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представлену на здобуття науковоrо ступеня кандидата

iсторичних наук за спецiальнiстю 07.00.01 - iсторiя Украiни
с1^lасний piBeHb вивченIuI iсторичнот ролi особистостi та

fi вгrгив

на

суспiльнi процеси значно зрiс. За роки Незалежноотi украiнська iсторична

наука значно доповнила бiографii дiячiв нацiонально-визволъного руху,
вiдомих вчених

i

полiтикiв, якi в силу своеi украihськоТ орiентацiТ не були

ПРеДМеТОМ Не Те ЩО ВИВЧеННrI, аJIе

1

ЗГаДОК ПРО HI/D( В РаДЯНСЬКИИ ЧаС.

Щослiджен}ul постатi IBaHa Федоровича,Щрача, як представника творчоi
iнтелiгенцiТ та громадсько-полiтичного

дiяча е в€DкJIивою в новiтнiй

icTopiТ

Украiни. Його безпосереднiй внесок в розбулову украiЪськоi державностi,
вiдстоюванIut нацiональноТ пам'ятi та розвиток вiтчизняного мовознавства
сJtугус прикJIадом дJuI багатъох. Здобувач дослiдяgсочи бiографiю IBaHa
,Щрача на

ocнoBi новiтнъоi iсторiографiТ та HoBIж джерел виlIвив комплекс тих

чинникiв та факторiв, якi безпосередньо вплив.tли на процес формуван}uI
громадсько-полiтичнlD( поглядiв IBaHa .Щрача в новiтнiй перiод украiЪськоi
icTopii.

Вiдтак, представлене сьогодн1 дослiдженlш дiяльностi IBaHa Щрача

-

визначного поета, вiдомого {ромадськоi дiяча, кiнодраматурга, письменника,

та яскравого представника творчоТ iнтелiгенцiТ

-

сприrIтиме поверненню в

iсторико-державницький контекст поглядiв, переконань та iдей активногс
дiяча, якi безперечно, вiдображають xapaкTepHi тенденцii розвитку соцiуму в

межах вiдповiдного iсторичного перiоду

i

е, акryальними.

У

роботi логiчно

обцрунтовано та визначено об'ект, предмет, мету дослiдження. Здобувачем

досить вдitпо обрано методи дослiдження, це дало йогпгу змогу вивчити,
розкрити, узапшьнити ,цромадсько-полlтичЕу дlяльнlсть IBaHa ,Щрача в
KoHTeKcTi суспiлъно-полiтичних, соцiоlсультурних, iсторико _ державЕицьких

узагa}пьненнrl.

Щисертацiя
Беззашеречною

с

ма€ чiтrсу логiчну струкryру викJIаду

наукова новизна

i

матерiапу.

практиIIна значущiсть пропонованого

дослiдження. Аналiз змiсту дисертацii дае пiдстави стверджувати, що автор

опрацював значний обсяг науковоТ лiтератури

з

icTopii, фiлософii

мовознавства, однак осЕовою дослiдження, i це, безперечно, е цiнним,

стaLши

працi IBaHa .Щрача, працi його сl^rасникiв. На позитивну оцiнку засJtуговус
факт опрацюваннrI здобувачем apxiBниx документiв (1 apxiB,

2 фонди,

40

apxiBHшr джерел), матерiа,шiв перiодичноi преси зазначеного перiоду, зокрема

часописiв: <<Слово i

час>>, <<Киiв>>, <<Вiтчизна)), ((УщраiЪа>>,

<Рiдний край> та iH.

Виконуючи завдання дослiдженIuI, здобувач у ходi iсторiографiчного аналiзу
проблеми

у хронологiчнiй послiдовностi

вдшIо вiдтворив процес розвитку

письменицькоТ та |ромадсько-полiтичноi дiяльностi IBaHa Щрача. Здобувач
проаналiзував суспiльно-полiтичнi процеси, що шроходиlrи у другiй половини

80-х poKiB минулого сторiччя на територiТ Украiни, уIасником яких
безпооередньо був сам IBaH Драч. 1З липнrI 1990 р. пiд час засiдання
Верховноi Ради УРСР IBaH Драч приймав безпосередню участь в написаннi
,Щекларацii про державний cyBepeHiTeT Украi'ни, в яку саме з iнiцiативи IBaHa
,Щрача внесене положеншI IIро без'ядерний

стаryс Украiни та дотриманшI

трьох його принципiв: вiдмова вiд виробленшI, прI4дбантrя i випробовуванIuI
ядерноi зброТ. На жалъ, здобувач не дае вiдгlовiдi, якi мотиви рухЕлли trBaHoM
,Щрачем при BHeceHi цiеТ доленосноi поправки до Щекларацii про державний

cyBepeHiTeT УкраiЪи. Вона на довгi роки ста.ла каменем спотиканIш не тiльки

для багатьох украiЪських полiтикiв, 1 й для краiни
з€tпишився

i

цей iсторичний факт

майже не дослiдженим.

Здобрач справедJIиво вiдзначае, що багато часу IBaH Драч збирав та
аналiзував iнформацiю пов'язаrцr з Голодомором |9ЗZ-l93З poKiB. Його
активна спiвпраця з Щж. Мейсом сприяла визнанню на мiжнародному piBHi

голоду Т9З2-З3 poKiB геноцидом украiЪського народу. Взага_пi гlлiдна

спiвпраця IBaHa ,Щрача

з украiнськими дiаспорами в закордонншr

краiнах

продовжуеться вже на протяз1 трьох десяткlв рокlв.

Здобувач вiдзначае внесок IBaHa ,Щрача

у

створеrшя Народного Руху

Украiни за перебудову та його вiдгrовiдальнiстъ за майбутнс Руху. Bilя 24
березrrя 1989

р.на круглому столi, iнiцiйованому Л.Кравчуком, вистугIив

з

заявою, що справа Руху активiзуваJтася, чим покi}зав свiй вiдвертий протест

проти радянськоТ компартiйноТ номенюIатури та спромiгся добитись
позитивноТ позицiI Спiлки письменникiв у схвапеннi проекry ПроIрами
Народного Руху. Але поза увагою з€tлишилася позшIiя голови Народного

Ру"у Украiни вiдносно iгноррання рiшеннrl Великоi Ради Ру*у стосовно
единого кандидата в Президенти вiд органiзацii, що мапо негативний вплив

на результати виборiв. В'ячеслав Чорновiл отримав лиш 25% голосiв i
УкраiЪа втратила шанс отримати свого Гавела, а не бiгати мiж крапельками.

Здобувач розкривае cTBopeHHrI IBaHoM fiрачем разом

з

однодумцями

Манiфесry украiнсъкоi iкгелiгенцil, в якому не просто критиIqус дiяльнiстъ
значноТ частини украiЪських полiтикiв, а й вiдверто закJIикае до сильних та
1И, направленIФ(
дlи,
рlшIуqих
рlшучих дl

на захист нацiональних
Еацlон€tльних iHTepeciB.
rнTepeclB. rIц
пи цим

манiфестом поставили своi пiдписи понад два десятки видатнIж дiячiв

них були Володимир Ковryн, Ярослав Яцкiв,
В'ячеслав Чорновiл та iншi. Головна ж мета Манiфесry украiЪськоТ
yKpaiHcbKoi нацiТ. Серед

iнтелiгенцiТ полягала в об'еднаннi патрiотично налаштованих представникiв
украiЪсъкого нароry в боротьбi за вiдстоюваннrl нацiональних iHTepeciB.

2|

р. в Киевi вiдбулися першi ВсеукраiЪськi збори
Майже три десятки доповiдей заслухано на цID( зборах.

борезня 1998

iнтелiгенцiТ.

Вражаючий масштаб цюr зборiв пiдкреслшо€ присугнiсть на них шрезидента
Украiнrл Л. Кулми та Патрiарха КиiЪського i BcieT Руси-Украiни Фiларета, якi

пiдтримали ИеТ Конгресу та закпикбtли до гшiдноТ спiвпрацi на благо та
користь нашоТ дер-жави. Л. Кщми висryпив з доповiдю

<<Ми

не безсилi перед

лицем майбутньог0>). Iдея зашочаткована IBaHoM ,Щрачом надLDшула творчу

iнтелiгенцiю боротись за своТ права. BTiM, як зазначае здобувач Конгрес

украiЪськоi iнтелiгенцiТ Ее став явищем загапьнонацiоналъним
перестав

iснрати

i

незабаром

в бiлъшостi регiонiв краiЪи.

ffета-пьно дослiджуе Здобувач спiвпраlцо IBaHa Щрача з Президентами

УкраТни та вплив на них та

ik полiтику. Так, з Леонiдом Кравчуком

мав

багаторiчне знайомство та помiрне протистоянЕя. Пiсля перших незалежнID(

президентських виборiв IBaH Щрач,

як голова Народного Руху

Украiни,

напоJUIгав на пцтримц1 дlючого президента задJUt 1нтересlв Bcrx грOмадян

Украiнсъкоi держави. Таке рiшення не пiдтримапо бiльшiсть рухiвського
середовища

та ik

лiдер В'ячеслав Чорновiл. Спiвпраця IBaHa

Леонiдом Куrмою шринесла чималi зрушення, бо саме завдяки

,,Щрача з

йотпгу вд{rлося

привернути всеукраiЪську уваry до Конгресу yKpaiHcbKoT iнтелiгенцii, який в

свою черry зiграв велику роль пiд час президентськпх виборiв 1,999 року.
IBaHa ,Щрача за його нацiона-ltънi погляди та бажашrя служити yKpaiHcbкoмy

народу обраrпr на пост гоJIови ,,Щержавного KoMiTeTy iнформацiйноi полiтики,

телебачення

i

радiомовленIuI УкраТни,

що цравда, як зазначае

здобувач

досить швидк0 з цiеi посади знiмають за Ti ж вiдвертi нацiональнi поглlяди. З
IIочатком Помаранчевоi револlrоцii, IBaH ФедоровиtI приймав безпосередню

в ревоjlюцiйних процесах краiни та BciMa силами пiдтришryвав picT
нацiоналъноi свiдомостi в суспiльствi. За президентства BiKTopa Ющенка,

)пIасть

IBaH

Щрач отримав званIuI Героя УкраiЪи

yKpaiHcbкoмy народовi, втiлене

свободи

i

за самовiддане

сrrужiння

у поетиIIному словi та вiдстоюваннi iдеалiв

демократiТ. BiKTopa ЯнуковиIIа

-

IBaH

Драч неодноразово гостро

критикував русифiкаторську полiтику, який не звертав особливоi уваги на
колишнього рупора украiЪськоТ iнтелiгенцii, BTiM саме пiд час його правлiння

BiH отримав орден князя Ярослава Мулрого III сryпеrrя. З пOчатку 2014 р.
пiдтрип,ryвав кандидатуру П. Порошенка, BTiM не пройшло й року з моменту

iнавryрацii, як Драч став втрачати симпатii до чинного керманшIа краТни.
ГIозитивно оцiнюючи робоry, слiд висловити деякi зауваженнrI:
1.

цьоIчIу

У

своiй працi u"Ъор не згадав жодного збiрника документiв, тодi як

перiоду icTopii УкраiЪи та СРСР присвяченi десятки загалъних i

тематиtlнrос (дисидентство, полlтична цензура, суспlлъно_полlтична думка
тощо) збiрникiв документiв i матерiалiв - радянських, дiаспорнIlж, с}часнюr 5
украiнськlлс. Здобувач м€lпо використав IIресу як iсторичне джерело.

2.

У

параграфi 1.2 нема ана-пiзу радянськоТ iсторiографiТ. Автор не

у ог.гlядi iсторiографii i не вюIючив до списку використаних джерел
гryблiкацii низки вiдомих icTopиKiB нацiонально-визволъЕого руху,
вк€шав

дисидентства й шiстдесятництва в УкраiЪi

Корогодського, Ю. Курносовq

-, Ю.

Зайцева, Ю. Киричука, Р.

А. ýсначенка. Працi цш( у{ених могли

б

доповнити дослrдженЕr[.

З.

У

роботi здобрачу можна було б розширити добiр джерел, огJuIд

iсторiографiТ

i

матерiал основноi частини працi, особшлво роздiлiв 2

i

3, i

бiлъше придiлити уваги постатi IBaHa ,Щрача, викJIаду змiсry його праць. За
рахунок такого, так би мовити, фонового, контекстного MaTepialry автор мiг
би не тiльки розширити обсяг дисертацiТ, але й поглибити аналiз проблеми,
не обмежуючись JIише загапьно-полiтичними висновками.
4.

У роботi не достатню MaTepiary про його дружнi контакти i стосунки

з колегами-писъмениками, }часЕиками дисидентсъкого руху и громадсько_
полiтичними дiячами часiв <<перебудови) та незаJIежноi УlраiЪськоi держави.

5. У дисертацii

траIIJrIються дрiбнi неточностi, пунктуацiйнi та

граматичнi пOмилки так ,Щекларацii про державний cyBepeHiTeT Украi'ни
названа Щекларацiею про незалежнiсть та iнше.
Незважаючи на зауважен}uI висновки з дослiдження (як до роздiлiв, так i

загалънi) виваженi, цiлiснi, комплексно

й

концентровано виrIвJuIють

авторську позицirо й високий piBeHb узагальненнlI теоретиIIного та
емпiричного MaTepialry, в них чiтко простежуеться взаемообумовленiсть мiж

метою, завданшtми дослiдження

та yciM змiстом

дисертацiТ. Робота

вiдзначасться творчим пошуком, аргуldентованiстю положеЕь, доказовiстю,
новими пiдходами в оцiнцi подiй i феноменiв.

Висловленi у кВiдгулсу)) зауваженнlt i роздуми в цiлому не вIuIивають

на позитивну оцiнку

дисертацiТ

I.

Яковлева,

а

зауваженrш офiцiйного

опонента слiл сприймати лише як можливостi щодо подальшого розвитку

теми лисертачiТ. Автор продемонструвsв

внсgкнй

рiвенъ професiйноi

пiдготовки, вмiн}rя проводити грунтовний науковий аý€lлlз lсторичного та
iсторiографiчного матерiапу. Пiдготовлена

I. В. Яковлевим

дисертацiйна

е

самостiйною

робота <<Громадсько-полiтична дiяльнiсть IBaHa .Щрачоl
завершеною науковою працею, iT положення

i висковки

е обrружованими i

лостовiрними.
Автореферат дисертацiйноТ роботи повно вiдображае

1T

змiст. OcHoBHi

результати дисертачri опублiкованi в наукових працях злобувача. Характер та

кiлькiсть rrублiкацiй за темою диgертацiйноi роботн вiдповiдае встаЕовJIеним

вимогам. ПоложsЕЕя

i

висновки ди*ертачii пройшли апробацiю на рялi

наукових форумiв.
.Щисертацiя вiдповiдае вимогам
ступенiв>, затвердх(еного постанов€tми

кПорядц ilрисудженЕrI науксвкх

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

19.08. та Nе 1159 вiд 30.12 20|5 р. (зi змiнами), а

ii

аЕтор

-

]rfs

65б вiд
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