ВIдзив
офщшного опонента на дисертащю
РИМАРА 1горя Володимировича
«С тратепя 1 тактика III 1нтернацюналу в 1935-1943 рр.»,
подану до захисту на здобуття наукового ступеня
кандидата кторичних наук
з1 спещальност1 07.00.02 - всесвггня 1стор1я
У Киев1 свого часу була вулиця Комштерну, але сьогодш ця вулися
носить 1 м ’я Симона Петлюри, а про стару назву мабуть бш ышсть киян вже
забули. Так само мабуть вже мало хто пам’ятае \ знае, ким \ з якою метою була
створена свого часу ця м1жнародна оргашзащя та якою були и мюце \ роль в
юторп. 1стор1ю (точшше, трактування юторичних подш) можна \ нав1ть час вщ
часу потр1бно переписувати, але з ¡сторп навряд чи можна викреслити реальш
поди, тим бшьше таю, як! наклали вщбиток на розвиток сучасно 1 цивш!заци,
людства I долю тисяч приб1чниюв комушстичних щей та борщв за втшення в
життя т. зв. комушстичних щеал1в. А ютор!я Комштерну теж належить саме до
таких подш всесв 1 тньо 1 юторп. I нове, безпристрасне прочитання щеТ юторп' е,
безумовно, важливим завданням юторично '1 науки.
Особливо це важливо, з нашого погляду, для украшсько!' юторюгра(}ш.
Саме зараз, шсля Револю щ 1 гщност! та проведения пол1тики декомуш защ 1 в
Укра'пп, яка, як вщомо, мае у нас чимало противниюв, та особливо шд час т. зв.
пбридно!' вшни Росй' проти Укра'ши вивчення проблем, пов’язаних з д1яльшстю
оргашзацп м1жнародного комунютичного руху, якою був III 1нтернацюнал,
способ1в,

переважно

аптацш но-пропагандистського

та

агентурно-

терористичного характеру, його роботи, взаемод 11 компартш та кер1вництва
Комштерну, впливу визначальних засад стратеги \ тактики на пол1тику
нацюнальних компартш, перебшу та наслщюв Великого терору 1936-1938 рр.
для

Комунютичного

1нтернацюналу

та

бюро

шоземних

компартш,

знаходилися на територп СРСР, набувае особливо! актуальность

1

що

В юторюграфП' Комштерну, зокрема, тривалий час великою популяршстю
користувався глорифжований дискурс, побудований на застарш й методологи
та компшятивному кошюванш наукових праць середини минулого стшйття без
придшення належно!' уваги серйозним арх1вним матер1алам. 3 розпадом СРСР
значна кшьюсть дослщниюв, в тому числ1 росш ських (лише за останш 10 роюв
в РФ, як свщчать даш мониторингу за допомогою штернету, захищено понад 20
дисертацш з юторп Комштерну, його зв’язюв з комушстичним рухом багатьох
кра'ш

св1ту

тощо),

1нтернащоналу

в

задалася

юторп

не

питаниям
лише

СРСР,

визначення
але

¡стинно!'

1 Свропи,

рол1

III

м 1 Жнародного

комушстичного руху та св 1 ту в цшому.
Зважаючи на це, в юторичнш науш особливо '1 актуальное^ набувають нов1
шновацшш дослщницью практики, зокрема, вивчення юторичиих процеЫв у
загальноевропейському контекст!, бюграф1чш та джерелознавч1 студи тощо.
Переосмислення ютор1'1 Комштерну та м1жнародного комушстичного руху в
складний перюд 1935-1943 рр. з точки зору нових шдход1в та практик
написания ютор 1 '1 , в контекст1 м 1 жнародно '1 пол1тики \ 1з залучення р1зноб1чних
докум ен те е ниш дш сно важливим питаниям.
Актуальшсть об’ективного наукового дослщження 1стор1‘1 Комштерну
обумовлена також сьогодшшшм суспшьним запитом, адже воно, з нашого
погляду, повинно сприяти усшш нш дерадяш зацп \ декомушзацп масово!'
юторичноТ

свщомост1

населения

сучасно!'

Укра'ши,

як

\

шших

посткомунютичних республш \ кра'ш. Про важливють й актуальшсть цього
завдання свщчать, наприклад, результата проведеного росшським «Левадацентром» у березш ц. р. опитування щодо рол1 Й. Сталша в юторп’, зпдно яким
понад 70% опитаних рос1ян вщзначили визначну роль «вождя народ1в» в 1стор1*1
СРСР, до того ж 51% позитивно ставляться до радянського диктатора, а 46%
громадян РФ нав1ть виправдовують вбивства за наказом цього тирана понад 20
мшьйошв ш в чому не повинних людей великими цшями 1 результатами
комушстичного буд1вництва. Ще одне свщчення цього - нещодавне р1шення
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ХарювськоУ мюько 1 ради про перейменування проспекту ¡м. правозахисника П.
Григоренка на проспект ¡м. радянського маршала Г. Жукова.
Отже,

дисертащ ю

1.В.

Римара

на тему

«Стратегия

\

тактика

III

1нтернацюналу в 1935-1943 рр.» можна вважати актуальною в науковошзнавальному \ важливою

в практичному плаш. Щ оправда, сама назва

дисертацшного дослщження е, на нашу думку, не зовс1м вдалою \ дещо
трив1альною. Зпдно мети, науковим завданням \ змюту дослщження бшыл
вдалим \ сучасним було б, наприклад, таке формулювання назви роботи «Комштерн як ш струмент сталшсько '1 зовшшньоТ пол1тики в Сврош (1935-1941
рр.)» або щось под1бне.
Разом з тим, ч1тке формулювання науковоУ та сошальноУ актуальное^
теми, об’екту \ предмету дисертацшного дослщження, лог1чне визначення
хронолопчних
основних

рамок,

понять

та

територ 1 альних
категорш,

яю

меж,

\

наукових

використовуються

завдань

роботи,

в дисертацшному

досл!дженн1, дозволили дисертанту сконцентрувати увагу на особливостях та
характерних рисах дискурсивних моделей стратепУ \ тактики III 1нтернацюналу,
що безпосередньо впливали як на роботу Секретар1ату Виконавчого ком1тету
Комун1стичного 1нтернац1оналу (ВКК1), так 1 на д1яльн!сть европейських секцш
Ком1нтерну - нац1ональних комунютичних парт1й.
Щ одо структури роботи, то вона зумовлена лопкою дocлiджeння, е досить
оригшальною й ц1лком обгрунтованою та не викликае особливих заперечень.
Формулювання р о зд ш в [ п1дрозд1л1в мае проблемно-хронолопчний характер.
Автор слушно виокремлюе роздши, розглядаючи спершу дискурсивну модель
III

1нтернацюналу

як

насл1док

проведения

VII

В сесвкнього

Конгресу

Комун1стичного 1нтернацюналу вл1тку 1935 р., п1д час якого вщбулася кор1нна
зм1на стратеги Комштерну, вплив р1шень конгресу на пол1тику фраицузькоУ та
1спансько1 компартш, проблему репрес1й в апарат1 Комштерну та бюро
компартш на територн СРСР протягом

1936-1938 рр., о т е л я дослщжуе

особливост1 стратепУ \ тактики Комштерну протягом 1939-1941 рр. як повний
розрив з досягнення попереднього перюду. Останнш роздш присвячений
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функцюнуванню III 1нтернацюналу в умовах шмецько-радянськоУ вшни 19411945 рр., шд час якого вщбулося повернення до антифашистсько 1 риторики I
пол1тики 1935-1939 рр. та причинам розпуску Комштерну навесш-вл1тку 1943
року.
Загалом, текст дисертацшного дослщження демонструе добр1 професшш
навички науково-дослщ ницько 1 роботи автора \ належне розкриття поставлених
у вступнш частиш мети та наукових завдань. Використовуючи широкий спектр
документальних та юторюграф!чних джерел з штор!!' III 1нтернацюналу \
окремих проблем юторй' СРСР, дисертант, застосовуючи постмодерний ш дхщ
до проблеми, доповнюе науков1 знания про стратепю \ тактики Комштерну
протягом вказаного перюду, а також пропонуе новий ш дхщ до проблеми.
Перший роздш дисертацп традицшно присвячений анал1зу юторюграфп,
джерельно '1 бази та розкриттю теоретико-методолопчно '1 засад дослщження.
Використовуючи широкий пласт р1зномаштних дослщжень заруб1жних та
в1тчизняних науковщв, I. В. Римар виконав значну науково-пошукову роботу.
Зокрема, автор анашзуе праш вщомих дослщниюв проблеми - Ф. Ф1рсова, Н.
Лебедево'1 , М. Пантелеева, М. Наршского, К. Ш ириш, А. Трубайчука, С.
Кульчицького, С. Куртуа, А. Кршель, Ф. Фюре, К. М акдермота та Дж. Агню, X.
Клера, К. Маккенз! та ш. Зроблений юторюграф1чний огляд заснований на
проблемному

ш дходь

Автор

докладно

анал1зуе

стушнь

науково 1

опрацьованост1 окремих аспект!в проблеми, \ справедливо констатуе нестачу
грунтовних синтетичних дослщжень, як 1 б розкривали основш пщходи до
дослщжувано ‘1 проблеми.
Слщ також наголосити на досить грунтовному анал1з1 використаноТ
джерельно '1 бази дослщження. Зокрема, дисертантом

проанал1зовано окрем1

документа з Росшського державного арх1ву сощально-пол1тачноТ ютор1'1 у
Москву зб1рки документ1в з основних напрямюв та аспект!в д1яльност1 III
1нтернацюналу та зовш ш ньо 1 пол1тики СРСР, постанови пленум1в, конгрес1в,
переписку

радянських

д1яч1в протягом

1930-х

рр.,

щоденников1

записи

генерального секретаря Комштерну Г. Димитрова, спогади та мемуари М.
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Бубер-Нейман, JI. Лонго, Д. I66apypi, I. М айського, К. Маннергейма, Ш. де
Голля та

шших.

Окрема увага здобувача придшена анал1зу тогочасноТ

перюдичноТ преси та твор1в художньо '1 л1тератури (Е. Хемшгуея, Дж. Оруела,
О.

Солженщина),

використання

яких,

як

цшком

слушно

вказуе

автор,

«розширюе рамки джерельно '1 бази та дозволяе залучити, OKpiM мемуарноТ
л1тератури, переосмислений та виражений в художнш форм! досвщ очевидщв
подш, як протест/реакщю на несправедливють тотал1тарного режиму чи
травматичний досвщ пережитого»(С. 56).
На жаль, дисертантом не залучен! для дослщження вщкрит1 нещодавно
матер1али Галузевого apxiey Служби безпеки Укра'ши, що розкривають,
зокрема, масштаби i характер Великого терору в СРСР, в тому числ1 серед
нацюнальних меншин i д1яч1в заруб1жних комунютичних партш, а також
документальш багатотомш видання на
«польську», «шмецьку», «чеську» та

ochobí

íh u ií

цих

матер1ал!в, наприклад про

операци НКВС СРСР, опублжоваш

останшми роками.
Загалом,

використання

значного

юторюграф1чного

доробку

та

р1зноман1тних джерел з проблеми i застосування сучасних методолопчних
пщход1в, досить детально описаних в

po6oT Í,

дозволило I.B. Римару досить

грунтовно та сучасно висв1тлити обрану для дослщження тему. Заслуговуе на
схвалення

увага

дисертанта

до

понятшного

апарату,

використаного

в

дисертащ 1 , зокрема авторська трактовка центрального в його дослщженш
поняття «дискурсивна модель», за допомогою якого

b íh

спром1гся видшити й

охарактеризувати три перюди в д1яльност1 III 1нтернацюналу у визначених
хронолопчних межах роботи.
У другому р о зд ш

дисертаци здобувачем здшснено всеб1чний анал1з

MaTepianÍB, резолю цш за пщсумками VII Конгресу Комштерну вл1тку 1935 р.

Зокрема, слушною видаеться думка автора, що саме «доповщь Г. Димитрова на
VII KoHrpeci сформувала оболонку модел 1 , яка приховуючи собою ядро, в той
же час виступала його невщ ’емним елементом» i «вщображала б поточш
штереси та бачення Й. Сталшим зовшшньопол1тичних цшей та ор1ентир1в,
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випдних СРСР» (С. 71). Окр1м цього, привертае увагу здшснений дисертантом
анал1з процесу чисток та Великого терору в СРСР в 1936-1938 рр. з точки зору
завчасного поширення образу уявного ворога (симулякр1в) та об’еднання
населения шляхом створення атмосфери загальноТ шдозршивостй страху тощо
(поширення апотропй'), а також наслщюв Великого терору 1936-1938 рр. для
Комштерну та шоземних компартш.
Також в цьому 1 наступних роздшах дисертацп на конкретно-юторичному
матер1ал1 дисертантом розкрит1 важел1 та способи впливу И. Сталша на
д1яльшсть Комштерну та його кер1вництво, иереконливо показано стушнь
залежност1 нацюнальних комунютичних партш вщ ЦК ВКП (б) та особисто
Сталша.
Третш роздш роботи присвячено критичному анал1зу процесу змши модел1
стратеги

1 тактики

III

1нтернацюналу

восени

1939

р.,

особливостям

функцюнування Секретар1ату ВКК1 та шоземних компартш шд час першого
етапу ДругоУ св1тово1 вшни. Дисертант досить детально прослщковуе ироцес
зародження та появи змш в стратепУ Комштерну, пов’язаних з1 швидкою
трансформащею

м1жнародного становища навесш

1940 р. 1 поступовим

наростанням протир 1 ч м1ж СРСР та Ш меччиною, яка швидко розширювала
власш

кордони

та

вплив.

Окремий

штерес

представляе

анал1з

спроби

розпустити Комштерн навесш 1941 р., що обгрунтовано пов’язано автором з1
становищем комунютичноТ партй' США восени 1940 р. та прагненням СРСР до
поглиблення сшвпращ з И меччиною .
У четвертому р о зд ш 1.В. Римар, виходячи з положения, що одшею з
визначальних рис заключного перюду д1яльност1 Комштерну е «повернення до
активно'! антифашистськоУ риторики»,

шд

час

якого

«антифашизм

став

безпосередшм засобом консолщащ! антифашистських сил» (С. 173), розглядае
стратепю \ тактики III 1нтернацюналу та европейських компартш через призму
допомоги СРСР у вш ш з Н1меччиною. Дисертант здшснюе предметний анал13
д1яльност1 комушстичних партш Югослав!!', Полыщ , Франци, И м еччини,
1талп, США в умовах переростання Друго'! св1тово1 вшни в глобальний
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вшськово-псхгптичний конфликт. Окрема увага придшена малодошпдженим
питаниям

пропагандистськш

д1яльност!

Комштерну,

його

взаемод 1-1

з

радянськими розвщувальними органами тощо.
Hapeurri, на основ! вивчення достатньо широкого кола докумешчв та
надбань юторюграфп, дисертантом детально проанал1зована проблема розпуску
III 1нтернацюналу у 1943 р. Причини розпуску систематизоваш у вщ повщ носп
до авторського бачення тогочасно1 зовшшньопол1тичио1 cnTyani'i та завдань
комушстичних партш

в умовах вшни, яю

на думку дисертанта, стали

визначальними при лжвщ ацп III 1нтернацюналу. Щ оправда, у зв’язку з цим
викликае

певний

дисонанс

твердження

автора,

що

«змщнший

та

консолщований навколо свого лщера, И. Сталша, радянський тотал1тарний
режим бшыпе не потребував под1бного шструменту впливу на комушстичш
napTii'» (С. 225)

У загальних висновках до дисертацп ч1тко та об’ективно шдсумовано
результата

дослщження.

Зокрема,

зупиняючись

на

основних

пщсумках

д1яльност1 Комштерну дослщжуваного перюду, дисертант наголошуе, що «щея
«св1тово1 сошалютично '1 революци» як мапстральна для ycie'i icTopi'i III
1нтернащоналу, так i не була реал1зована, а в 1941-43 pp. взагал1 зникла з
порядку денного у зв’язку з шмецько-радянською вшною та необхщшстю
зняття даного протир1ччя у вщносинах М1 Ж СРСР, СШ А та Великою Бриташею,
консолщацп

l'xHix сил

задля забезпечення спшьноТ перемоги» (С. 229).

Висновки характеризуеться лакош чш стю та зважеш стю викладу основних
результате дослщження, е вичерпними i лопчно побудованими вщповщно до
структури та наукових завдань дисертацшного дослщження.
Дисертацш на робота I.B. Римара пройшла належну наукову апробащю на
м1жнародних,

украТнських

наукових

конференщях.

Основш

положения

дисертацп викладено у семи фахових наукових публшащях. Вважаемо, що
отримаш результати також матимуть практичне застосування, зокрема, в
узагальнюючих працях i3 всесв1тньо1 icTopi'i, icTopi'i м1жнародних вщносин та у
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спещал1зованих лекцш них курсах. 3MicT автореферату I.B. Римара вщображае
основн1 положения та висновки тексту дисертащ ь
Звичайно, дисертацшна робота I.B. Римара, як i будь-яке шше самостшне
дослщження молодого науковця, не позбавлена, окр1м вже зазначених вище,
шших окремих н е д о л т в i викликае певш зауваження та побажання.
Зокрема, дисертант, незважаючи на уш версальний характер назви свого
дослщження, по cyTi обмежився анал1зом лише одного напрямку д1яльност1
Комштерну - европейського, про1гнорувавши д1яльшсть III 1нтернацюналу
поза

европейським

континентом,

зокрема

в

Америщ,

Ази,

Африщ.

А

пор1вняльний анал!з, наприклад, европейського та колошального вектор1в
пол1тики Комунютичного 1нтернацюналу, позитивно вплинув би на загальний
науково-теоретичний р1вень дисертацп.
Практично поза увагою дисертанта залишилося питания пщготовки кадр1в
заруб1жних компартш у московських навчальних центрах Комштерну та шших
комштершвських структурах, з числа яких т е л я вшни чимало д1яч1в очолили
комушетичш иартп та прорадянсью уряди кра'ш т. зв. «народноТ демократа» (К.
Готвальд, I. Надь, М. PaKomi, Й.-Б. TiTo та iH.).
На нашу думку, слщ було бшыне уваги прщцлити ставленню Комштерну
до Мюнхенського диктату 1938 р. та Вщенських арб1траж1в, проблем! лжвщацп
у 1937 р. КомушстичноУ парта Полыщ та и наступного вщновлення пщ новою
назвою - Польська роб1тнича парт1я, мюцю Полыщ загалом у под1ях вересня
1939 р., наслщкам и подшу м1ж И м еччиною та СРСР в контекс^ тогочасно '1
м1жнародно1 пол1тики та м1жнародних вщносин на початковому еташ Друго 1
CBiTOBOl

вшни.

Окр1м цього, варто зауважити недостатню увагу дисертанта до питань
взаемод1'1 Комштерну з радянським 1нформбюро щодо радюмовлення на
окуиоваш И м еччиною европейсью кра'ши й створення на Tepnropi'i СРСР
нацюнальних
шоземних

радюстанцш,

вшськових

i'xHbo'i

формувань

робота
на

европейському pyci Опору.
8

серед

територп

вшськовополонених
Радянського

Союзу,

та
в

На жаль, в робсш не знайшло вщображення протистояння на ъйжнароднш
ареш Комштерну з 1У 1нтернацюналом, створеним Л. Троцьким в eM irpaniï з
числа

cb o ïx

приб1чниюв у р1зних крашах.

Разом з тим, висловлеш вище зауваження й побажання до дисертацп
носять переважно рекомендацшний характер i не применшують науково!'
вартост1 виконаного дослщження.
Загалом, дисертащ я 1горя Володимировича Римара «Стратепя i тактика III
1нтернацюналу

в

1935-1943

pp.»

е досить

оригшальною,

самостшною,

завершеною в рамках визначених мети i завдань працею, виконаною на
надежному науково-методолопчному

pÎBHÎ.

Робота вщзначаеться науковою

новизною, е предметним внеском у дослщження
напередодш та на першому eTani Друго '1

icT o p iï

м1жнародних вщносин

c b îto b o ï в ш н и i

вщповщае вимогам п.п.

9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступешв», затвердженого
постановою Кабшету мшютр1в Украши № 567 вщ 24.07.2013 р. (з\ змшами,
внесеними зпдно з Постановами Кабшету MiHicTpiB Украши № 656 в1д
19.08.2015 р., № 1159 вщ 30.12.2015 р. та № 567 вщ 27.07.2016р.), a ïï а в т о р Римар 1гор Володимирович, заслуговуе на присудження наукового ступеня
кандидата юторичних наук за спещальшстю 07.00.02 - всесв1тня ютор1я.

Офщшний опонент:
—

С.В. Вщнянський,
доктор ¡сторичних наук, професор,
член-кореспондент НАН УкраУни,
завщувач вщдшу icT op iï ¡упжнародних вщносин
i зовтшньоУ пол 1тики Украши
Гнституту icT op iï Украши НАН Украши
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