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ВІДГУК

на дисертацію Євгена Володимировича БЕВЗЮКА «Становлення 

національної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці

XVIII -  у першій половині XIX ст.», подану на захист спеціалізованій 

вченій раді Д 26.001.01 Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук 

за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія

Актуальність теми очевидна. Формування і розвиток націй віддавна 

перебувають у центрі уваги істориків, політологів і філософів. Вивчення 

національних рухів західних слов’ян у добу консолідації та становлення 

самобутності викликає неабиякий інтерес. Адже історія оперує політичними, 

соціальними і культурними рамками. Українці врешті усвідомили свою 

європейську цивілізаційну єдність, і порівняння з іншими дуже корисні.

Предметом вивчення є складники національного самоусвідомлення чехів, 

словаків і лужицьких сербів. Це підсумок тривалої еволюції етнічних спільнот, 

чинність провідних науковців, освітян, кліриків, їхні соціальне довкілля, роль у 

політиці, вплив міжслов’янських взаємин на ідеологію, співпраця з 

інтелектуальною елітою споріднених народів, зокрема з українцями.

Наукові положення дисертації обґрунтовано. Автор розглянув теоретичні 

дискусії щодо Слов’янського Національного відродження ХУІІІ-ХІХ ст. (с.48- 

64). Це виправдано. Адже російські та польські дослідники (Т.Ісламов, 

С.Фалькович, Л.Лаптєва, В.Д’яков, Л.Тшечаковській, Ю.Хлєбовчик) піддають 

сумніву це явище та коректність його тлумачення в історіографії.

Дисертант розрізнив поняття «відродження» та «пробудження». Російські 

славісти (В.Фрейдзон, І.Міллер) досі чіпляються за визначеність переходом від 

феодальної до капіталістичної формації. Вульгарне розуміння «національного 

відродження» як наслідку індустріалізації не є вірне (с.60-61). Етнічна еволюція

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса -Шевченка
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не навпростець залежить від матеріального базису соціально-економічних 

відносин, а виразніше пов’язана з культурою, ніж із «способом виробництва».

Дисертант слушно розглядає самоусвідомлення трьох народів не як 

регіональний феномен, а в контексті всеєвропейських, загальнослов’янських, 

німецьких цивілізаційних явищ. Це дає змогу аргументовано в хронологічній 

послідовності простежити національний рух західних слов’ян під впливом 

Просвітництва XVIII ст. до кульмінаційного піднесення у Весні Народів 1848- 

49 рр. Автор проаналізував величезний обсяг архівних документів і епістолярну 

спадщину (Л.Штур, Я.А.Смоляр, Ф.Палацький, Й.Юнгман, П.Й.Шафарик, 

Я.Коллар, К.Гавлічек-Боровський та інші) та довів, що чеський, словацький і 

лужицький рухи переважно не виходили за межі культурно-політичних і 

національно-просвітницьких вимог. Відродження слов’ян в першій половині 

XIX ст. є складовою частиною становлення новоєвропейських націй (с.59, 81)

Виклад дисертації відповідає чільним питанням періодизації відродження

і (або) пробудження слов’ян. На підставі численних праць будителів показано 

формування чеської (Палацький, Гавлічек), словацької (Штур, Коллар), 

лужицької (Смолер, Йордан) культурних парадигм. Дослідник розглянув роль 

фальсифікатів (Краледворський рукопис В.Ганки, «Пісня під Вишеградом» 

Й.Лінде) як засіб виховання самобутності (с.162, 248-249). Історичні міфи в 

конкуренції ідеологій сприяли ідеалізації вітчизняної давнини і ґрунтовно 

доповнили самоусвідомлення. Простежено зв’язок національних рухів чехів з 

державно-правовою традицією (с.205, 225-227, 257, 304, 319, 320-321, 339). .

Структура дисертації випливає з предмету, мети і завдань. Перший розділ 

«Концептуально-теоретичні засади, історіографія та джерельна база 

дослідження» по-новому трактує терміни «відродження» і «пробудження». Для 

чехів це «національне відродження» (с.50-51, 64) культури, відтворення 

традицій, міфологізація, відтворення минулого (В.Там, Г.Добнер, Ф.Пельцель,

А.Фойгт, К.Ройко, В.Ганка) і поширення ідеї ренесансу національної держави.
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Словаки мали народну культуру і традиції, але жодного досвіду власної 

державності, відтак дисертант цілком виправдано каже не про «відродження», а 

порівняно з чехами про «національне пробудження». Словакам не було що 

відроджувати (не було своєї держави, не сформувалася літературна мова), а 

пробудилася самосвідомість (с.55). Стосовно лужицьких слов’ян, коли йдеться 

про специфіку і практичний результат їх руху за порятунок, логічно вжити 

термін «етнічне пробудження», що характеризує емансипацію (с.55, 421).

Другий розділ «Фактори, що зумовили появу національно-культурної 

ідеології західних слов’ян (кінець XVIII ст. -  перша третина XIX ст.)» 

розглянув активізацію руху під впливом Просвітництва. Автор на широкому 

колі джерел довів, що ідеї Великої Французької революції справили вплив і на 

слов’ян, на зміни в житті та ментальності, на появу прошарку патріотичної 

інтелігенції (с.63, 111, 119, 122, 140, 143, 190). Вона консолідувала народи, 

сприяла єднанню розділених за конфесійною ознакою словаків і лужичан.

Дисертант показав, як копітка плідна праця будителів інтелектуалізувала 

літературне довкілля, ефективно вплинула на закріплення в суспільстві мовного 

модусу і еволюцію політичної сфери. Обрання власної мовно-історичної 

ідеологеми за підґрунтя національної парадигми вже скоро створить нові якісні 

умови для позитивної динаміки слов’янського національного руху.

В третьому розділі «Прискорення інтелектуального розвитку західного 

слов’янства у кінці XVIII ст. -  першій третині XIX ст.» досліджено 

ідеологізацію національних рухів. Аналіз праці інтелектуалів довів, що 

лінгвістичний платонізм чеських і словацьких патріотів перетворився на пункт 

політичної програми. Він дуже активно пропагувався і перетворився на 

фундаментальну засаду, що мова є першоелементом не лише етнічної культури, 

але і національної ідентичності (Г.Добнер, Й.Юнгман, Й.Добровський, В.Ганка, 

Ф.Л.Челаковський Л.Штур, М.Годжа, Й.Гурбан (с. 176-177, 208-209).

Водночас автор на підставі джерел довів схильність чеських, словацьких,

лужицьких інтелектуалів (Ф.Палацький, К.Гавлічек, Л.Тун, Я.Смолер,
з
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Я.Коллар) до політичної мімікрії. На тлі рухів Європи вона парадоксально 

поєднала націоналізм, демократичні засади свободи і «провінційний земський 

патріотизм» (с.272, 332). Дисертант простежив зв’язок національних ідеологій з 

наднаціональними інтеграційними ідеями (австрославізм і панславізм).

У четвертому і п’ятому розділах вивчено активізацію напередодні та під 

час революцій 1848-49 рр. Автор вірно змалював участь слов’ян не окремо, а на 

тлі європейських подій і проявів націоналізму. На широкому колі публічних 

виступів (Гавлічек, Штур, Палацький, Смолер), періодики (чеські «ЇЧагосІт 

поуіпу», словацькі «81оуепз1уе пагосіще п о у і п і » ,  серболужицька «Тусігепзка 

№)\уіпа») розкрито модернізацію змісту парадигм «Весни народів». 

Національні ідеології являли собою суміш, де політичні свободи -  демократія, 

соціальні і особисті гарантії -  посіли дещо другорядне місце. Домінував 

пріоритет боротьби за національну справедливість з культурною засадою в 

мовно-історичній ідеологемі слов’янського відродження (с.342, 370-371, 417).

Дисертант зазначив вплив наднаціональної ідеї слов’янства на зміст 

парадигм чехів, словаків і лужицьких сербів. Панславізм, його зміст і 

термінологічне наповнення, досі не отримав однозначного визначення. 

Радянська історіографія досліджувала наднаціональні інтеграційні рухи 

(І.Удальцов, В.Фрейдзон, В.Дьяков, В.Волков, Г.Боголюбова). В марксистській 

соціально-класовій традиції взаємності слов’ян розглядалися в дусі офіційної 

догми. Русофільство чехів і словаків оцінювалося в умовах пролетарського 

інтернаціоналізму як виток чехословацько-радянської дружби. Словацький 

сепаратизм і австрославізм зазнали критики. Заданий алгоритм ідеологізації в 

історії слов’ян вніс чимало умовностей до термінологічного апарату.

Прорив у систематизації понять слов’янської об’єднавчої ідеології та її 

ролі в національних рухах у Габсбурзькій монархії внесли кілька конференцій в 

Чехословаччині 1960-х рр. Учасники їх (С.Щасний, В.Матула, Й.Колейка) 

дійшли висновку, що «ідеї слов’янської взаємності» і «панславізм» з огляду на 

набуту політизацію, варто менше вживати. На думку славістів (Ф.Воллман,

4
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В.Жачек) краще термін «слов’янство -  зіоуапзіуо», звичний в чеській славістиці 

1930-х рр. Цей місткий термін охопив ґенезу уявлень про спільність (с.655).

Радянські історики простували своїм шляхом. Усталилося схвалення 

слов’янської взаємності й засудження реакційних панславізму, пангерманізму, 

австрославізму, ілліризму (с.660-662). Ця установка поглибила термінологічну 

плутанину, а концепції слов’янської спільності й панславізму часто вживано до 

тих самих явищ. Дисертант розглянув зміст і роль панславізму для національної 

парадигми. Доказів безліч: архіви М.Погодіна, П.Прейса, І.Срезневського, 

П.Кеппена, О.Бодянського та ін.; листи будителів Я.Смолера, М.Горніка,

A.Муки, Л.Штура, К.Гавличка, В.Ганкі, Й.Юнгмана, П.Й.Шафарика; доповіді 

міністрів С.Уварова, О.Головіна, Д.Толстого (с.78, 234, 315, 355-356), шефа 

Третього Відділення графа О.Ф.Орлова (с.77-78, 356-358).

На відміну від інших авторів (М.Покровський, І.Лещіловська,

B.Фрейдзон, В.Дьяков, І.Достян, С.Нікітіна, В.Волков), дисертант назвав етапи 

формування наднаціональної ідеї. Панславізм виник на тлі Європи з науково- 

літературних взаємин. Становлення концепції спільності тривало від початку 

XIX ст. до середини 1830-х років, (с.61, 119-120, 273, 277, 286, 305-306). 

Розбудова націй актуалізувала мовно-культурний рефрен. Для багатьох діячів 

(Я.Геркель, Я.Коллар, Л.Штур, А.Френцель) філологічне зближення переросло 

на «культурний панславізм». На тлі прагнень західних слов’ян і активності 

Росії це спричинило політизацію ідеології. Дисертант має рацію (с.432, 697, 

699), що панславізм еволюціонував під пильним наглядом царату, а зміст 

співвідносився з курсом Петербургу. Згодом ідея отримала інтерпретації від 

русофільства до царського панславізму (с.432, 659, 665, 670-671), а у «Весні 

народів» демократичного панславізму М.Бакунін). Дисертант довів (с.677-679), 

що в протидії політичному панславізмові ідеологи шукали альтернатив у 

наднаціональній концепції австрославізму Ф.Палацького і К.Гавлічка.

Чималу вагу має постулат дисертанта, що «літературний панславізм» не 

безневинна забавка альтруїстів. В російській історіографії побутувала теза

5
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(Пьіпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем. -  СПб., 1913. -  С. 52.; 

Кареев Н.И. Славянское возрождение, панславизм и мессианизм // История 

Западной Европьі в новое время. -  СПб., 1903. -  Т. V. -  Гл. XVII, -  С. 405, 418 — 

421), що для західних слов’ян «світоглядний поштовх» дали відрядження і 

мандрівки російських інтелектуалів М.Погодіна (с.85, 87, 89, 104-105, 200, 250), 

О.Бодянського (с.74-76, 116, 131, 213-214, 252, 288-289), В.Тімковського (с.72- 

74, 126, 210), О.Тургенєва (с.211, 225), П.Кеппенена с.188, 277). Подібну оцінку 

поділяє і низка сучасних дослідників (Л.Лаптєва, П.Куприянов).

Аналіз документів Архіву національного музею Праги ( А г с Ь і у  ЖгосіпШо 

тигеа РгаЬа), Відділу рукописів Бібліотеки Інституту чеської літератури 

(КпіЬоупа йзіауи рго сезкои ШегаШги АУ СК), Архіву літератури і мистецтва 

Словацької національної бібліотеки (81оуепзка пагосіпа кпігпіса. А г с Ь і у  Іііегаїйгу 

а итепіа), Архіву сербської культури в Будишині (8огЬізс1іе КиІШгагсІїіу), 

Відділу рукописів Інституту літератури ім. Т.Шевченка, НАН України (ВР ІЛ 

НАН, Київ), Інституту рукопису Національної бібліотеки НАН України (ІР НБ 

НАН, Київ), Центральних державних історичних архівів України (ЦДІА, Київ, 

Львів), Закарпатського державного архіву (Берегово) дав змогу заперечити 

абсолютизацію значення цього для змісту і темпів слов’янських ідеологій.

Дисертант виявив формування зацікавленості російського уряду до 

молодих рухів. Матеріали з Російського державного історичного архіву Санкт- 

Петербург (РДІА СПб) -  фонд 733 (Департамент міністра народної освіти); 

фонд 772 (Головне управління цензури Міністерства народної освіти); фонд 735 

(Канцелярія міністра народної освіти) -  це листи, вказівки, інструкції міністра

С.Уварова (с.78, 234, 315, 355, 593, 652, 687), свідчать, що уряд виступав з 

ініціативою перед імператором надати матеріальну підтримку лідерам західних 

слов’ян. Ці «щедрі винагороди будуть здійснюватися так, аби не привертати 

особливої уваги Австрійського уряду» (Уваров С.С. О пособии чешским 

ученьїм Шафарику и Ганке 09.12.1838 -  16.04.1839. Дело Канцелярии министра 

народного просвещения // РГИА СПб). Петербург наголошував прихильність до 

слов’янської спільності, навіть фінансово стимулював її прояви.
б
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Дисертант має рацію, що матеріальна підтримка слов’ян не була 

філантропічною, а містила прихований, далекоглядний моніторинг суспільної 

ситуації. Дисертант навів документи з архівів (Погодин М.П. -  Бодянскому

О.М. Письмо. 19.05.1838 // ВРФТ НАН України. Ф.99. Од.зб. 75. Арк. 2-3; 

Погодин М.П. Записка про австрийских славян за результатами наблюдения во 

время заграничного путешествия в 1839 г. Подано министру народного 

просвещения в 1840 г. // ІР НБ НАН України. Ф.ІІ. Од.зб. 3217. 12 арк.; Погодин 

М.П. Отчет о моем путешествии, особенно в отношении к славянам. 7 декабря 

1853 // ІР НБ НАН України. Ф. 160. (М. Погодин). Од. зб. 280. 10 арк.). За 

звітом Погодіна графові Уварову «у слов’ян панує думка, що Австрійська 

імперія повинна зникнути. ... Тоді, кажуть слов’яни, буде заснована слов’янська 

держава на чолі з Росією» (Погодин М.П. Министру Народного Просвещения 

по возвращению из путешествий в 1839 и 1842 гг. Письмо первое // Русская 

беседа. -  М., 1859. -  Т. 1. -  Четвертий год. -  Книга четьірнадцатая. -  С.60).

Мимоволі постає порівняння впливу Петербурга на ідеології слов’ян з 

нинішнім інтересом Москви до наднаціональної ідеї з опорою «на руський і 

слов’янський світ» в зовнішній політиці. Це робить ще актуальнішим 

дослідження російської парадигми і міфологізації буцімто альтруїстичної 

практики Російської імперії по відношенню до слов’янських народів.

Попри обмеженням обсягу досліджень, Додаток А слушно приділив увагу 

«Українсько-західнослов’янськими науково-культурним зв’язкам у першій 

половині XIX ст.». Україна є головним об’єктом вітчизняної науки. Дисертант 

доречно застосовує цивілізаційний підхід (с.45-49), за яким Україна належать 

не православній (С.Хантінгтон с.30), а європейській цивілізації (Ю.Павленко 

с.41, 47, 59). Звідси плине ланцюжок суджень, що рух слов’ян був складником 

європейської боротьби за збереження етнічної своєрідності та самосвідомості 

(с.56, 287, 330). Епізодичні взаємини і взаємовпливи інтелектуалів України з 

західними слов’янами розширяли уявлення про слов’янський світ (с.585, 607).
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Архівний і епістолярний матеріал (с.607) переконливо довів, що в 

західного слов’янства і українців Австрійської імперії чимало спорідненого. На 

українських землях інтелектуальний обмін вели Я.Головацький, І.Борисикевич,

О.Заклинський, Г.Гинилевич, А.Добрянський. Дисертант базується ючись на 

архівних матеріалах (ВРФТ НАН України, ІР НБ НАН України, ЦДІАК 

України, м. Київ). Листи Ганки, Гавлічка, Смолера, Шафарика ілюструють 

мережу сталих міжслов’янських наукових, ідейних і культурних взаємин.

Дисертант вважає, що поступова інтенсифікація інтелектуальної 

комунікації стала умовою формування нової якості національного середовища 

Наддніпрянщини, та левову частку становили не політичні, а науково-культурні 

взаємини (с.599). Співпрацю з західнослов’янськими суспільствами очолили 

науковці І.Срезневський, О.Бодянський, М.Максимович, А.Стойкович. Лише 

лояльні до влади науковці отримали право на комунікацію з європейською 

спільнотою. Натомість українські національні патріоти (Т.Шевченко, П.Куліш, 

М.Костомаров) були обмежені у змозі взаємин. Царат розгромив Південне 

товариство декабристів, Товариство об’єднаних слов’ян, Кирило-Мефодіївське 

братство, які могли стимулювати інтеграцію націй, формувати громадянське 

суспільство, розвивати свідомість, політичну культуру і слов’янські взаємини.

З аналізу джерел дисертант зробив висновок, що міжслов’янські науково- 

культурні зв’язки та специфіка внутрішньої політики Габсбургів і Романових 

позначилася на розвиткові українців. Тому під час «Весни народів» населення 

Наддніпрянщині мляво виявляло національну активність. Натомість українці- 

русини Австрійської імперії, поряд із словаками заявили себе самодостатніми 

народами з власним минулим, мовно-культурними традиціями. А.Добрянський 

представляв українців на Слов’янському конгресі у Празі. Дисертант аналізує 

матеріали «Головної Руської Ради», організованої у Львові 2 травня 1848 р. 

(с.631). Архіви містять заклики (Об отделении от Венгрии и присоединении к 

Австрии русинов, долматов словаков. 12 декабря 1848 // ЦДІАК України. 

Ф.442. Оп.793. Спр. 433. Арк. 159-161. Уведомление Министерства финансов от

2 августа 1848 г. О направлений в г. Вену депутатов от Галиции с требованием
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отделения Галиции от Австрийской монархии. Подлинник // ЦДІАК України. 

Ф.442. Оп.798. Спр. 153. Арк.354-355; Просьба духовенства о присоединении 

русинов венгерских округов Сандецкого и Ясельского к Львовской губернии 

при разделе Австрии 1849 г. // ІР НБ НАН України. Ф. XXI. Арк. 1211-1213).

Наукове та практичне значення дисертації є в можливості використання 

для підготовки фахівців, у навчальному процесі з викладання слов’янознавства, 

історії, політології й міжнародних відносин, у розробці навчальних посібників і 

підручників. Результати дослідження змістовні, обґрунтовані, достовірні, 

доведені, грамотні. Досягнуто поставленої мети. Автореферат виклав зміст 

роботи. В опублікованих працях автора відбито основні положення.

Поряд зі здобутками зауважмо певні недоліки або недоробки дисертації.

1. Варто б у вступі нагадати параметри і межі всіх розглянутих теренів, 

формування і приналежність, склад населення (є про лужичан і німців), 

демографічну динаміку, державно-правову традицію Чеських Земель, 

мадяризацію Горішньої Угорщини (Словаччини), різницю ставлення 

Пруссії та Саксонії до слов’ян у Горішній та Долішній Лужицях.

2. Подібним чином корисно простежити еволюцію ментальності від 

станового партикуляризму до національної самостійності філологічного, 

історичного, політичного і державотворчого поколінь чеських будителів 

та причини незавершеності цього процесу в словаків і лужичан.

3. Гарно би порівняти темпи, засади, методи самоусвідомлення з аналогами 

в Україні й на Балканах, бо в південних слов’ян відчутна різниця між 

понімеченою Словенією, пов’язаною з мадярами Хорватією і спадщиною 

Османів. Це істотньо додало би ґрунтовності дослідженню.

4. Цісаря Франца-Йозефа (не Йосифа) і «Батька чеської нації» Палацького 

читацький загал знає, а щодо інших персонажів, варто було принаймні 

називати походження і статус їх у суспільстві.

5. Не досить виразно показано позицію чеських радикальних демократів 

(С.Арнольд, К.Сабіна, К.Г.Маха). Дисертант аналізував позицію їх з
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національного питання в революції 1848-49 рр. (с.92, 169, 336-338). Але 

солідарність чеської парадигми заслуговує на більшу увагу.

6. Дисертант акцентує увагу на германо-слов’янському протистоянні, а 

можна глибше розглянути роль чехів-військовиків, політиків, урядовців 

(аристократи Коловрат-Лібштейни, Турн-Таксиси, Штернберги, Клам- 

Мартинці, Туни) в розбудові та захисті імперії.

7. Дисертант не перебільшує традицію слов’янської взаємності та спільних 

закономірностей. Дослідники (М.Грох, А.Брандер, Є.Ковальська) 

вбачають етнічну диференціацію вже в Середньовіччі. Чеські та словацькі 

програми XIX ст. спиралися на цю самобутність і національні засади.

8. В географічних межах автор вжив традиційне поняття «Центральна 

Європа» (с.31, 45, 50, 59). Континент являє собою складну палітру 

держав, ареалів, регіонів, народів. Варто було згадати скомпрометоване 

пангерманізмом XX ст. гасло Середньої (Серединної) Європи і окреслити, 

що мається на увазі під Центральною і Східно-Центральною Європою.

9. Подеколи є неточності. «Австрійська імперія» (с.49) лише в 1806-1867 рр. 

Битва при Білій горі вважається «національною катастрофою» (с.50), та 

це повстання станів (чехів і німців) проти абсолютизму. Лужичани -  не 

«єдиний слов’янський народ, який мав... одноманітну або неповну 

соціальну структуру» (с.80), бо в русинів-українців теж «хлоп або поп».

10.Далися взнаки «хибні друзі прекладачів»: зіоуепзку = словацький, а не 

«словенський»; пагосі = нація, а не народ (с. 140, Іісі = народ). Товариство 

чесько-словацької (не «чесько-словенської», с.112) літератури і мови. В 

Палацького «Історія чеської нації», а не «народу» (с.140). 900 рушниць 

(ршек), не «гармат» (с.217). Не перекладаймо назви журналів (с.113).

11.Пильнуймо точності назв: панславістська ідея (не «панславістична», не 

славістів); латифундія, а не «велькостатек» (с.59); Пожонь або Пресбург

XIX ст., а не Братислава (с.62); побілогорський період (не 

«побелогородський», с.88); Краловедворський (кгаіоуесіуогзку, а не 

«Краледворський», с.93) рукопис. Не «Шляхетська рада» (с.140), а Рада

ю
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Панів. Не «Третє жандармське відділення» (с.200), а Третє відділення 

власної його імператорської величності канцелярії та Окремий корпус

жандармів. «Східна імперія» (ОзІеггеісЬ) = Австрія, а не Росія.

12. Автор ігнорує кінцівки давального відмінку -ові, -еві. Українській мові 

не властивий активний стан дієприкметників: пишімо «етнозбережний, 

дезорінтаційний, уніфікаційний, емансипаційний, асиміляційний, 

панівний», але не «етнозберігаючий, дезорієнтуючий, уніфікуючий, 

емансипуючий, асимілюючий, правлячий». Краще «складник, чинник, 

тубільний, йдеться, стежити, броварня, спільні, кріпаки, шляхта, 

скасувати, спроба, примірник, позбавляти, парафіяни, підданці, худоба, 

завдяки, обрій, суперечності, Збори, невигойний, заворушення, постать, 

передрікати, промовець, тікати, визволяти, спроба, вирва», а не русизми 

«складова частина, фактор, туземний, мова йде, слідкувати, пивоварня, 

сумісні дії, кріпосні селяни, дворянство, відмінити, намагання, екземпляр, 

лишати (чогось), прихожани, піддані, скот, завдячуючи, горизонт, 

протиріччя, зібрання, невиліковний, (громадські) хвилювання, фігура, 

провіщати, оратор, бігти, звільняти, намагання, воронка» тощо.

Втім ці зауваження і побажання не применшують якості вартісної праці.

Загальна оцінка дисертації з її відповідністю наявним вимогам МОН 

України звичайно є позитивна і схвальна. Праця «Становлення національної 

ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII -  у першій 

половині XIX ст.» є завершеним, оригінальним, самостійним дослідженням, 

висвітлює актуальну тему, має вагоме теоретичне і практичне значення. За 

новизною її результати на найвищому рівні. Тема, об’єкт і предмет, зміст і 

форма викладу, положення і висновки відповідають паспортові спеціальності

07.00.02. Праця містить вперше захищені постулати. Результати опубліковано у 

вітчизняній та іноземній фаховій періодиці, обговорено на конференціях.

Дослідження «Становлення національної ідентичності чехів, словаків і 

лужицьких сербів наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст.» за змістом і
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формою цілком відповідає всім вимогам до докторських дисертацій, а її автор 

Євген БЕВЗЮК безперечно заслуговує на присудження наукового ступеню 

доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія.

Офіційний опонент

/  /Ж Професор Михайло КІРСЕНКО,
<У

доктор історичних наук

1 Особистий підпис

ЗАСВІДЧУЮ
Начальник ЗК

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

. .іменіїараса Шевченка_______
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офіційного опонента на дисертаційну роботу БЕВЗЮКА Євгенія
Володимировича «Становлення національної ідентичності чехів, словаків 

і лужицьких сербів наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст.», 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія

Славістика або слов’янознавство як комплексна наукова дисципліна, 

сукупність соціальних і гуманітарних наук про слов’ян, їх історію, мову, фольклор, 

літературу, матеріальну і духовну культуру, нараховує понад 200-річну історію, 

проте вона належить до кола предметів, розробка яких, на жаль, сьогодні навряд чи 

відноситься до пріоритетних напрямів наукових досліджень в Україні, незважаючи 

на достатньо глибокі традиції славістичних досліджень у вітчизняній історичній 

науці. Навіть питання про її предмет нерідко стає темою дискусій на славістичних 

форумах, де окремі науковці трактують славістику як виключно філологічну 

дисципліну. Яскравим спростуванням подібних тверджень і переконливим доказом 

того, що слов’янознавство в ряді країн Центральної та Південно-Східної Європи 

народжувалося на межі ХУИІ -  XIX ст. на грунті відродження й пробудження 

слов’янських народів та пошуків ними своєї історичної ідентичності і мовно- 

культурної відмінності від романо-германських народів, як одна з форм вираження 

національної самосвідомості слов’янських народів, їх боротьби за національно- 

культурну самобутність і незалежність, і отже, нелогічним є вилучення з поняття 

славістики історії та історії культури слов’ян, є представлене до захисту 

дисертаційне дослідження Євгенія Володимировича Бевзюка.

Дослідження процесу становлення і розвитку національної ідентичності -  

складна, цікава і актуальна для сьогоднішньої Європи проблема історичної науки. З 

огляду на сучасний етап нашої української історії, освячений подоланням 

радянського модусу соціального і національного розвитку, а також зовнішніми 

викликами, що супроводжують розвиток Української держави та подальший процес 

емансипації єдиної української нації, дисертаційна робота Є.В. Бевзюка є дуже 

своєчасною. Відповідно, дослідження проблеми національної ідентичності

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


залишається пріоритетним завданням вітчизняної соціогуманітарної науки, тому що 

без національної єдності, усвідомлення національних інтересів і цінностей 

неможливо уявити існування сильної і стабільної держави. Вищесказаним, з нашого 

погляду, і визначаються, насамперед, наукова актуальність і практична значимість 

обраної дисертантом теми дослідження.

Спершу слід зазначити, що дисертаційне дослідження Є.В. Бевзюка є, судячи 

із списку опублікованих праць за темою дисертації, результатом копіткої й 

цілеспрямованої понад 15-річної науково-пошукової роботи над вивченням 

складного процесу становлення національної ідентичності чехів, словаків і 

лужицьких сербів наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст. Вибір об’єкта 

аналізу можна вважати цілком виправданим й обгрунтованим, адже націотворчі 

процеси у західних слов’ян неодноразово поставали предметом як історичних 

дискусій, так і політичних інсинуацій. Отже теоретичне та концептуальне тло 

процесу слов’янської націотворчості на сьогодні має важливе прикладне значення. 

Існуюча науково-теоретична та практична база, ретельно вивчена дисертантом, 

уможливила поглиблене дослідження ним не тільки етапів, специфіки слов’янського 

відродження-пробудження на прикладі чехів, словаків і лужицьких сербів, але й 

становлення їх національної ідентичності як частини процесу націотворення в 

межах європейської цивілізації.

Досягнення мети та розв’язання наукових завдань дослідження вимагало від 

дисертанта як вивчення й творчого застосування теоретичних розробок проблеми 

формування нації, так і опрацювання багатої, різнопланової за характером 

джерельної бази. На нашу думку, Є.В. Бевзюк успішно справився з цим: 

дисертаційна робота написана на основі вивчення і використання численних 

історичних джерел, що позитивно позначилося на її конкретно-історичному змісті. 

Так, список літератури та джерел містить 1347 позицій. Зокрема, серед 

використаних дисертантом архівних колекцій - вітчизняні фонди рукописів, що 

зберігаються в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Національній 

бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Центральному державному історичному
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з

архіві України (м. Київ), Центральному державному історичному архіві України (м. 

Львів), Державному архіві Закарпатської області (м. Берегово).

Як вагоме джерело, використане Є.В. Бевзюком для написання дисертаційної 

роботи, відзначимо також серйозний масив матеріалів з історії національного 

відродження західного слов’янства кінця XVIII -  першої половини XIX ст., пошук 

яких був здійснений дисертантом через всесвітню мережу «Інтернет». Зокрема, 

використані малодоступні для українських дослідників документи з центральних і 

регіональних архівів Чехії, Словаччини, Угорщини і Німеччини дозволили більш 

повно розкрити чинники прискорення національного самоусвідомлення західних 

слов’янських спільнот, складові процесу еволюції їх національної ідентичності та 

обставини й мотиви діяльності національних слов’янських ідеологів.

Нарешті, в плані вивчення динаміки розвитку процесу ідеологізації 

національних рухів західних слов’ян дисертант справедливо зосередив увагу на 

добірках матеріалів з російських архівних установ: Російського державного архіву 

літератури і мистецтва, Філії архіву Російської академії наук Санкт-Петербурга, 

Російського державного історичного архіву Санкт-Петербурга, Відділу рукописів 

Російської державної бібліотеки та Державного архіву Російської Федерації. 

Відповідно, географія використаних архівних колекцій дозволяє стверджувати, що 

Є.В. Бевзюком досить чітко і неупереджено визначені як роль Російської імперії в 

змісті слов’янського відродження, так і її місце в процесі формування 

наднаціональних -  об’єднувальних і, в тому числі, панславістичних концепцій.

Позитивною рисою дисертаційного дослідження Є.В. Бевзюка є те, що його 

зміст не вичерпується лише конкретним історичним матеріалом з проблеми 

національної модернізації західного слов’янства, його відродження та традиційним 

параграфом на тему соціально-економічних передумов та причин процесу духовної 

модернізації західних слов’ян. Послідовно дотримуючись принципу гносеологічної 

спрямованості аналізу джерельної бази і проблемного підходу до висвітлення 

витоків та наслідків формування національних парадигм, про що свідчить структура 

роботи, дисертант активно послуговується інноваційним теоретико-методологічним
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інструментарієм дослідження, що дозволило йому по новому інтерпретувати низку 

дискусійних в історичній славістиці проблем слов’янського відродження, на яких 

варто зупинитися більш конкретно.

Зокрема, автор справедливо, з нашого погляду, констатує, що традиційна 

славістична концепція неповної соціальної структури західних слов’ян (В.Дьяков, 

В.Фрейдзон, О.Мильніков, В.Матула, Е.Арато) до кінця не відповідає реальному 

історико-соціальному змісту (с. 108). Як відомо, означена проблема багато 

десятиліть вважалася такою собі аксіомою і аргументом, за допомогою якого 

пояснювалися не лише причини інертності, поміркованості слов’янських 

національних рухів, а й причини відсутності у чехів і словаків протягом низки 

століть державності. Зроблений дисертантом аналіз проблеми дозволяє по-новому 

подивитися на усталену в славістиці концепцію неповної соціальної структури 

слов’янських народів (с. 120-122). Відповідно, цілком переконливо звучить 

авторський висновок, за яким політика денаціоналізації слов’янського населення з 

боку німецької і угорської панівних еліт призвела, скоріше, не до утворення 

суспільства з «неповною соціальною структурою», а до «стратифікаційної 

неврівноваженості» соціальної структури, наприклад, словацького соціуму (с.63; 

с.118-119).

Цілком послідовно в руслі предмета дослідження Є.В. Бевзюк зосереджує 

увагу на процесі формування національних і етнозберігаючих ідеологій у західних 

слов’ян, які стали наслідком підвищеного ідеологічно акцентованого інтересу до 

рідної культури і, насамперед, до мови з боку т. зв. будителів (чехи В.М.Крамеріуса, 

К.І.Тама, В.Тама, А.Я.Пухмайєра, Ф.Я.Томси, Й.Добровського (с.147); словаки 

Ю.Рібай, Б.Табліц, Я.Коллар, Ю.Палковіч, ГІ.Й.Шафарик, Я.Халупка (с. 184-188); 

лужичани Я.А.Смолер, Я.П.Йордан (с.215-220). У цьому зв’язку цілком 

аргументованою виглядає думка дисертанта про те, що домінування культурно- 

національних, а не соціально-економічних чинників (як це було більш типово для 

великих європейських націй) в ідеології відродження-пробудження у XIX ст. стало 

причиною появи ідей перерваної національної історії (чехи -  Добнер, Пельцель,

4
Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Добровський (с. 176; с.231; с.423) або незавершеності історичного процесу 

формування етнічного обличчя (словаки -  Я.Б.Магін, С.Тімон, Ю.ГІапанек, 

Ю.Скленар) (с.204), а для лужичан -  абсолютної відсутності перспективи створення 

власної державності. Дійсно, західні слов’яни не мали можливості будувати своє 

національне майбутнє, використовуючи такі ефективні важелі, як власний становий 

інститут або представницька установа, національна буржуазія чи капітал тощо. Саме 

тому на початковому етапі їх національні та етнозберігаючі парадигми були 

переважно представлені мовно-літературною ідеологемою, що дозволяє говорити 

про лінгвоцентричність процесу їх націотворення. Подібну трактовку ми 

зустрічаємо також в працях Гроха (с.62).

Детальний кваліфікований аналіз спадщини цілого покоління ранніх 

національних ідеологів дозволив дисертанту зробити важливий висновок, за яким 

процес прискорення формування національної ідентичності, а втім й ідея 

відродження-пробудження, за задумом її творців, справедливо передбачали тактику 

емансипації своїх мов на лексичному, історичному, соціально-статусному та 

ідеологічному рівнях.

Безумовно, особлива і не випадкова увага Є.В. Бевзюка присвячена 

дослідженню результативної діяльності чеських національних діячів (Г.Добнер, 

И.Юнгман, И. Добровський, В.Ганка, Ф.Л.Челаковський, Ф.Палацький). Саме вони 

сприяли прискоренню інтелектуалізації чеського мовно-літературного середовища, 

що ефективно вплинуло як на формування в суспільстві мовного модусу чеської 

національної ідеологеми, так і на еволюцію політичної сфери у чехів. Обрання 

власної мовно-історичної ідеологеми у якості фундаменту національної парадигми 

незабаром створила нові якісні умови для позитивної динаміки чеського 

національного руху. До того ж, чеські будителі використали ідею міфологізації своєї 

історії (с.168; с.183; с.423). Цим самим чеські національні діячі радикально 

вплинули на процес ставлення чехів до своєї ідентичності та закріпили в змісті 

національної ідеологеми позитивне бачення чехами свого державного історичного 

минулого.
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Погоджуючись із авторською думкою, варто додати, що процес міфологізації 

національного минулого у чеських інтелектуалів став такою собі сумнівною грою, 

що базувалася як на об’єктивному фундаменті етнічної історії, так і на відвертих 

фальсифікаціях та містифікаціях. При всіх своїх розмовах про бажання бути 

максимально об’єктивними, близькими до принципів науковості чеські будителі- 

ідеологи рідко могли встояти перед спокусою створити односторонню героїчну 

«історію нації», а багато хто із них навіть і не прагнув до об’єктивності. Таких 

чеських будителів, як Палацький, Ганка, Лінда, поглинав європейський принцип 

національності, вони не бачили принципового протиріччя між професійними 

вимогами і працею над «утилітарною» національною історією. Тому доцільно 

визнати слушною думку Є.В. Бевзюка, що, осмислюючи наслідки багатовікового 

пригніченого стану чеської духовної сфери, молоді ідеологи вважали за можливе 

повернути Чехії її колишню державну велич шляхом гіперболізації історичних 

сюжетів і, таким чином, «сприяти пожвавленню та омолодженню народного духу». 

Досить згадати у зв’язку з цим т. зв. «рукописний бій», який розгорнувся у 1 886 р. 

серед чеських інтелектуалів навколо автентичності Краледворського та 

Зеленогорадського рукописів, які нібито вели своє походження від ХІІІ-ХІУ ст., 

розповідали про героїчну боротьбу високорозвинених соціально й культурно чехів з 

німецькими варварськими племенами та були «знайдені» на початку XIX ст.

В.Ганкою та И.Ліндою (які, як виявилось згодом, самі були їх авторами) і на 

романтичних ідеях яких базувалася значна частина відроджуваної чеської культури, 

в ході якого навіть майбутній президент-засновник Чехословацької республіки 

професор Т. Масарик виступив проти достовірності цих рукописів, наголосивши, що 

«перешкодити національному самогубству можна було тільки відмовившись від 

міфу, визнавши дійсний перебіг історії, а роздуми про велич народу повинні 

базуватися не на обмані, а на об’єктивному і чесному дослідженні власної історії та 

національного характеру».

Період становлення ранньої національної парадигми словацького народу в 

дослідженні Є.В. Бевзюка представлений переважно мовно-літературною
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ідеологемою націотворення. Варто визнати як базову думку дисертанта, за якою 

ідеологізація словацького національного руху в площині мовно-літературної 

модернізації -  це логічна данина соціально-селянській специфіці структури 

словацького соціуму із його традицією аграрного суспільства. Таким чином, 

нечисленні історичні праці словацьких істориків-будителів (Б.Магіна, С.Тімон, 

Ю.Папанек, Я.Грдлічка, Ю.Скленар, Ю.Фандлі (с.208-209) -  це не проста 

«інвентаризація» історії, а намагання «презентувати» словаків як історичний і 

самостійний народ. При цьому на ранньому етапі були окреслені деякі «компромісні 

контури» національного історичного міфу «гостинної зустрічі» (с.204-206), зміст 

якої свідомо не виходив за рамки імперської та угорської політичної історії.

Слід звернути увагу на те, що, незважаючи на повноту дослідження соціально- 

культурного аспекту відродження-пробудження західних слов’ян, автор поступово 

інтродукує духовний ланцюжок чеської, словацької і лужицької етнічної специфіки 

в площину європейських національних процесів (цей аспект конкретизований 

автором в четвертому розділі дослідження). Подальше розширення та закріплення 

національної ідентичності західних слов’ян (з 30-х рр. XIX ст. -  до початку «Весни 

народів») супроводжувалися емансипацією національної й етнічної ідентичності, 

наступним закріпленням своїх соціокультурних відмінностей від німецького і 

угорського народів, фіксацією ідентичності та розподілом самих західних слов’ян за 

ідентифікаційним принципом «ми -  вони».

Досліджуючи процес розширення протиріччя між чеськими національними

ідеологами і войовничими німецькими романтиками, автор справедливо зосередився 

на процесі ідеологізації мовно-історичної парадигми чеського відродження. 

Порівняльний підхід становлення національних ідеологій дозволив з’ясувати, що 

історична складова чеської національної парадигми напередодні «Весни народів» 

характеризувалася не пошуком закономірностей розвитку європейської історії, а, 

насамперед, визначенням місця свого народу в історичному процесі, що 

безпосередньо відповідало метафізичному виправданню його існування. При цьому, 

досліджуючи цей аспект, Є.В. Бевзюк пише, що подальша «експлуатація»
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культурної ідеї відродження на другому етапі національного руху сприяла 

розширенню конформістської' течії у чеському національному русі (с.363; с.416; 

с.425). При цьому на особливе місце в національній чеській ідеології, справедливо 

вважає автор, почала претендувати наднаціональна інтеграційна ідея, яка завдяки 

діяльності чеських інтелектуалів поступово втілювалася в інтеграційну модель 

австрославізму.

Щодо ідеологічної програми словацького національно-культурного 

пробудження середини XIX ст., то на основі аналізу праць словацьких національних 

діячів (ГІ.Иозеффі, Я.Халупкі, Л.Штура, Й.Гурбана, М.Годжі) Є.В.Бевзюк, робить 

цікавий, з нашого погляду, висновок про те, що науково-лінгвістичне захоплення 

словацьких будителів з часом перетворилося на фундаментальний політичний 

принцип, за яким словацька мова стала не тільки першоелементом етнічної 

культури, але й основою закріплення національної ідентичності. Дійсно, таке 

захоплення словацьких ідеологів лінгвістичною ідеєю пробудження пояснюється 

активним просуванням А.Берполаком, Я.Колларом, П.Й.Шафариком, чехами 

К.Гавлічеком, Ф.Палацьким в практику словацького націотворення концепції 

«єдності» чехословацького племені. З часом, як відомо, останню перший президент 

Чехословаччини Т.Г. Масарик модернізував у концепцію чехословацької 

національної єдності. Отже, варто визнати справедливим висновок дисертанта, за 

яким напередодні революції 1848—1849 рр. почалася епоха національних інтересів і 

зіткнення «націоналізмів». Загалом, на його думку, національна свідомість словаків, 

незважаючи на наявність помітного інтелектуального прогресу, залишалася' менш 

зрілою, а національний рух менш структурованим і організованим у порівнянні з 

чеським рухом.

Особлива увага приділена дисертантом процесу закріплення і розширення 

серболужицької ідентичності. Зокрема, варто визнати справедливою його думку, за 

якою на другому етапі серболужицьке пробудження остаточно сформувалося як 

регіональне явище, що мало свою локальну аудиторію і своїх ідеологів. При цьому 

лужицькі діячі (Я.А.Смолер, Г.Зейлер, Я.П.Йордан, М.Горнік), на відміну від чехів і

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


словаків, досить обережно експлуатували ідеологічну доктрину протиставлення 

«власного етнічного, чужому німецькому», що було цілком зрозуміло (с.331; с.ЗЗЗ; 

с.426). Відповідно, лужицькі будителі свідомо віддавали належне посередницькому 

німецькому соціополітичному і культурному компонентам у змісті власної 

етнозберігаючої парадигми. Водночас, до змісту серболужицької ідеології додалася 

ідея слов’янської спільності (К.Б.Пфуль, Я.А.Смолер, Я.Барт-Чішинський, 

Я.Лоренц-Залеський, Я.Йордан). Вона, на переконання автора дисертації, не 

замислювалася діячами лужицького пробудження як єдино правильний підхід для 

реалізації власної етнозберігаючої програми, а використовувалася лужичанами 

обережно для вирішення ситуативних завдань розвитку серболужицького руху 

загалом і особистих інтересів зокрема (с.427-428)

У п’ятому розділі дослідження Є.В. Бевзюк прослідковує розвиток 

національних парадигм західних слов’ян у період революції 1848-1849 рр. Відомо, 

що в цей період європейської історії національні рухи західних слов’ян досягай 

своєї найвищої активності. Як виходить із дослідження, в змісті національної 

парадигми чеського національного руху з новою силою актуалізувалася ідея 

поміркованості або пасивної опозиційності, що відповідало чеській моделі 

національного виживання. Дисертант шукає і знаходить об’єктивне пояснення 

причини поширення в середовищі чеських національних ідеологів ліберальної 

ідеології (Ф.Палацький, К.Гавлічек, Ф.А.Браунер) з їх поміркованою тактикою 

розвитку чеського руху. Зокрема, він аргументовано довів, що значна частина 

ідеологів у цей час активно дрейфувала в бік ідеї австрославізму та розраховувала на 

мирне «розв’язання зверху» своїх національних і політичних проблем (с.370; с416; 

с.427). Відповідно, чехи хотіли консолідації своїх етнічних територій з наступним 

наданням своїй адміністративній одиниці автономних прав у межах імперії 

Габсбургів. Гадаємо, така «політична обережність» лідерів не була випадковою 

забаганкою деяких конформістськи налаштованих чеських ідеологів, тому що 

практика втілення в життя максимальних вимог чеської національної програми не
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мала шансів на реалізацію з причини наявності більш потужних національних рухів

-  австрійського і, особливо, угорського.

На нашу думку, цілком обґрунтованою є увага автора дисертації до розкриття 

змісту ідеї чеського земського патріотизму. Як відомо, вона будувалася на тлі 

історичного права земель Чеської корони, історичній самобутності Богемського 

королівства та усвідомленні особливості чесько-німецької протонаціональної 

спільності в межах імперії Габсбургів, сприяла зниженню градусу опозиційного 

чеського руху відносно універсальної імперської ідеології. Є.В.Бевзюк довів, що 

наслідком революції на землях корони Святого Вацлава став занепад ідеї богемізму 

(с.427-428). Відповідно, остання як можлива альтернативна ідентичність для 

мешканців Богемії починає поступово зникати.

Не менш аргументовано представлена авторська оцінка розвитку словацького 

національного руху періоду «Весни народів». Як відомо, найвищим проявом 

політичної організації словацького соціуму стала підготовка двох національних 

документів -  «Вимоги словацького народу» (Й.Гурбан, М.Годжа, Л.Штур) і 

«Прохання» на адресу Франца-Йосифа І (Я.Коллар, І.Главач, Ф.Ганріх). У першому 

була прописана ідея національної свободи і автономії у складі Угорщини. Цей 

документ резонував із духом угорської національно-демократичної програми. В 

другому було сформульовано проект національної автономії у вигляді Словацької 

коронної землі в рамках Австрійської монархії. Автор дослідження робить висновок, 

за яким політично незрілий словацький соціум періоду «Весни народів» не був 

підготовлений до утворення національної держави, лише вузький прошарок 

національної інтелігенції висував радикальні вимоги. При цьому слід погодитися із 

авторським твердженням, що Австрійська влада, вміло стимулюючи 

міжнаціональну ворожнечу і праві сили, зуміла поміркованих і навіть частину 

національно-радикальних слов’янських політичних лідерів залучити на свій бік і, 

таким чином, перетворити цю частину словаків на союзників контрреволюції, 

(с.393-394)
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До головних чинників участі найнечисленнішого слов’янського народу -  

лужичан - у революційних подіях середини XIX ст., на думку Є.В. Бевзюка, 

необхідно віднести національно-культурні та етнополітичні. Проаналізований 

дисертантом матеріал сербської періодики досліджуваного періоду, дозволив йому 

сформулювати припущення, яке заперечує усталену в сорабістиці тезу про 

переважно консервативну і навіть контрреволюційну позицію серболужицьких 

ідеологів (Я.А.Смолер, Г.Зейлер, М.Горнік, Є.Мука, Я.Йордан). зокрема, і 

серболужицького народу загалом. На переконання дисертанта, твердження про 

можливість отримання етноменшиною більш широких національних прав або 

автономії за умови рішучіших дій лужичан під час революційних подій є 

безпідставними (с.403-405). Вже на початку XIX ст., переконливо доводить 

дисертант, серболужицький етнос являв собою статистичну меншість у своєму 

етнічному районі (с. 125-126; с.429-430), який розподілявся між двома 

європейськими державами - Пруссією і Саксонією, тому заклики до більш рішучих 

національних вимог у етнічно змішаних районах не мали значного поширення. 

Загалом, у західних слов’ян загострення соціальних протиріч в період «Весни 

народів» сприймалося як небезпека для політичної системи не тільки 

консервативними, але й ліберальними колами суспільства, що і сприяло 

утвердженню поміркованості в національному питанні.

Наукове значення результатів дослідження полягає в тому, що сформульовані 

висновки й теоретичні положення сприяють поглибленню наукових знань та 

створенню необхідної теоретичної бази в питанні націотворення, подальшого 

розвитку історичної славістики. До того ж, аналіз процесу становлення модерної 

ідентичності чехів, словаків, лужичан у XIX столітті має водночас серйозне 

теоретичне значення для об’єктивного розуміння історії, сучасності та перспектив 

розвитку системи міжнаціональних відносин в Україні. Щодо практичного значення 

одержаних результатів, то вивчення процесу становлення модерної ідентичності 

західних слов’ян, їх культурно-національного руху являє собою як теоретичний, так 

і практичний інтерес з погляду ґрунтовного дослідження історії слов’ян українською
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історичною наукою та викладання курсів слов’янознавства, країнознавства й історії 

держав Центральної Європи, історії і теорії культури у вищих, середніх спеціальних 

та загальноосвітніх навчальних закладах України.

Високо позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Є.В. Бевзюка, водночас слід 

зазначити, що вона, як практично кожне оригінальне, самостійне й новаторське 

дослідження, не позбавлена певних недоліків і містить низку дискусійних положень.

Насамперед, вважаємо недостатньо повно сформульованою наукову 

актуальність дисертації, зокрема не обґрунтовано значимість результатів 

дослідження для розвитку певної галузі (напряму) історичної науки, наприклад для 

історичної славістики, що є однією з вимог до докторських дисертацій ДАК 

України.

Історіографія з теми дослідження представлена в роботі досить оригінальним 

за формою викладу історіографічним розглядом власне дискусійних проблеми 

слов’янського відродження-пробудження, практично без аналізу конкретних праць і 

доробку окремих вчених (с.48-64). З таким авторським підходом загалом можна 

погодитися, втім він звужує широку палітру зарубіжної і особливо вітчизняної 

історіографії зі славістики. Адже українськими науковцями, зокрема Є. Копиловим, 

доведено, що, наприклад, протягом нового часу історіографічний процес в Україні в 

галузі дослідження історії слов’янських народів (М.Бантиш-Каменський, 

Ю.Венелін-Гуца, І.Срезневський, О.Бодянський, О.Котляревський, Т.Флоринський,

В.Яроцький, М.Костомаров, М.Драгоманов, М.Максимович, Я.Головацький,

І.Франко, М.Грушевський та ін.) розгортався в кореляції із формуванням 

національної свідомості та політичної ідеології українців, на тлі здобутків 

європейської історичної науки і філософії. Вже на середину XIX ст. українське 

слов’янознавство згуртувалося довкола кількох центрів у Російській імперії (Харків, 

Київ, Одеса) та Львівського в Австрійській монархії і досить інтенсивно 

розвивалося: тривало становлення різних напрямів, у тому числі й історичного, 

слов’янознавчих студій. Мало того, вже наприкінці XIX ст. українська історична 

славістика домінувала в європейському слов’янознавстві і мала відмінні риси від
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слов’янофільства, яке стало загальноросійською ідеологією, що возвеличувала ідеї 

єдності слов’янських народів з яскраво вираженою месіанською роллю Росії та 

специфічним осмисленням історії (М.Погодін, М.Данилевський, М.Чернишевський, 

М.Добролюбов, Ф.Достоєвський).

Не переривалися дослідження історії, культури слов’ян та їх взаємин під час 

національно-культурного відродження у вітчизняній історіографії, насамперед в 

діаспорній, і в міжвоєнні роки (Д.Антонович, І.Борковський, С.Дністрянський,

С.Смаль-Стоцький, Д.Похилевич, С.Томашівський та ін.), а також у післявоєнні 

період, незважаючи на небажання російських вчених, зокрема керівників АН СРСР, 

позбутися традиційної монополії на цю галузь історичних знань (І.Крип’якевич, 

Ф.Шевченко, П.Сохань, А.Кізченко, В.Яровий, І.Гранчак, Л.Зашкільняк, Є.Пугач та 

інш.). їхній науковий доробок з історії слов’янських народів, зокрема національно- 

культурного відродження, не знайшов, з нашого погляду, належного аналізу й 

оцінки в історіографічному розділі дисертації.

Цілком закономірно центральне місце в дисертації займає висвітлення 

особливостей і відмінностей чеського відродження, яке викликало симпатії та 

підтримку і здійснювало значний вплив на аналогічні процеси у інших слов’янських 

народів, зокрема словаків. Утім в роботі відсутня чітка періодизація чеського 

національного відродження. А щодо його впливу, зокрема серед словацьких 

протестантів і євангелістів, то в дисертації бажано було більше уваги приділити 

виникненню ідеї єдиного чехословацького племені і спроби запровадження єдиної 

«чехословацької мови», активними пропагандистами якої у ХУІІІ ст. були Матей 

Бел, Ладислав Бартоломей, Михал Мошовский.

Запропонований і активно уживаний дисертантом термін «пробудження

словаків» теж заслуговує на більш глибоку аргументацію, адже в словацькій 

історіографії і сьогодні використовується термін “ з і о у є п з і с є  пагосіпе оЬгосІепіе 

(відродження)» (Б. Банарі). І чимало російських науковців послуговуються ним 

(див., наприклад, Загора Роман. Идеолог словацкого национального возрождения 

Людовит Штур и гіредставители российских общественньїх и научньїх кругов в
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1830-х - первой половине 1850-х гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук. -  Санкт- 

Петербург, 2011. - 23 с.).

Навряд чи доречними є терміни «романо-германська національна культура»

(адже йдеться про низку національних культур), або «три європейські етнокультури

-  германська, угорська та слов’янська».

Дисертація значно б виграла, якби автор надав більш широкий аналіз впливу 

Просвітницьких реформ Марії Терезії і Йосифа II на процес формування 

національних середовищ. На нашу думку, просвітницькі реформи позитивно 

відбилися у змісті лінгво-комунікативної якості чеської і словацької національно- 

культурної парадигми. При цьому парадоксальним позитивом наднаціональної 

імперської моделі Габсбургів було намагання представників правлячої династії 

спиратися на регіональну еліту та використовувати місцеві традиції та 

міжнаціональні протиріччя в регіонах заради збереження цілісності Дунайської 

монархії, що, попри бажання центру, все ж створювало умови для позитивної 

міжкультурної конкуренції.

Доречно було б також, з нашого погляду, якби дисертант здійснив 

порівняльну характеристику національної політики Австрійської і Російської 

імперій у означений період. На наше переконання, існували принципові відмінності 

в практичному здійсненні національної політики на теренах цих імперій. Останнє, 

як відомо, в подальшому визначило перспективу розв’язання національної проблеми 

і з часом привело до формування національних держав на тлі цих імперій. Варто 

погодитися з тим, що династія Габсбургів багато століть виступала захисником 

етнічних спільнот Центральної Свропи від зовнішніх ворогів зі сходу і заходу, що з 

часом надало їй символічного статусу. Але діалектичним парадоксом імперії стала її 

залежність від фактичного аспекту міжетнічних відносин. У цьому зв’язку також 

доречно буде згадати концепцію, згідно з якою потужне державно-політичне 

утворення Габсбургів вслід за В. Леніним називали «в’язницею народів». І хоча це 

визначення має право на існування, воно до кінця не витримує критики. Зазначимо, 

імперія не була «ідеальним гуртожитком», а політична система монархії була
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далекою від досконалості, але все ж до «в’язниці» їй було досить далеко, на відміну 

від Російської імперії.

На нашу думку, дисертанту варто було більше уваги приділити діяльності 

таких впливових національних культурно-просвітницьких товариств, заснованих в 

середині XIX ст., як «Матіца чеська» (Маїісе сезка) та «Матіца сербська» (Масіса 

зегЬзка), які здійснили значний вплив на наукове і культурне життя західних 

слов’янських народів.

Також слід зазначити, що, на жаль, не всі вміщені в дисертації додатки 

супроводжуються посиланнями на джерела.

Нарешті, в роботі зустрічаються незначні, але прикрі неточності й редакційні 

похибки. Зокрема, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського названа 

дисертантом «Національна бібліотека НАН України», Відділ рукописних фондів і 

текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України -  «відділом 

рукопису», Державний архів Закарпатської області -  «Закарпатським державним 

архівом». Некоректно подано також скорочену назву Центрального державного 

історичного архіву України м. Києва, адже офіційно вживається наступний варіант 

скорочення -  ЦДІАК України. Навіть ім’я самого дисертанта в дисертації та 

авторефераті подано як «Євгеній», а в індивідуальній монографії -  «Євген».

Загалом, незважаючи на висловлені вище критичні зауваження й побажання, 

дисертаційна робота Є.В. Бевзюка «Становлення національної ідентичності чехів, 

словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст.» є 

грунтовним, оригінальним, самостійним і завершеним у рамках визначених мети і 

завдань науковим дослідженням, що висвітлює актуальну тему історичної науки і 

має вагоме теоретичне та практичне значення. За рівнем наукової новизни досягнуті 

у дисертаційній роботі результати відповідають вимогам, що висуваються до 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Тема роботи, 

об’єкт та предмет дослідження, її зміст, а також положення та висновки 

відповідають паспорту спеціальності 07.00.02 -  всесвітня історія.
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Текст автореферату повною мірою відповідає змісту дисертаційної роботи. 

Отримані результати дослідження є суттєвим внеском у вивчення історії слов’ян 

українською історичною наукою, будуть корисними при викладання курсів 

слов’янознавства, країнознавства й історії Німеччини і держав Центральної Європи, 

історії і теорії культури у вищих, середніх спеціальних та загальноосвітніх 

навчальних закладах України, а також для підготовки підручників, навчальних і 

методичних посібників та навчальних програм.

Згідно з існуючими вимогами, зміст дисертації Є.В. Бевзюка знайшов повне 

відображення в індивідуальній монографії, а основні положення та результати 

дисертаційної роботи опубліковано у достатній кількості фахових наукових видань, 

у тому числі іноземних, обговорено та схвалено на багатьох науково-практичних 

конференціях різного рівня.

Таким чином, на підставі аналізу дисертації Є.В. Бевзюка, автореферату 

дисертації, публікацій дисертанта з теми дослідження, можна зробити висновок, що 

дисертаційна робота виконана на належному науково-теоретичному і методичному 

рівнях і відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

історичних наук, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. № 567, а її автор -  Бевзюк Євгеній Володимирович заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю

07.00.02 -  всесвітня історія.

Офіційний опонент: Віднянський,

доктор історичних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, 

завідувач відділу історії міжнародних 
відносин і зовнішньої політики України 
Інституту історії України НАН України

20 вересня 2017 р.
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