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Вацек Й., Бабка Л. Голоса изгнанников: Периодическая печать
эмиграции из советской России (1918-1945). - Прага, 2009. - 128 с.

Історія емігрантської преси першої половини ХХ ст. - важливий аспект
історії української, російської та білоруської еміграції як суспільно-політичного
й культурного явища. Незважаючи на значне накопичення наукової літератури
з історії української еміграції, в Україні у справі дослідження емігрантської
преси робилися лише поодинокі спроби.

Саме тому нова студія співробітників Слов’янської бібліотеки
Національної бібліотеки Чеської Республіки Їржи Вацека і Лукаша Бабки, які
звернулися до проблеми преси еміграції з Радянської Росії 1918-1945 рр., є
вагомим внеском не тільки у вивчення зазначеної авторами проблеми, але й
у дослідження української еміграції окресленого періоду. Ця робота стала
результатом співпраці Слов’янської бібліотеки і громадського об’єднання
“Русская традиция”. Вихід книги чеською, російською й англійською мовами
був приурочений до відкриття однойменної виставки, організованої навесні
2009 р. Національною бібліотекою Чеської Республіки в “Галереї
Клементинум”.

Значно доповнюють монографію додатки, які включають перелік
луцьких князів, старост, бояр і єпископів розташованих в хронологічному
порядку з ХІ до ХV ст. Цікавим є каталог житлових споруд Лучеська, де
подана характеристика розкопаних об’єктів протягом 1969-2006 рр., які
відносяться до VІІ-ХV ст. На наш погляд, недоліком каталогу є описовість,
де мало розміщено графічного матеріалу. Те ж саме можна зауважити
стосовно каталогу поховань Х-ХV ст. з території Старого міста.

Проте, монографія Терського С.В. залишає враження оригінального
дослідження. Вона базується на значному фактичному матеріалі, який
дозволяє зробити переконливі висновки з актуальних проблем історії
досліджуваного регіону. Монографія відзначається новизною матеріалів і
актуальністю проблематики.

Книга Терського С.В. має також практичне значення. Одержані
матеріали і висновки можуть бути використані при написанні узагальнюючих
праць з стародавньої історії України, для характеристики періодів
розвиненого та пізнього середньовіччя не тільки досліджуваного регіону, але
й для всієї Української держави, при вивченні нормативних курсів “Археологія
України”, “Історія України”, “Етнологія України”, а також у спеціальних
курсах і семінарах на історичних факультетах вищих навчальних закладів
України. Монографія зацікавить широке коло науковців і всіх, хто цікавиться
історичним краєзнавством.

Возний І.П.,
доктор історичних наук.
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У вступі (с.6-9) автори зазначили, що у липні 2009 р. ЮНЕСКО внесла
до свого реєстру всесвітньої культурної писемної спадщини “Пам’ять миру”
зібрання періодики російської, української та білоруської еміграції, що виходила
впродовж 1918-1945 рр. в усьому світі і зберігається у празькій Слов’янській
бібліотеці. Це, на думку авторів, є оцінка діяльності окремих осіб і організацій,
завдяки яким зазначене зібрання було
створене й існує донині. Автори
відзначили вагомий вклад у цю
справу Президента Чехо-Словацької
Республіки  (ЧСР) Т.Масарика,
Міністерства закордонних справ ЧСР,
чеського історика Я.Славіка, спів-
робітників Російського закордонного
історичного архіву. Ї.Вацек і Л.Бабка не
ставили  собі за мету повністю
висвітлити досліджувану тему. Вони
лише хотіли показати усю широту
тематики емігрантської періодики та
поширення її в усьому світі.

Перший розділ “Створення і
значення збірки емігрантської
періодики” (с.12-27) складається з
трьох підрозділів. У першому йдеться
про причини, обставини, масштаби,
соціальну базу еміграції з Радянської
Росії у світі, особливості її становища
в окремих країнах. У другому показана
роль Чехо-Словаччини в житті
емігрантів, в тому числі й українських. Спочатку це були військовополонені
Першої світової війни, вояки Української Галицької Армії, які внаслідок боїв з
польською армією змушені були відійти на чехословацьку територію, потім -
політики, урядовці, вояки Армії УНР, науково-технічна і творча інтелігенція,
студентська й учнівська молодь.

У 1921 р. було схвалено план так званої “Русской акции”, в реалізації
якої взяли участь міністр закордонних справ Е.Бенеш і його заступник В.Гірса.
Президент Т.Масарик вважав, що в ЧСР повинні сконцентруватись основні
культурні сили еміграції, які зможуть підготувати нове покоління інтелігенції
для майбутньої демократичної Росії.

При здійсненні акції головна увага приділялася науці, освіті та культурі.
Створювалися громадські організації, кооперативи, підприємства, їдальні,
середні і вищі навчальні заклади, бібліотеки, музеї, архіви, наукові установи.
Для української і білоруської еміграції, на думку авторів, Чехо-Словаччина, в
європейській перспективі, була на той час центром їхнього громадсько-
політичного, національного й культурного життя поза межами України і
Білорусі. Акція зробила свій внесок не тільки у вирішення нагальних потреб
еміграції як такої, але й у розвиток чехословацької науки, культури, різних
сфер економічного та громадського життя.
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Третій підрозділ присвячено Російському закордонному історичному
архіву (РЗІА) в Празі. Він був створений у 1923 р. при культурно-освітньому
відділі Земгора - організації російських представників земств і міст у ЧСР,
1928 р. перейшов у пряме підпорядкування чехословацького МЗС, 1939 р. -
МВС. За аналогією виникли Український історичний кабінет, Білоруський
закордонний, Донський козачий і Кубанський архіви. Загальне керівництво
ними здійснював чеський історик, фахівець з російської історії Ян Славік.

У 1945 р. РЗІА та деякі інші архіви були перевезені до СРСР. У складі
Російського архіву було три відділи: безпосередньо архів, бібліотека і відділ
газет. Два останні залишились у Празі і наприкінці 40-х років минулого
століття були передані Слов’янській бібліотеці, де нині і знаходяться. Зібрання
періодики нараховує 700 дореволюційних видань, більше 300 до-
революційних емігрантських, понад 100 антибільшовицьких періоду
громадянської війни, 400 радянських, майже 1300 емігрантських періоду
1918-1945 рр. і близько 1100 іншомовних видань, насамперед, українських і
білоруських, а також англійською, німецькою і французькою мовами,
присвячених російським і східнослов’янським проблемам. У цьому підрозділі
йдеться про роботу Слов’янської бібліотеки зі збереження, каталогізації,
мікрофільмування емігрантських видань та переведення їх у цифрову форму,
а також про діяльність співробітників РЗІА Я.Славіка, С.Постнікова та
Л.Магеровського.

У другому розділі “Типова диференціація емігрантської періодики”
(с.28-71) автори охарактеризували періодичні видання еміграції за типовою
ознакою. У першому підрозділі преса розглядається як прояв ідейно-
політичних умов еміграції.

Наявність значного прошарку інтелігенції, яка відчувала нагальну
потребу у пошуку інформації, стала причиною виникнення великої кількості
літературно-художніх і громадсько-політичних журналів, проте відносно
невелика їх кількість виходила більш-менш тривалий період часу.

Емігрантська преса відрізнялася від радянської політичним плю-
ралізмом, партійною багатоманітністю і релігійною спрямованістю. Важливе
місце в житті міжвоєнної еміграції відіграла “сменовеховская” та євразійська
періодика. У другому підрозділі подано інформацію про найбільш важливі і
впливові газети еміграції - “Общее дело”, “Последние новости”,
“Возрождение”, “Дни”, “Свобода” (пізніше - “За свободу”), “Сегодня”, “Руль”,
“Накануне”, “Новое русское слово”, “Россия и славянство”, “Социа-
листический вестник”. У третьому підрозділі розглянуто основні літературні
і літературно-художні журнали - російські “Современнные записки”, “Воля
России”, “Сполохи”, “Звено”, “Жар-птица”, “Версты”, “Числа” та інші,
українські “На переломі”, “Воля” (Відень), “Нова Україна” (Прага), “Ми”,
“Наша культура” (Варшава). Четвертий підрозділ присвячено військовій
журналістиці, зокрема російським журналам, що виходили у Бєлграді, Парижі,
Празі, Софії, а також українському військово-історичному і літературному
журналу “Табор” (Каліш, Варшава).

У п’ятому підрозділі йдеться про козачі журнали, шостому - релігійні,
сьомому - ілюстровані, восьмому - мистецькі, дев’ятому - гумористично-
сатиричні, десятому - дитячі й молодіжні, одинадцятому - шкільні й студентські.
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Нажаль, українські видання в цих підрозділах не згадуються, подано
лише обкладинки журналів “Подєбрадка” та “Студентський голос”. У
дванадцятому підрозділі коротко охарактеризовано видання фізкультурних і
військово-спортивних організацій, зокрема українські журнали “Молоде
життя”, “Січ”, “Український сокіл” (Прага), “Січ” (Чикаго, Монреаль),
згадано празьке видавництво “Український пласт”. У тринадцятому
підрозділі стисло подано інформацію про періодику, що видавалася у таборах
для інтернованих українських вояків в Австрії, Німеччині, Польщі,
Чехословаччині. В останньому, п’ятнадцятому підрозділі одноденні газети і
спецвипуски газет, що виходили до пам’ятних дат історії, громадського і
культурного життя, автори згрупували таким чином: видання благодійного
характеру, на підтримку білогвардійської ідеї, професійні і земляцькі та
присвячені культурі.

У третьому розділі “Емігрантська періодика з точки зору географічного
поширення” (с.73-123) автори дали характеристику еміграційної преси за
географічною ознакою. Перший підрозділ присвячено емігрантській періодиці
в Європі. Розпочинається він з Туреччини, оскільки Константинополь
(Стамбул) був першим важливим місцем поселення еміграції з Росії. Перші
біженці з’явилися там у 1919 р., а наступного року туди були евакуйовані
армії генералів Денікіна і Врангеля, у складі яких було чимало українців, а
також цивільне населення. До 1923 р. більшість біженців переселилася до
Болгарії, Королівства сербів, хорватів і словенців (з 1929 р. - Югославія) та
інших країн.

Центральним виданням російської еміграції в Константинополі був
журнал “Зарницы”, виходила щоденна “Вечерняя газета”. Більш докладно
охарактеризована періодика головних центрів еміграції в Європі - Німеччини,
Франції, Чехо-Словаччини. Серед українських видань згадані “Український
прапор”, “Українське слово”, “Український вісник”, що виходили в Берліні,
паризький “Тризуб”, решта наведені у списку “Інші видання”. Більше
інформації подано про українську пресу в ЧСР. Наведені короткі анотації
празьких журналів “Розбудова нації”, “Українська кореспонденція”,
“Книголюб”, “Український тиждень”, “Наша спілка”, “Наступ”, подє-
брадського часопису “Український інженер” та подано перелік ще 11
українських періодичних видань.

Далі йдеться про російську еміграційну пресу в Югославії, Болгарії,
Естонії, Латвії (згадуються й білоруські видання), Литві, Фінляндії. Українська
преса у Польщі представлена анотаціями журналів “Рідна мова”, “Духовний
сіяч” (Варшава) і “Український інвалід” (Каліш) та переліком 9 інших
українських видань. Дуже стисло подана інформація про емігрантську пресу
в решті європейських країн. Австрія, при цьому, охарактеризована як
осередок, перш за все, української еміграції і відповідно - української преси.

У другому підрозділі розглядається емігрантська преса в країнах Азії та
Африки. Велика колонія російських емігрантів була в Китаї, найбільші її
осередки - в Північній Маньчжурії, Харбіні і Шанхаї. Впродовж 1918-1945
рр. лише в Харбіні виходило більше 110 газет і 220 журналів.

Видавнича активність української еміграції в Китаї була значно меншою
за російську, проте в Харбіні виходили “Вісті Української національної колонії
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в Маньчжур-Ді-Го”, “Далекий Схід”, “Маньчжурський вісник”, “Молодий
українець”, “Самостійна Україна”, “Українське слово”, “Українське життя”,
в Шанхаї - “Шанхайська громада”. В російській газеті “Копейка” була сторінка
українською мовою під назвою “Украинская жизнь”, китайській газеті “Гунь-
Бао” - російською мовою, присвячена українським питанням. На
африканському континенті російська преса існувала в Єгипті і Тунісі.

У третьому підрозділі йдеться про емігрантську періодику в Америці.
Крім російських видань, чимало уваги автори книги приділили українській
пресі в США, в тому числі ліберально-демократичного, соціалістичного,
монархічного і націоналістичного спрямування. Емігрантська періодика в
Канаді розглядається винятково крізь призму української преси. Короткі
анотації подано на такі видання, як “Світ молоді”, “Промінь”,
“Робітниця”, “Канадійський фермер”, “Український голос” та “Українські
робітничі вісті”, наведено перелік ще близько 20 українських журналів і
газет. Рівномірно висвітлена російська й українська емігрантська періодика
в Аргентині і Бразилії.

В останньому підрозділі охарактеризована тільки російська емігрантська
періодика в Австралії.

Висновок (с.124) зробила чеська дослідниця Анастасія Копршивова,
зауваживши, між іншим, на винятковій ролі політичних і культурних діячів
Першої Чехо-Словацької Республіки, які ініціювали Російську акцію, виділенні
з державного бюджету великих коштів на її фінансування. Завдяки цьому
було збережено архів, бібліотеку і збірку періодики емігрантів з Росії.

Наприкінці книги (с.125-126) подано вибрану бібліографію з
досліджуваної теми, що нараховує 61 позицію, в тому числі 14 книг
англійською, польською, російською, українською, чеською мовами
українських авторів.

Книга, безперечно, буде в нагоді всім, хто досліджує еміграцію взагалі
й еміграційну пресу зокрема. Вона буде корисною і  широкому колу читачів,
оскільки знайомить з широким спектром емігрантської періодики, її
поширенням у світі, на континентах і в окремих країнах. Сподіваємося, що
ця книга надихне українських науковців до складання довідника української
еміграційної періодики у світі.

Власенко В.М.
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Побачило світ наукове видання
О.Є.Черненко “Археологічна колекція
Чернігівського історичного музею імені
В.В.Тарновського (1896-1948 рр.)”.

Монографія вийшла як спец-
випуск збірки наукових  праць
“Скарбниця української культури”
(Чернігівський історичний музей імені
В.В.Тарновського, Інститут української
археографії та джерелознавства імені
М.С.Грушевського НАН України
(Чернігів, 2007. - 136 с.: іл.).

Робота присвячена історії фор-
мування археологічної колекції
Чернігівського історичного музею від
моменту його заснування до 1948 р. і
складається з 4 розділів, списку
використаних джерел і літератури (385
позицій) та 3 додатків (51 с., 48
комплексних малюнків).

Прикрашають монографію 16
кольорових фото, що  демонструють експонати археологічної колекції з
розкопок різних років.

Видання розраховане на археологів, істориків, краєзнавців, музейних
працівників та всіх, хто цікавиться проблемами історії України.

*     *     *

У серії “Невідома Україна” вийшла книга В.В.Вечерського “Гетьманські
столиці України” (К.: Наш час, 2008. - 320 с.).

Книжка присвячена малодослідженому фономену української історії та
культури - тим містам, які виконували столичні функції за часів існування
української держави у специфічній формі гетьманату - так званої Гетьманщини
- з 1654 до 1782 р. Це автономне державне утворення, що постало в горнилі
національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького,
відіграло провідну роль у формуванні української національної ідентичності.
Адміністративними центрами гетьманської України в ті часи були послідовно
міста Чигирин, Батурин, Глухів. Сьогодні вони є “віхами національної
історії”, в них створені національні історико-культурні заповідники.
Розповідь про ці міста дозволить спростувати чимало задавнених
стереотипів.

Видання розраховане на науковців, педагогів, юристів, усіх, хто
цікавиться історією України.
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Вийшла друком книга О.І.Гуржія
“Порини” (Черкаси, 2008. - 196 с.).

У роботі йдеться про життя та
діяльність І.О.Гуржія - одного з
провідних українських радянських
істориків, час становлення якого
припав на сталінську диктатуру,
хрущовську “відлигу”, початок бреж-
нєвського “застою”. Показано його
тернистий шлях від черкаської сіль-
ської глибинки, через вчителювання
з 17 років, жахи голодомору, трагізм і
героїку Великої Вітчизняної війни - до
висот вітчизняної науки. Крізь призму
власного бачення, проникливих
спогадів і відчуттів, а також на основі
широкого залучення документального
матеріалу автором відтворено сус-
пільно-політичні реалії того періоду,
оточення вченого та його побутові
проблеми. Певною мірою виявлені

чинники впливу на формування світогляду та творчі можливості І.О.Гуржія.
Науково-популярне видання, розраховане на широке коло читачів.

*     *     *

Побачила світ ще одна робота
О.І.Гуржія “Податне населення
України ХVІІ-ХVІІІ ст. Нариси з
історії та статистики” (Черкаси,
2009. - 296 с.).

У книзі оповідається про струк-
туризацію та еволюцію різних груп
українського податного населення
ХVІІ-ХVІІІ ст., наведені статистичні
дані щодо категорій селян, міщан і
купців, а також “проміжних” верств
тогочасного суспільства. Висвітлені
окремі аспекти їх ментальності.

Монографія розрахована на
фахівців-істориків, а також широке
коло читачів - всіх тих, хто цікавиться
давнім минулим нашої країни.
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Вийшла друком робота
Д.С.Наливайка “Україна очима
Заходу” (Видання друге, допов. - К.,
2008. - 784 с.)

Ця книжка є найповнішим
висвітленням сприйняття України в
Західній Європі ХІ-ХVШ ст. У книжці
використано великий фактичний
матеріал. Для автора однаковою
мірою важливі як інформація про
історію і життя українського народу в
тогочасних західноєвропейських
джерелах, рівень її повноти й
достовірності, так і саме сприйняття,
образ України з усіма його
“домислами”, “неточностями” тощо,
що складався в реципієнтів і
змінювався протягом століть. У
цьому аспекті книжка належить до
галузі сучасної компаративістики.

*     *     *

Побачила світ збірка “Петро
Калнишевський та його доба”.
Документи та матеріали. - К., 2009.
- 432 с.

У виданні опубліковані дже-
рела для вивчення життя й діяль-
ності останнього кошового отамана
Запорізької Січі Петра Івановича
Калнишевського, що зберігаються в
архівах та музеях України, Росії, Польщі.

Розлогий збірник документів
упорядкували кандидати історичних
наук В.Грибовський, В.Мільчев,
І.Синяк.

Видання побачило світ завдяки
Всеукраїнському благодійному фонду
ім.П.Калнишевського (голова - Іван
Рішняк). Він же і звернувся до читачів
зі вступним словом з проханням
погортати сторінки збірника, аби “краще
зрозуміти себе і наше сьогодення”.

Розраховане на фахових істориків, викладачів і студентів, краєзнавців,
усіх, хто цікавиться історією України.
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ХРОНІКА

За збереження та примноження історичної спадщини Конотопщини
провідному науковому співробітнику Сумського державного університету
В.Б.Звагельському було присуджено премію імені Олександра Лазаревського.

Лауреат вже багато років очолює
Науково-дослідний центр історичного
краєзнавства Сумського державного
університету. Він є автором багатьох
наукових та науково-популярних праць з
різних проблем історії та краєзнавства.

Ця висока нагорода головним
чином присуджена за відкриття і до-
слідження в межах Конотопа архео-
логічної пам’ятки - давньоруського
городища ХІ-ХІІІ ст.

Колектив Редакції журналу
“Сумська старовина” вітає свого
головного редактора і бажає подальших
наукових досягнень.

Редакція журналу “Сумська
старовина”

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ У КИЄВІ

 29-30 вересня 2009 р. у м.Київ відбулася Міжнародна наукова конференція
“Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації,
популяризація”, що була організована Інститутом української археографії та
джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України. У конференції взяли
участь близько 200 науковців з України, Росії, Білорусі, Молдови, Польщі,
Болгарії, Литви, Дагестану.

На пленарному засіданні першу доповідь, присвячену проблемі історичної
пам’яті українців, виголосив заступник міністра освіти і науки України М.Стріха.
Наступна доповідь зроблена директором Української центру культурних досліджень
О.Гриценюком і була присвячена рецепції державної політики на прикладі
пам’ятників м.Ватутіне на Черкащині.

Виступ наукового співробітника цього ж центру Н.Гончаренко “Козацькі
повстання і війни у шкільних підручниках: джерела та інтерпретації”
викликав жваву дискусію, у результаті якої доктор історичних наук, професор
Ю.Мицик закликав більш об’єктивно оцінювати феномен українського козацтва та
української державності періоду козацької доби, не забуваючи при цьому про
важливість їхньої ролі у вітчизняній історії та той патріотичний елемент, який повинен
бути при цьому присутнім.

Продовжуючи тему публікації історичних матеріалів, науковий співробітник
Російської національної бібліотеки (м.Санкт-Петербург) О.Раздорський розповів
про російські видання біобібліографічного напрямку. Співробітник цієї ж бібліотеки
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