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Автори книги — фахівці з проблем Східної та південно-Східної Європи. Доцент 
Мюнхенського університету Людвіґа-Максиміліана К. Бьок відома численними публі-
каціями, присвяченими історії України й Балкан. проф. Е. Фьолькл (1940–2006) до 
виходу на пенсію працював в університеті м. Реґенсбурґ, був видавцем серії книг «Схід-
на та південно-Східна Європа. Історія країн і народів». попри назву праці («Україна від 
червоної до помаранчевої революції»), у ній стисло подано динаміку розвитку україн-
ських земель від періоду Київської Русі. В узвичаєному для західної історіографії по-
гляді автори стверджують, що етнічна диференціація східного слов’янства, хоча й по-
чалася в роки існування Русі, але остаточну появу росіян, українців і білорусів можна 
датувати лише xVII ст.

На відміну від реґіонів Східної України, підкреслюють автори, Галицько-Волинське 
князівство переживало розвиток, аналогічний Заходу Європи. про це свідчить значніша 
роль міст й обмеження всевладдя князя завдяки сильному боярству.

Надто категоричним видається висновок, начебто в складі Речі посполитої право-
славне населення дедалі убожіло й відчувало себе лише рабами та служками поляків 
і євреїв. Адже за 100 років по Люблінській унії Україна заступила Іспанію як «житницю 
Європи», зросла кількість ремісничих спеціальностей, розквітла торгівля. 

Не згадано про вплив інтелектуалів підросійської України на зростання національної 
свідомості галичан, про що неодноразово писав М. С. Грушевський. перетворення Га-
личини на «п’ємонт» національного руху неможливо датувати ХІХ ст., бо лише наступ-
ного сторіччя було українізовано Львів. Доти ж місто було осередком зародження двох 
«п’ємонтів» — польського й українського.

Що стосується М. О. Маркович-Вілінської, то вона лише деякий час цікавилася 
українськими проблемами, тому називати її ім’я поряд із панасом Мирним, І. Франком 
й іншими без такого уточнення некоректно. Ольга Кобилянська писала не лише укра-
їнською мовою, як І. Франко.

Цілком повно й об’єктивно схарактеризовано філософію Д. І. Донцова: мішанина 
етнополітичного спрощення, месіанської рятівної програми, беззастережної боротьби, 
нетерпимості супроти інших національних груп. потрібна була, за Донцовим, чистка 
України від єврейського, польського й російського впливу (с. 44–45). Тому автори 
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підкреслюють етнічну поліфонію України, звертаючи увагу на розвиток єврейської, 
російської, татарської філософської думки й літератури.

Як і в інших працях, ідеться, що зліквідування царського режиму в лютому 1917 р. 
призвело начебто до появи двовладдя на теренах імперії (тривладдя на землях підросій-
ської України). Насправді це було радше дво- та трибезвладдя, бо жодна з квазиправля-
чих структур не контролювала ситуації. На час написання монографії автори не знали, 
що в Києві в березні 1917 р. виникли дві Центральні Ради: самостійників і поступовців, 
а вже потім внаслідок компромісів вони фактично капітулювали перед більш аґресив-
ними вимогами представників соціалістичних партій.

На жаль, навіть не згадано про наміри гетьмана п. Скоропадського ініціювати фор-
мування, до того ж знизу, федерації у складі України, Дону, Кубані, Грузії, польщі, Біло-
русі, Фінляндії, Сибіру, білої Росії. Адже саме така структура була в змозі стримати 
більшовиків. Водночас відродження Російської держави в її довоєнних межах гетьман 
не вважав можливим. Щодо Акту злуки 22 січня 1919 р. у праці бракує будь-яких, хай 
найкоротших, коментарів (с. 63), хоча для читачів Німеччини вони були б украй по-
трібними. Бракує згадки й про гострі суперечності у верхівці Директорії, небажання 
С. петлюри підтримати пропозицію свого генералітету щодо воєнно-політичної спілки 
з А. Денікіним. Коли автори згадують аналогічну ідею Є. петрушевича (с. 65), то на той 
час – кінець 1919 р. — вона була цілком утопічною. 

Описуючи катастрофічний голод 1932–1933 рр., автори підкреслюють, що він мав 
місце не лише в Україні, але й на теренах поволжя, Кубані, Казахстану, у чорнозем-
ному реґіоні Росії. Основною причиною голоду вони вважають перебільшені уявлення 
влади щодо продуктивності сільського зернового господарства, особливо України. 
Непомірно високі плани щодо експорту зерна й борошна за кордон, постачання до 
промислових центрів СРСР не залишали селянам необхідних запасів продовольства 
для власних потреб і для тваринництва. Адже наприкінці 1932 р. близько 94 % зібра-
ного в Україні зерна було відібрано до державних засіків (с. 87–88). Воднораз праця 
не визнає висновку про українців як націю, на котру було націлено «сокиру Голодо-
мору». Автори вважають, що терор голодом було спрямовано не супроти якоїсь кон-
кретної нації чи етносу, а супроти «ворогів» ідей більшовизму, а вони були серед бага-
тьох народів (с. 96–97).

Зауважмо, що автори вважають праці Д. Донцова основою ідеології ОУН, виокрем-
люють у цій організації тоталітарні складники. Лише під впливом обставин і тиском 
західних країн – ворогів тоталітаризму — ОУН почала змінювати свої позиції. Факт 
співпраці ОУН (б) та ОУН (м) з Німеччиною не ставиться під сумнів, але підкреслю-
ється, що це була лише тактична потреба. Створення УпА датовано не 14 жовтнем 
1942 р., а лише початком 1943 р., що суперечить поясненням глорифікаторів УпА 
(с. 132–133).

Досить детально, із поданням деяких маловідомих фактів, викладено історію злік-
відування греко-католицької церкви, провокаторську роль уніатських священиків 
Дрогобича, перемишля, Станіслава (с. 136–140).
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Цікаву версію подають автори, аналізуючи причини відкликання в березні 1947 р. 
М. С. Хрущова з України. Вони впевнені, що майбутній критик Сталіна мав досить 
суттєві суперечності з кремлівським вождем, які ледь не призвели до оголошення його 
«ворогом народу» (с. 140–143).

Неможливо згодитися з характеристикою першого секретаря ЦК КпУ О. Кириченка 
як одного з промоторів «відлиги» 50-х рр. ХХ ст. Дещо перебільшено в п. Шелеста риси 
національного комуніста, нічого не сказано про політичні переслідування, які відбувалися 
за часів, коли він очолював КпУ. період 1972–1989 рр., коли партійну організацію України 
очолював В. Щербицький, описано однобоко — лише як новий політичний «льодовиковий 
період», а це не цілком точно (с. 151–178). проте реально оцінено дисидентський рух, ді-
яльність Гельсінкської групи — як ядра громадянського суспільства, джерело демократиза-
ції. Воднораз зауважено, що без кардинальних змін у Москві дисиденти були не в змозі 
змінити режим. Соціальну підтримку вони відчували, вказано багатьма політологами, над-
то слабеньку. До того ж по 1992 р. жоден із дисидентських лідерів не зміг посісти вагомої 
посади в найвищих структурах державного управління, що теж показово (с. 178–185).

Можна згодитися з думкою авторів, що перебудова логічно призвела до краху со-
ціалістичної системи й полегшила перехід до «конкурентної демократії».

Власне «помаранчевій революції» присвячено 24 сторінки. Ідеться про різну реакцію 
реґіонів на події осені 2004 р., що мали місце на київському Майдані, — залежно від 
політико-ідеологічних поглядів виборців. Щодо позиціювання В. Януковича як вису-
ванця Л. Кучми (с. 243), то такий висновок не точний. Адже президент тоді вів складну 
подвійну гру, тому не виключено, що в нього були плани, які б допомогли йому якимось 
чином залишитися у владі.

правильно, що В. Ющенку вдалося здобути підтримку популярної серед населення 
Ю. Тимошенко, але це надто поверховий висновок (с. 243). Адже ще навесні 2004 р. його 
ніхто не вважав революційним діячем, три роки до цього він неводнораз відмовлявся 
підтримувати радикальні дії Ю. Тимошенко. 2001 р. він не заперечував проти її звільнен-
ня з посади віце-прем’єра, коли очолював уряд. М. Бродський і Н. Шуфрич у вересні 
2005 р. назвали дії Ющенка-прем’єра «першою зрадою Юлі» (усього їх було три). В одній 
з радіопередач «Вільна Європа» проєкт створення блоку «Наша Україна» назвали навіть 
проєктом Л. Кучми. Якщо до осені 2002 р. спонсорами «Нашої України» були В. Щербань, 
О. Ярославський, Д. Сандлер, Е. Галієв, то припущення радіостації не виглядає цілком 
фантастичним.

Щодо впливу іноземних держав на перебіг виборчої кампанії, то в рецензованій 
праці правильно вказано основних гравців на українському полі: Росія та США. Вашинґ-
тонська влада домоглася візитів до Києва М. Олбрайт, Р. Холбрука, Г. Кісінджера, по-
грожувала економічними санкціями, якщо матимуть місце виборчі маніпуляції з бюле-
тенями (с. 246).

Зі змісту останнього розділу випливає, що масовість виступів осені 2004 р. була при-
таманна як прихильникам «помаранчевих», так і «біло-синіх», але перші все ж перева-
жали в акціях протесту (с. 250–252).

Валерій Семененко. Рец. на: Boeckh K., Völkl E. Ukraine von der Roten…
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Автори замовчують, що ухвала Верховного суду України про третій раунд виборів 
президента була протиправною. І не лише тому, що Конституція України не передбачала 
такого кроку, але й через неможливість переглянути за годину 621 том скарг працівників 
виборчого штабу В. Януковича. Не підкреслено вагомість порад зарубіжних політиків, 
особливо А. Квасьнєвського.

Логічною є думка про те, що опала прем’єр-міністра Ю. Тимошенко була запро-
грамована серйозними управлінськими помилками, наявністю двох центрів влади — на-
вколо неї та п. порошенка (с. 257–258). підсумки виборів до Верховної Ради 26 берез-
ня 2006 р. автори оцінюють як своєрідне «покарання» для «Нашої України» та БЮТу, що 
не спромоглися виконати своїх передвиборчих обіцянок 2004 р. Можливо, К. Бьок про-
довжить свою працю, щоб розповісти німецькому читачеві перипетії чергової виборчої 
кампанії в Україні.




