим слiд вiтати наукову потугу Бiталiя

Галiшевського охарактеризувати громадську дiяльнiсть iсторика Михайла

Брайчевського, глибиннiше переосмислити та проаналiзувати його творчу

спадщину, що безперечно сприятиме визначенню П дiйсного мiсця в

iнтелектуальному просторi Украi"ни.

Добре з'ясувавши HaYKoBiздобутки своУхпопередникiв, Б.А. Галiшевський

чiтко визначив завдання свого дисертацiйного дослiдження, яке полягало у

вiдтвореннi iнтелектуальноi" бiографii" М. Брайчевського, HaMaraHHiрозширити
..уявлення про становлення СВlТогляду вченого, виокремленНl характерних рис

стилю мислення iсторика, принципiв формування його наукових концепцiй.

у своi"й роботi автор дотримувався усталених методолоГlЧНИХ основ

ВlДтворення iнтелектуальноi" бiографi1, що включа€ бiографiю особистостi

(етапи формування фахiвця, родиннi особливостi та Ух вплив ), професiйну

бiографiю (позицii" вченого в акадеМIЧНОМУ сереДОВИЩl та напрямки

професiйноi" дiяльностi), бiблiографiчну бiографiю (аналiз праць та iдейно-

методологiчних засад автора, видiлення основних напрямкiв науково! роботи),

ситуацiйну бiографiю (подii" та умови соцiально-полiтичного та культурно-



· ...громадського життя СУСП1льстваВ1Дпов1ДНOlепохи, в яких жив 1 працював

iсторик).

Реалiзуючи поставленi перед собою завдання, Б. Галiшевський застосував

передусiм методи MiKpoicTopi!, бiографiстики, контент-аналiзу, якi обумовили

структур ну побудову роботи i вiдкрили йому можливiсть з належною повнотою

показати багатогранну дiяльнiсть М. Ю. БраЙчевського. У ходi реконструкцil

iнтелектуально! бiографi! М. Брайчевського дисертант сконцентрував

залучений ним методологiчний iнструментарiй на висвiтленнi основних Bix

творчо! дiяльностi вченого в !х взаемозв'язку (науково!, публiцистично!,

викладацько!), розкриттi феномену переходу М. Брайчевського з позицiй

офiцiйно! радянськOl iсторiографi! на позицi! украшського lсторика-

державника.

Разом з тим у першому П1ДрОЗДIЛlпершого рОЗДlлу "Методологiчнi

пiдстави дослiдження" варто було детальнiше зупинитися на так званих

"процедурних стадiях бiографiчного дослiдження", розроблених у працях

Бiталiя Чижка.

Обсяг залучених для дослiдження теми архiвних й опублiкованих джерел,

характер !хнього використання засвiдчили здатнiсть автора до самостiйно!

пошуково! роботи, його скрупульознiсть У доборi найiмовiрнiших фактiв та

об'ективнiсть наукового аналlЗУ джерел. Творче опрацювання наявних

здобуткiв iсторiографi! проблеми, значно! кiлькостi нововиявлених вiдомостей

дозволило автору проаналiзувати iдейне пiдгрунтя iсторичних студiй Михайла

Брайчевського, об'ективнi та суб'ективнi чинники формування й еволюцi! його

наукових зацiкавлень. Барто також зазначити, що OCHOBHiетапи бiографil та

громадсько! дiяльностi М. Брайчевського розглянуто в KOHTeKcTiвiдповiдно!

iсторично! доби, пануючо! iдеологi!, СОЦlOкультурних умов та загальних

тенденцiй розвитку iсторично! науки.

у розв' язаннi поставлено! мети основну роль В1Дlграло уважне

ознайомлення дисертантом уже вiдомих джерел, зокрема праць вченого та

особливо використання малОВlдомих архIВНИХ ДOKYMeHТlB.Дисертант



використав документи особистого i службового характеру, праЦl вченого та

пiдготовчi матерiали до них, епiстолярiй, документи державних opraHiB влади,

наукових та громадських установ. Цi джерела автор виявив в багатьох фондах,

що зберiгаються у рiзних архiвосховищщс Iнститутi рукопису НацiональноУ
,

бiблiотеки УкраУни iM. В. Вернадського, науковому apxiBi Iнституту археологiУ

НАН УкраУни Iнститут iCTOpiYНАН Украi·ни, Центральному державному apxiBi

вищих opraHiB влади та управлiння УкраУни,Центральному державному apxiBi

громадських об'еднань УкраУни.

Використана дисертантом джерельна база виявилась цiлком достатньою

для написання змiстовноУ науковоУ працi. Разом iз тим пiд час дослiдження

варто було бiльш повно використати документи Галузевого державного apxiBY

Служб и безпеки УкраУни (ф.16), в яких мiститься iнформацiя про "самвидав",

"оперативну обстановку в УРСР по лiнiУборотьби з iдеологiчними диверсiями

противника", а також судово-слiдчi матерiали на впливових правозахисникiв.

у третьому пiдроздiлi першого роздiлу - "Iсторiя вивчення проблеми",

вважаемо, переконливо обrрунтовано недостатнiй pIВeHЬ вивчення та
..знаЧУЩIСТЬтеми, докладно схарактеризоваю праЦl сучасних украIНСЬКИХ,

дiаспорних та закордонних iсторикiв. Можна погодитися з висновками автора,

що проблеми iнтелектуальноУ та свiтоглядноУ бiографiУ М. Брайчевського не е

достатньо висвiтленими у вiтчизнянiй iсторiографiУ (с. 42) .

Цiкавим i оригiнальним виглядае змiст другого рОЗД1лу ...дисертаЦll, в
..якому ВИСВ1тлюетьсяпроцес становлення та розвитку СУСП1ЛЬНО-ПОЛ1тичних

поглядiв ученого, OCHOBHiетапи еволюцiУ його марксистських та нацiональних

вiзiЙ. У роботi послiдовно розглядаеться розвиток наукових дослiджень вченого

з урахуванням перебiгу iсторичного та iсторiографiчного процесу у другiй

половинi ХХ столiття. Автору дисертацiйного дослiдження вдалося визначити

етапи та основю напрями наукового студiювання М. Брайчевського iCTopiY

КиУвськоУPyci, простежити еволюцiю iсторiософських та методологiчних засад

iсторика, реконструювати iсторичнi погляди вченого в Ухпоступовому розвитку



(с. 57-64). KpiM того дисертант торкнувся маловiдомо! гpaHi творчо! дiяльностi

М. Ю. Брайчевського - художньо! та лiтературно!. (с. 67-68)

Проте, на наш погляд, блок питань пов'язаний зi становленням особистостi

iсторика-початкiвця, його навчання в радянських навчальних закладах

(оточення, HaYKoBiкерiвники, першi статтi тощо) показаний дещо схематично.

У третьому рОЗДIЛ1 всебiчно ВИСВIТленоучасть М. Брайчевського в

опозицiйному pyci в YKpa!Hi в 1960-1970-х роках. 3 особливим iHTepecoM
..читаються сторшки, в яких розповщаеться про долю крамольного з точки зору

правлячого режиму трактату "Приеднання чи возз'еднання?" (с. 82-84), участь

iсторика в неформальнiй органiзацi! шiстдесятникiв - Клубi творчо! молодi

"Сучасник" (с. 79-81), петицiйнiй кампанi! (с. 85). Однак поза увагою

дисертанта залишилась участь М. Брайчевського у "фонду допомоги

переслiдуваним" .

Ретельне опрацювання фонду "Товариства охорони пам'яток iCTopi! та

культури", який зберiгаеться у LЩАВО Укра!ни, дало можливiсть В. А.

Галiшевському детально. розкрити роботу М. Брайчевського у цариН1

систематизацi! пам'яток укра!нсько! культури у Киевi, Кам'янець-Подiльському,

Чернiговi. На cTopiHKax другого пiдроздiлу "На захистi укра!нсько! iсторико-

культурно! спадщини" (с.89-103) подано грунтовний аналiз дiяльностi вченого в

Укра!нському товариствi охорони пам'яток iCTopi! та культури, зокрема його

внеску у збереження заповщника "Киево-Печерська лавра", Киево-

Могилянсько! академi!, Контрактово! площi та багатьох iнших lСТОРИЧНИХ

пам'яток i архiтектурних пам'ятникiв Киева та iнших MiCTУкра!ни.

У дисертацiйному дослiдженню вперше в iсторiографi! так докладно

проаналiзовано роль ученого у процесi становлення Народного Руху Укра!ни,

його вплив на формування iдеологiчно! платформи потужно! громадсько!

органiзацi! на укра!нських теренах в часи горбачовсько! перебудови (с. 105-

124).



В. А. Галiшевський уперше максимально широко висвiтлив дiяльнiсть М.

Брайчевського уроки нацiонального вiдродження УкраlНИ ( йдеться про

пам'яткоохоронну дiяльнiсть, викладацьку робота в Ки€во-Могилянськiй

академil, численнi виступи на захист укра)"НСЬКОlмови тощо)

Висновки, зробленi в дослiдженнi, виваженi й apryMeHToBaHi,а результати

дисертацil пройшли всебiчну апробацiю.

В цiлому нашi побажання й зауваження не впливають на загальну
. - ..позитивну OЦlHKYдисертаЦll.

Вважа€мо, що дисертацiя "Громадська дiяльнiсть Михайла Брайчевського"

повнiстю вiдповiда€ вимогам «Порядку присудження наукових ступенiв i

присво€ння вченого звання старшого наукового спiвробiтника», затвердженого

постановою Кабiнету MiHiCTpiBУкраlНИ .N~!567 вiд 24.07.2013 р., а iT автор

Галiшевський Вiталiй Анатолiйович заслугову€ присудження наукового

ступеня кандидата iсторичних наук за спецiальнiстю 07.00.01 - iсторiя Украlни.

Офiцiйний опонент

кандидат lСТОРИЧНИХнаук, доцент

старший науковий спiвробiтник

.......ВIДД1ЛуlСТОРИЧНО1реГlОналlСТИКИ

Iнституту iCTopilУкраlНИНАН УкраlНИ

!

о. Г. Бажан


