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РЕЦЕНЗІЇ ТА НОВІ ВИДАННЯ

Соболь П.І.
Радянський тоталітаризм в Україні: роки колективізації і голоду (1929

- 1933). Монографія. - Суми: видавничо-виробниче підприємство “Мрія-
1” ТОВ, 2010. - 368 с.

Проблеми становлення тоталітарного режиму, його вплив на історичний
розвиток України викликають підвищений інтерес істориків, політологів,
правознавців. Одним із найбільш дискусійних аспектів цієї багатовимірної проблеми
є дослідження причин, масштабів та наслідків голодомору в Україні на початку
1930-х рр. Про суспільну значущість цієї теми свідчить ряд заходів, здійснених в
Україні протягом останніх років: запровадження Дня пам’яті жертв голодоморів
та політичних репресій, ухвалення Верховною Радою України (2006 р.) Закону, який
дав правову оцінку Голодомору 1932 -1933 рр. як геноциду проти українського народу,
створення Українського інституту національної пам’яті.

Останніми роками дослідниками зібрано значний емпіричний та теоретичний
матеріал, опубліковано ряд наукових праць, у яких розкриваються історичні,
політичні, правові аспекти даної проблеми. Однак, в історіографії бракує
комплексних, системних досліджень, у яких би соціально-політичні, економічні
аспекти поєднувалися з духовними, національно-етнічними, морально-
психологічними. Значний внесок у дослідження вказаних проблем робить монографія
доцента Сумського педагогічного університету ім. А.С.Макаренка П.І.Соболя.

Аналізуючи стан дослідження проблем колективізації і голодомору в Україні
(розділ 1), автор звертає увагу на тривале навмисне замовчування трагедії 1932 -
1933 рр. на Півдні, Південному Сході України, що пояснюється, на його думку,
значним впливом політичних сил комуністичного спрямування на громадську думку
у згаданих регіонах.

Монографія написана на широкій джерельній базі, яку складають архівні
документи, матеріали періодичних видань, спогади про голод сучасників трагедії.
Останньому виду джерел автор приділяє особливу увагу. Ці матеріали
характеризують злочинні дії місцевої влади в ході колективізації і розкуркулення,
спростовують більшовицьку легенду про неврожай як причину голоду, дозволяють
з’ясувати його масштаби, динаміку та особливості в розрізі окремих регіонів.

Як відомо, щодо основних причин голодомору історики висловлюють різні
думки. Одні акцентують увагу на соціально-економічних чинниках, інші - на етнічних.
Полемізуючи з відомим українським істориком С.Кульчицьким, який кваліфікує
голодомор як “соціальний геноцид” та геноцид проти сільського населення СРСР,
автор висловлює думку про розбіжності менталітету російських та українських
селян: “першим був притаманний месіанізм, ідеї імперської єдності і величі, другим
- сепаратизм, прагнення до виходу України зі складу СРСР” (с.38).

Дослідник робить висновок: жертвами злочину геноциду (етноциду), могли
бути етнічні українці та їх питомий чинник - селянство.

Враховуючи багатовимірність проблеми голодомору, автор акцентує увагу
на регіональних чинниках, зокрема, природно-кліматичних та економіко-
географічних відмінностях, які суттєво вплинули на перебіг цих процесів і зумовили
розбіжності у наслідках. У розділі 2 “Історія і теорія радянського тоталітаризму”
аналізуються об’єктивні та суб’єктивні передумови становлення тоталітарного
режиму, причинно -наслідкові зв’язки між тоталітаризмом та голодоморами.
Голодомор виступав, як вважає дослідник, специфічним інструментом політики
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тоталітарної влади (с.65). Автор порушує тему донощицтва, що відігравало роль
провокативного чинника репресій і голоду (с.77-96).

У розділі 3 “Аграрні перетворення на засадах комунізму” детально
аналізується політика насильницької колективізації та її вплив на традиційну
селянську мораль, побут, менталітет. Розкриваються особливості колгоспної форми
господарювання, причини кризи колгоспного ладу. Автор наголошує на низькій
ефективності і фактичній конфіскаційній функції колгоспів (с.140-169).

У розділі 4 “Голод - породження радянського тоталітаризму”
характеризується конфіскаційна хлібозаготівельна політика (с.170-200) та
розкуркулення (с. 201 - 223), що призвели до знищення селянина-власника та
зумовили масовий голод в Україні. Автор детально розкриває психофізіологічні
наслідки голоду, включаючи таку соціальну аномалію, як канібалізм (с.224-233).
Плідною видається спроба автора розкрити особливості застосування репресивних
дій влади проти селянських заворушень у роки розкуркулювання та колективізації.

У розділі 5 “Голодомор як інструмент колонізації України радянською
імперією” автором з’ясовано основні наслідки голодомору-геноциду для
українського народу, зокрема, його руйнівний вплив на освіту, українізацію, сім’ю
та сімейний побут.

Таким чином, монографія П.І.Соболя носить комплексний, системний
характер, містить теоретичні узагальнення та висновки. Віддаючи належне
науковим здобуткам автора, вважаємо за потрібне висловити зауваження. Деякі
положення, використання автором специфічних термінів на зразок “комуно-
московська імперія”, “комунобільшовики” тощо надміру політизують і без того
складну історичну проблему. Висловлене зауваження не знижує наукової цінності
рецензованої праці, яка є вагомим внеском у дослідження та осмислення історичного
минулого українського народу.

Рожкова Л.І. - кандидат історичних наук,
доцент Сумського національного аграрного університету

 *     *     *

Однороженко О.
Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну:

структура та влада. - К.: Темпора, 2011. - 422 с.; іл.

14 червня цього року видавництво “Темпора” організувало презентацію книги
Олега Однороженка “Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього
Модерну: структура та влада”. Представлене на суд читацького загалу видання є
також своєрідною квінтесенцією багаторічних авторських студій у галузі сфрагістики
та геральдики. Дослідником відтворено процес становлення та функціонування
українських еліт на етнічних землях від Київської Русі до часів Гетьманщини та
Слобідської України (кожному державному утворенню присвячено окремий розділ).
Олег Однороженко переконливо доводить, що незалежно від того, до складу якого
державного формування входили українські землі, руська еліта ніколи не
знаходилася на другорядних позиціях, мало чим поступаючись титульній нації:
зберігала власну ідентичність та обмежений суверенітет своїх володінь, активно
впливала на політичну ситуацію, зрештою з її середовища вийшло чимало знакових
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державних мужів, військових геніїв, церковних ієрархів та культурних діячів Великого
князівства Литовського, Речі Посполитої, Молдавського господарства (Русо-Влахії),
Російської імперії тощо. У книзі детально розглянуто адміністративний апарат цих
поліетнічних держав, показано вплив українського нобілітету на його формування
та функціонування. Особливе зацікавлення викликає розділ, присвячений
результатам дослідження щодо етнічного складу аристократичних верств
Молдавського господарства. На основі аналізу відомостей генеалогічного та
геральдичного характеру  автор дійшов висновку, що дві третини знатних родів
Русо-Влахії протягом ХІV-XV ст. мали руське походження, а це в свою чергу дає
змогу припустити, що на початковому етапі існування цієї держави (друга половина
ХІV ст.) приблизно дві третини її населення становив руський етнічний компонент.

Серед сучасних вітчизняних науковців можна назвати не так вже й багато
тих, хто звертався до історії української еліти (Наталя Яковенко, Леонтій Войтович,
Володимир Кривошея). Але праця Олега Однороженка важлива не тільки певним
узагальненням наукових пошуків своїх попередників та власними оригінальними
думками: “Українська (руська) еліта…” являє собою вдалий приклад науково-
популярного видання (саме так позиціонується книжка). Цей сегмент української
друкованої продукції дуже слабо опанований фаховими вченими, через що і був
окупований різноманітними “справжніми” і “таємними історіями”. З огляду на
важливість пропагування історичного знання серед широких кіл громадськості,
ситуація вочевидь потребує зосередження дослідників над науково-популярними
працями не менш, ніж над “кабінетними”.

“Українська (руська) еліта…” відзначається високим поліграфічним рівнем,
містить іменний, географічний, етнічний та предметний покажчики, список основної
наукової літератури, багатий ілюстративний матеріал, частина якого має самостійне
значення і може бути названа “геральдичним атласом українських земель”.
Перелічені особливості роблять дослідження прекрасним наочним та довідковим
посібником для навчального процесу у середній і особливо у вищій школі.

Разом із тим, видання не уникло певних текстологічних помилок: зустрічається
“намістиків” замість “намісників” (с.94), “ливинами” замість “литвинами” (с.130),
з маленької літери пишеться “городельська угода” (с.128), тоді як Кревська та
Люблінська - з великої (с.221, 223), усталене “Альберхт Дюрер” подано як
“Альберт Дюрер” (с.209), датою опублікування цитованої праці угорського історика
Дюло Крішто названо 1971 р., тоді як треба 2001 р. (с.190, 192, 210, 213, 351),
збірник праць, присвячений Федору Павловичу Шевченку, подано як “Збірник на
пошану Федора Павловича” (с.319) тощо. У VII розділі “Річ Посполита обох
народів” відсутній переклад розлогих цитат польською мовою, хоча в усіх
попередніх подається переклад наведених уривків з іноземних джерел.

Звичайно, бажаним було б видання автором більш деталізованої версії для
колег-науковців. Загалом же “Українська (руська) еліта…” має стати одним із
найбільш читаємих та обговорюваних досліджень, що побачили світ цього року.

Стариков Г.М. - провідний археограф відділу джерел
з історії України кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Інституту української археографії та джерелознавства
ім.М.С.Грушевського НАН України
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Казьмирчук М.Г.
“Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861 -

1917 рр.)” - К.: Логос, 2011. - 398 с.

Сьогодні вітчизняні науковці намагаються заповнити інформаційну нішу, що
утворилася у зв’язку з переворотом наприкінці ХХ ст. суспільної свідомості. Одним
із важливих напрямків історичних досліджень тепер є вивчення сутності й перебігу
соціальних та економічних процесів та їх взаємозв’язків, тому актуальним нині є
дослідження соціального розвитку українських земель у пореформений період,
зокрема і в одній із найбільш розвинутих губерній Російської імперії - Київській.
При цьому слід вказати на складність та неоднозначність загалом досліджень
соціального розвитку, дискусійності та багатопредметності багатьох подій та явищ
кінця ХІХ - початку ХХ ст., гостроту та багаторівневе нашарування
взаємопов’язаних соціальних імперських і регіональних вузлових проблем.

Дана монографія, написана автором на чітких методологічних засадах,
висвітлює соціальний розвиток, спираючись не лише на дослідження окремих станів,
особистостей, різних міст або сіл, які нині дуже популярні. Автор доводить, що
соціальний розвиток на Київщині мав свою специфіку не тільки в економічному,
але й у етнічно-релігійному, демографічному та інших планах. Не дивлячись на
всю складність у охопленні всіх сфер соціально-економічного розвитку Київської
губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., авторові вдалося дотримуватися
хронологічних рамок задля того, щоб якомога глибше розкрити проблему.

Уперше на такому високому науковому рівні подано аналіз вітчизняної та
зарубіжної історіографії соціально-економічного розвитку Київської губернії
пореформеного періоду. В Україні дослідження соціально-економічних процесів досі
велося непослідовно та не ґрунтовно, послуговуючись старими класово-
пропагандистськими підходами до аналізу складних процесів. Автором майстерно
вирішені поставлені задачі, що дає повне уявлення про стан дослідження, внесок
спеціалістів у їхнє вивчення та взагалі їх розгляд. Не менш вражаючим є аналіз
джерельної бази дослідження, де представлено та систематизовано весь обсяг
використаних матеріалів. Слід відзначити значну роботу автора, проведену в
Центральному державному історичному архіві міста Києва та Російському
державному історичному архіві.

Представлена монографія щодо соціально-економічного розвитку Київської
губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. є результатом пошуків і зусиль автора,
який, безперечно, спирався на накопичений досвід. Монографія базується на
широкому архівному матеріалі із урахуванням тенденцій сучасної вітчизняної та
зарубіжної історіографії. Саме у цьому, без сумніву, полягає її актуальність та наукова
цінність. Виклад матеріалу здійснено у науковій формі, але водночас монографія
написана зрозумілою та доступною мовою, що сприяє ефективному засвоєнню
складної інформації. Праця дає можливість сформувати загальне уявлення щодо
основних соціально-економічних процесів у Київській губернії пореформеного
періоду.

Потрібно підкреслити введення автором монографії до наукового обігу
різнобічних за характером і змістом фактів, що вперше дістали належний аналіз.
Проблема соціально-економічного розвитку Київської губернії наприкінці ХІХ -
початку ХХ ст. повністю розкрита автором, проте є певне побажання.
Визначальними критеріями розвитку будь-якого суспільства є не тільки економічні
та соціальні процеси, що відбуваються в ньому, а й політичні. Ці процеси настільки
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пов’язані, що розглядати їх треба лише у сукупності. Соціальні та економічні чинники
вже неможливо розглядати без ґрунтовного аналізу політичних питань. Дане
зауваження слід розглядати тільки як побажання на перспективу, а загалом хотілося
б відзначити значний науковий потенціал опублікованої монографії, вона дійсно буде
цікавою не лише для фахівців у галузі історії, але й для студентів та викладачів
історичних факультетів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією
України.

Капелюшний В.П. - доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського

національного університету  імені Тараса Шевченка

*     *     *

Якімова Антоніна. Українці в Болгарії: філософія історичного буття.
- Софія, 2011. - 100 с.

В умовах поступової інтеграції України до європейських політичних структур,
налагодження економічної співпраці з країнами континенту посилюється інтерес
науковців, широкого загалу до історії тих країн, з якими Україна має давні і сталі
взаємовідносини. Саме тому науково-популярна книга Антоніни Якімової про історію
української діаспори у Болгарії, українсько-болгарські політичні, економічні,
культурні та наукові зв’язки є актуальною.

Відкриває книгу “Слово до читача” (с.3), в якому авторка коротко
обґрунтовує вибір теми своєї розвідки, формулює мету та завдання роботи. У
передмові “До 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між
Україною та Болгарією” (с.4-6) Надзвичайний і Повноважний Посол України в
Болгарії Віктор Кальник наголосив на важливості політичного діалогу між двома
країнами, відзначив конструктивну і послідовну підтримку Болгарією
євроінтеграційного курсу України, охарактеризував рівень розвитку українсько-
болгарських взаємовідносин.

Книга складається з 5 розділів, в яких за проблемно-хронологічним принципом
викладено її основний матеріал. У кожному розділі є підрозділ, присвячений
питанням культури того чи іншого історичного періоду. Наприкінці кожного розділу
подано список використаної літератури (посилання). У розділі “Передісторія.
Культура Х-ХVІІІ ст.” (с.7-17) авторка охарактеризувала початковий етап
українсько-болгарських відносин - за часів Київської Русі, Першого та Другого
Болгарських царств, звернувши увагу на родинні зв’язки руських князів із
болгарськими монархами.

У другому розділі “Поселення українців у Болгарії. Персоналії. Культура
ХІХ ст.” (с.17-42) йдеться про поселення русичів на болгарських землях, зокрема
у с.Гложене у ХІІІ ст., Киевски Извор, службу та життя у Болгарії руських князів
Якова Святославича та Ростислава Михайловича, запорозьких козаків у Добруджі
(заснування Задунайської Січі). А.Якімова відзначила роль українців на культурно-
освітній ниві у Болгарії, зокрема, педагога М.Юркевича, музиканта
О.Шульговського, філолога У.Левенсона, журналіста Я.Романчука (Драґана),
відомого політичного діяча, історика, професора Софійського університету
М.Драгоманова та його особисту бібліотеку.
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Невеличкі сюжети авторка присвятила мандрівникам і вченим
І.Вишенському, В.Григоровичу-Барському, Ю.Венеліну та ін. В окремому підрозділі
розповідається про участь русичів та українців у війнах на території Болгарії. У
підрозділі про культуру ХІХ ст. показана роль українських майстрів архітектури,
літератури, музики, образотворчого та театрального мистецтв у розвитку
болгарської культури.

У третьому розділі “Українська еміграція в Болгарії. Культура ХХ ст.”
(с.43-57) охарактеризовано чотири хвилі української еміграції, нинішнє становище
української діаспори у світі взагалі та в окремих країнах зокрема.

Найбільший за обсягом поданої інформації - четвертий розділ книги
“Формування української діаспори в Болгарії. Культура ХХ ст.” (с.58-89), що
охоплює міжвоєнний період. Саме тоді у Болгарії проживало декілька тисяч
українців, які потрапили до цієї країни переважно під час евакуації армій Денікіна і
Врангеля, українських повстанців та цивільних біженців. Декілька сотень наших
співвітчизників належали до української політичної еміграції. Окремі сюжети
присвячено Посольству України у Болгарії, його голові О.Шульгину та співробітнику
Д.Шелудьку, взаємовідносинам російської й української еміграції. Авторка звернула
увагу на діяльність уродженців України, колишніх професорів Київського,
Новоросійського та Харківського університетів у Софійському університеті. Серед
них - П.Біціллі, П.Богаєвський, М.Дилевський, О.Маньковський, М.Попруженко,
М.Поснов, І.Шапшал, О.Янишевський та інші. Розповідається про українську пресу
та творчість українських митців у Болгарії.

Останній розділ “До проблеми збереження національної ідентичності
українців в Болгарії. Культура ХХ ст.” (с.90-100) присвячено третій і четвертій
хвилям української еміграції (з середини ХХ ст. і до початку ХХІ ст.), її окремим
представникам (Сергій Юзефович), розвитку українознавства та шевченкознавства
у Болгарії, ставленню влади до національних меншин, діяльності болгарських
(Асоціація україністів) і українських громадських інституцій, висвітленню української
тематики у пресі та на телебаченні. У підрозділі “Культура ХХ ст.” йдеться про
знайомство болгарської громадськості з українським кіномистецтвом,

Відзначаючи переваги книги, необхідно вказати на деякі недоліки та висловити
побажання. По-перше, авторка іноді порушує хронологічний принцип викладу
матеріалу. Так, у другому розділі, де йдеться про ХІХ ст., згадуються славіст,
історик, етнограф І.Свєнціцький (1876-1956) та мистецтвознавець Д.Степовик (1938
р.н.) або при висвітленні міжвоєнного періоду подається інформація про В.Тараненко
(1942 р.н.).  По-друге, не слід було, на наш погляд, у кожному розділі виділяти
підрозділ про культуру,  а винести це питання в окремий розділ. По-третє, варто
було б подати іменний та географічний покажчики, що значною мірою підвищило б
інформативність книги. Проте вказані вади не є принциповими і не впливають на
позитивну оцінку роботи.

Загалом рецензована книга заслуговує на увагу читацької аудиторії, вона
виконана на належному рівні і стане у пригоді не тільки науковцям у галузі історії
української діаспори у Болгарії, але і викладачам, студентам та всім, хто цікавиться
україністикою, історією України та міжнародних відносин.

Власенко В.М. - кандидат історичних наук, доцент, докторант
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


