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Читачам в Україні

Ця книга первісно не призначалася для читачів в Україні. Її перше та друге видання з’явилося англійською мовою з метою забезпечити широкий загал Північної Америки вступом в багате історичне минуле цієї європейської держави. Що ж тоді може
бути для вас, читачів в Україні, цікавим у цій історії?
Однією з причин може бути інтерес до того, як Україна сприймається у світі, тобто, можливо, ви бажаєте дізнатися, як іноземець описує події на вашій батьківщині,
які вам добре знайомі. Але чи достатньо самої лише зацікавленості, щоб виправдати
зусилля, покладені на підготовку перекладу такого обширного тексту, як цей?
Іншою причиною може бути те, що книга, можливо, подає інформацію про раніше маловідомі або невідомі аспекти українського минулого. Проте, чи має сенс для
вас одержувати від іноземного автора, що проживає та працює за тисячі кілометрів
від об’єкта свого дослідження, інформацію, яка вже є доступною в численних історіях України, що з’явилася після здобуття незалежності?
Можливо, відповідь пов’язана зі сподіванням на відкриття нового підходу до розуміння минулого України? Як ми знаємо, до появи першого видання цієї книжки у
1996 р. вже існувало кілька робіт із загальною назвою «Історія України», деякі з них
навіть англійською мовою, чому ж виникла потреба в ще одній загальній історії? І чи
справді новий підхід буде знайдено в ній?
У певному сенсі це перша історія України. Таке твердження може справді здатися дивним – або, можливо, претензійним. Дозвольте мені пояснити контекст. Дотепер,
по суті, всі існуючі історії України мали помилку в назві, оскільки вони насправді є
історіями українського народу – цілком виправданого суб’єкта історії, можу я додати, – але не історіями території, яку охоплює сучасна держава Україна.
Саме у цьому значенні те, що Ви тримаєте в руках є першою історією, яка намагається змалювати розвиток всіх народів та культур, які коли-небудь існували в Україні. Я не стану стверджувати, що попередні історії уникали всіх, хто не є етнічними
українцями. Однак здебільшого ці народи згадуються лише як чинники негативного впливу на етнічних українців. На відміну від вищезгаданих версій історії держави
України, у нашій історії росіяни, поляки, євреї, карпаторусини, кримські татари, німці, румуни, греки поряд з іншими, що проживають на території України, розглядаються і розуміються як невід’ємна частина української історії, а не просто як супротивники етнічних українців у їх власній віковій боротьбі за національне виживання.
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Але чому такий багатонаціональний підхід до історичного минулого України є настільки важливим? Це дуже просто, оскільки Україна не є унікальною в цьому відношенні державою. Подібно до більшості європейських держав її кордони охоплювали
в минулому і охоплюють сьогодні народи різноманітного етнокультурного, етнолінгвістичного походження та різного релігійного віросповідання. У сучасній правовій
державі кожен громадянин повинен відчувати, що він чи вона має голос в суспільстві,
що усвідомлення існування особи, відповідно з поширенням на існування предків
цієї особи, як групи, є правом всіх громадян і визнається як невилучна частина багатозначної дійсності України в цілому. Саме у цьому сенсі історія України, яку ви, шановний читачу, тримаєте в руках, написана іноземцем для іноземців, може все-таки
мати певну цінність для всіх мешканців України, незалежно від їхнього етнічного походження.
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Передмова
до другого англомовного видання
Минуло п’ятнадцять років від публікації першого видання «Історії України».
Протягом цих літ відбулися значні зміни у розвиткові другої за територією європейської держави. Не є дивним факт справжнього вибуху наукової літератури з різних
аспектів україністики, присвяченим давній та новішій історії цієї держави.
Суттєво доповнене та перероблене дане видання, що нині має назву «Історія
України: земля та її народи» охоплює найостанніші події в історії країни, а також
включає інформацію та результати досліджень з величезного пласту вищезгаданих
найновіших наукових праць. Книга доповнена трьома новими розділами: що стосуються Кримського ханату у XVI–XVII ст.; ставлення інших, ніж етнічні українці,
мешканців держави до революційних подій по Першій світовій війні, а також окремий розділ присвячено подіям від часу здобуття Україною незалежності в 1991 році.
Серед інших особливостей, що відрізняють перше та друге видання, слід зауважити, що приділено більшу увагу питанням, які того варті, зокрема ролі симфонічної
музики та опери в українському національному пробудженні ХІХ ст., питанням соціалістичного реалізму та «соціалістичного змагання» в ранній радянський період,
а також польсько-українському конфлікту наприкінці Другої світової війни. До текстових вставок, які виявилися одними з найцінніших та найцікавіших рис першого
видання, додалися сім нових і їх загальна кількість становить сімдесят дві. Серед
тем, яким вони присвячені, слід відзначити доісторичну трипільську цивілізацію,
італійців у середньовічному Криму та «Чорну смерть», унікальний народ караїмів,
османське та кримське рабство, «етнічні чистки» і депортації радянського зразка та
Помаранчеву революцію. Усі карти було ґрунтовно перероблено, а також було додано три нові, і на даний момент їх кількість складає 46. Нарешті розділ рекомендованої літератури був на третину збільшений у порівнянні з першим виданням.
Намагаючись слідувати новаторському підходу, закладеному в першому виданні, акцент зроблено на мультикультуральному, поліетнічному характері України в
її минулому і сьогоденні, що відбилося у підзаголовку до нового видання книги.
Додано більше інформації про інших, ніж етнічні українці, мешканців держави:
росіян (у т. ч. старообрядців), поляків, греків, румунів, кримських татар, а також
про народи, які не згадувалися в першому виданні: болгар, чехів та молдован. Логічним вислідком цього поліетнічного підходу стало визнання факту існування не
єдиної української діаспори, а радше діаспор з України різного етнічного походження. Таким чином, книга включає доволі розлогий матеріал, присвячений росіянам,
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євреям, полякам, а також карпаторусинам, кримським татарам, німцям та менонітам – вихідцям з України, чиї спільноти мешкають в кількох країнах і час від часу
впливають на перебіг подій на батьківщині своїх предків.
Окрім додаткового фактичного матеріалу, друге видання «Історії України» має
концептуальну мету реконфігурації розуміння історичних процесів до XVIII ст.
Таким чином, третю фазу історичного розвитку України було представлено як
литовсько-польсько-кримський період з метою підкреслення ролі Кримського ханату, який протягом століть контролював майже третину території теперішньої України. На нашу думку, цей факт повинен бути винесений з периферії історії і тлумачитися як інтегральна частина історії України.
Удосконалення, які читач знайде в другому виданні, є у великій мірі заслугою
багатьох моїх колег (у т. ч. рецензентів), а також студентів, які використовували
перше видання «Історії України» як підручник. Я особливо вдячний колегам, які з
великим бажанням присвячували свій час аналізові певних розділів книги. Серед
них я хотів би виділити когорту фахівців з історії Османської імперії, очолюваних
Віктором Остапчуком (Торонтський університет), зокрема його аспірантів Марину
Кравець та Мурата Ясара. Інші розділи книги були з великою увагою перечитані Доріс Берґен, Петром Ґаладзою, Романом Сербином та Стефаном Величенком. Розділ,
присвячений незалежній Україні, є значною мірою результатом безцінної інформації, наданої Тарасом Кузьо, та критичних коментарів Сергія Біленького.
Я висловлюю найщирішу подяку усім моїм друзям та колегам, а особливо і найперше Надії Кушко, доньці і справжній патріотці України. Без її величезних знань
доісторичного минулого та історії країни своїх пращурів, а також глибокого досвіду
радянської та пострадянської дійсності нове доповнене і перероблене видання моєї
«Історії» ніколи не було таким, яким Ви тримаєте його в руках, шановний читачу.
Павло-Роберт Маґочій
Торонто, Канада,
лютий 2010 року

XXII

DN: cn=http://lemko.org,
o=Walter Maksimovich, ou,
email=walter@lemko.org, c=US
'Date: 2012.07.18 23:23:36 +03'00

