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Коцюба О.П., член-кореспондент НАПрН України 
Коцюба Р.О. кандидат юридичних наук 

 

Рецензія - відгук 
про зміст і методи презентаційної книги «Казаки в 

Центральной Європе» для обговорення на міжнародному 
«круглому столі»: «Стан і перспективи розвитку козацтва» 

(м.Харків. ХНПУ ім. Г. Сковороди 13 грудня 2013 р.) 
 

§ 1. Замість вступу 
Отримавши повідомлення про участь в «круглому столі» та щодо презентації 

твору «Летопись казачества. Казаки в Центральной Європе» авторів І. Бондаренка та 
Й. Долейші, відбувся пошук програми цього заходу. 

Відповідь та інформація були позитивними, а ознайомлення з  електронною 
версією заходу та пропозиціями її уточнення в Харьківському національному 
педагогічному університеті імені Григорія Сковороди оперативними і ми вважали 
обов’язком висловити думки й внести пропозиції з ряду мотивів та підстав після 
прочитання названого й цілеспрямованого опублікованого твору. 

 
§ 2. Підстави перетворення «круглого» столу в міжнародний 

1. «Круглий стіл» назвати міжнародним відповідно до представництва України і 
Чехії з урахуванням авторського права (суб’єкта цього заходу) та світоглядних поглядів 
у Словаччині й повноважень щодо його проведення. 

2. З об’єктивних підстав або змістовної точки зору задуманого заходу, 
спрямованого на його реалізацію в Харківському НПУ імені видатного філософа 
Григорія Сковороди. Цього потребує зміст питань і проблем, що стосуються 
започаткованої і далеко не завершеної роботи з глибин світоглядного рівня знань та 
досвіду керівництва, викладачів і студентів ХНПУ, якими володіє науково-педагогічний 
колектив авторитетного ВУЗу в системі наукової та освітньої діяльності, що приближає 
його знаменне 100-річчя. 

 
§ 3. Специфіка змісту твору з ідеологічним російським задумом 

3. За змістом книга, що є специфічною заслугою авторів для Росії, під видом 
відображення суттєвих події агресивного спрямування на дійсних історичних фактах 
розкриття епох героїчної реальної історії козацтва в політиці Російської імперії замість 
його місій в захисті прав і свобод людини і народу: 

 а) Цей підхід стверджують самі автори: «История казачества полна славных 
страниц побед и беззаветного служения Отечеству» (с. 2). 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
227 

 

 б) Досить рідкісним явищем в історичній літературі про козацтво є 
документальна характеристика негативної діяльності окремих груп козаків, які з різних 
мотивів порушували священні основи історичного призначення козацтва, відступали 
від цих освячених принципів служіння народу і своїй Вітчизні. Ці події автори фіксують 
в документальному аналізі й оцінках для вдумливого розсуду читачами, відображаючи 
так звану «програмну» діяльність «вільного козацтва» в главі ХХІ «Вольное 
казачество» (с. 220 -239), де розглядалися і минулі події 85-річної давності з тодішніми 
учасниками в сучасну політику РФ.  

в) Автори пропонують свою власну оцінку на сучасне формування козацького 
світобачення: «Ценность исследования состоит в том, что в нем прослеживается связь 
епох и поколений, говорится и о дне сегодняшнем, возрождении традиций казачества 
как в нынешних Чехии и Словакии, так и на исторической Родине казаков в России» (с. 
2). Проте в основі такої історичності як задуму літописного дослідження це тлумачення 
є недоліком і неповним відображенням літописної ідеї. Історія козацтва значно давніша 
і величніша: 

- без дослідження умов і причин суспільних процесів минулого автори в першій 
главі «Первые контакты (1735)» (с. 8)  без логічного історичного зв’язку посилаються 
на публічне видання Прагматичних санкцій (закон про престолоспадщину від 19 квітня 
1713 року, виданого у Відні імператором Карлом VІ (1685-1740). Тобто за 22 роки до 
досліджуваних авторами подій про козацтво або з 1735 р. Тут автори зробили спробу 
штучно зв’язати розвиток козацтва  з військовими подіями Росії в Європі під девізом 
«Без России Европа не сможет решить свои проблемы» (с. 8). Це політично 
спрямована акція. При цьому в основу покладено не історичні дослідження фахівців з 
розвитку соціальних подій, а лише вислів генерал-фельдмаршала П. Ласси в 1734 році 
стосовно військового походу на Польщу російських та саксонських військ; 

- у послідуючих дослідженнях варто щиро побажати авторам уникати 
політичного опису подій, неупередженого бачення та оцінок стосовно минулого в 
такому «перспективному» розвитку козацтва. Необхідно  привернути увагу і на 
термінологічне використання понять, що стосуються визначень їх змісту.  Хто ж і з 
якою метою формував (чи для всіх народів і віросповідань?)  сприйняття історичності 
походження «Священной Римской империи» (с.8); 

- за своїм змістом і призначенням справжня наука не знає «священних імперій». 
Всі вони залиті кров’ю, супроводжувані жорстоким рабством, де людина не мала будь-
якого статусу і ставала безправною – instrumentum vocale (говорящим знаряддям). Про 
це засвідчує фактично вся історія не тільки Римської імперії. Особливо яскравими 
прикладами є численні завоювання задля пограбувань і перетворення завойованих 
народів в рабство. А імперія Росії?;  
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- стосовно Римської імперії події системні. Завоювання кельтів римським 
імператором Ю. Цезарем є цинічним прикладом, коли імператор у своїх описах 
кровавого вандалізму  називає кельтів варварами, а в дійсності з 10 мільйонів народу 
імператор з військом знищує 1 мільйон кельтів, 1 мільйон   етапом відправив в рабство 
до Риму. Окрім людських жертв, зі скарбниць кельтів пограбовано і їх багатство - 74 
тонни золота для «священної» Римської імперії; 

- тому з сучасних позицій розвитку людства, становлення гуманізму і 
демократичної культури на принципі верховенства права дослідницькі оцінки дій 
Римської та інших імперій треба формулювати з цивілізованих позицій і поєднанням 
історичного досвіду розвитку народів та конкретних осіб з оцінкою надбань спадщини 
природного  права, щоб поєднати демократичні цінності минулого з розумінням 
сучасного верховенства права поза політикою;   

- в історичних дослідженнях наукового й літописного характеру не варто 
зосереджуватися, скажімо, переважно на ідеології російського бачення і їх політичних 
амбіцій. Навіть з мріями відродження ідеології колишнього минулого через війну 
економічну. Це принципово важливо для майбутнього;  

- місце агресій тодішнього минулого мають зайняти реальні й  історично 
досліджені події та факти соціального, а не лише військового характеру (с. 9 -  46) 
тому, що такий літопис лише частково торкається перспектив майбутнього розвитку 
козацтва з величною гідністю козака, самобутністю і способом життя, який козаки з 
дитинства виховували в молодого покоління в громадах; 

- характерно, що такі процеси розпочиналися в сім’ї на моральних устоях, 
духовної віри, формуваннях честі під впливом козацької громади. Висвітлені події зовні 
дійсно стосуються літописного напряму, але з акцентом переважно військового 
спрямування, що в певній мірі правильно, але лише частково відображає цей пласт 
відносин, не розкриваючи об’єктивних  передумов та умов козацького способу мирного 
життя з головних висновків і засвоєння їх читачем; 

- у дійсності потребують уваги дослідників для читачів важливі обумовлюючі 
фактори, що пояснюють глибинний зміст та суть саме такого способу життя козацтва, 
який є достеменним наслідком і надбанням всього козацтва як єдиного історичного 
явища, що має охоплювати й інші важливі елементи та процеси формування ідеології 
козацтва: виховання з дитинства, розуміння відносин в сім’ї, цілеспрямованої мети 
отримання освіти і знань; 

- все це стосується наукових досліджень і далеко не тільки сучасного стану 
козацтва як названо в запропонованій Програмі, а тим більше для розкриття подій 
широкоформатної давнини в історії козацтва з перспектив розвитку козацького руху в 
міжнародній системі відносин для співробітництва; 
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- звично й легше здійснити опис  подій чи окремих особистостей в тій чи іншій 
ситуації. Наприклад, героїчного М.І. Платова (с. 66-71) і лише згадкою українських 
козаків (с. 210-213), ніж заглибитися в дослідження соціальних процесів основних 
протиріч, щоб не розірвати історичних устоїв формування козацтва і через них 
пояснити зміст таких подій, що відірвані від справжнього козацького середовища і 
окремі козаки згодом зрадили ідеологію козацького народу співробітництвом з 
фашистами (приклад, Глазков і Федоров с. 220-239); 

- у цілому те, що відбулося є величезним соціальним розломом в історичній 
системі козацького суспільства і його народу як єдиного соціального явища. Цей 
розлом розпочався в другій половині ХVІІІ століття з відомими драматичними й 
трагічними наслідками першої і другої світових війн. Умови і причини цих етапів 
потребують значно більших глибин наукових досліджень.  

 
§ 4. Реконструкція козацького минулого в «нову» ідеологію 

4. В анотації і главах книги автори пропагували козацький розвиток за віками 
створеною лише російською ідеологією воїнства козацтва і, зокрема: 

- в ІІІ-му тисячолітті писаної історії людства є очевидною потреба допомогти 
політикам піднятися до рівня об’єктивного осмислення історії козацтва з пізнанням суті 
його першооснови – Київської Русі, яка відстояла дійсно священну землю, віру та 
духовну культуру не тільки своїх народів; 

- тоді і Запорізькій Січі з історією її виникнення була б приділена належна 
дослідницька увага авторів, а  не лише з 17 інформаційних рядків з спеціально 
підібраними малюнками (с.259-261) з давно пропагованою ще російською імперією та 
написом під одним з них: «Запорожец… да и только!» (260) . 

 
§ 5. Чим відрізняється ця «дослідницька» книга від інших 

і книги «Киевской Руси не было или что скрывают историки?» 
Високоповажна ідеологія давно відреагувала б на скомпільовані в книзі факти: 

«Киевской Руси не было или что скрывают историки?». (М. 2012. –С. 416) з публікацією 
й багатотисячними її тиражами в торгівлі та інтернеті. Але цього не сталося ні за 
місцем московської публікації, ні місцями її продажу. 

Зробити порівняння лише цих двох книг - «Летопись казачества. Казаки в 
Центральной Європе» авторів І. Бондаренка та Й. Долейші і «Киевской Руси не было 
или что скрывают историки?» О. Кунгурова не відкриє всіх результатів, бо вони 
прикриті різною тематикою і предметом дослідження, а в дійсності суть в іншому – в їх 
політичній спрямованості і тут обидві книги мають спільні риси.  

І книга Кунгурова  «Киевской Руси не было или что скрывают историки?», і 
рецензована книга, яку надав І. Бондаренко «Казаки в Центральной Європе» є 
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однаковим продуктом політичного ведення ідеологічної боротьби політикуму Росії з 
Україною, іншими країнами Європи та Світу. Росія часів Горбачова-Єльцина втратила 
статус зверх держави під назвою «СРСР», в якій Росія відігравала ведучу роль, 
рахуючись з тоді 52-х мільйонним народом України. 

Правонаступник Б. Єльцина – В. Путін приступив до президентської влади в 
грудні 1999 року, а в березні 2000 був обраним президентом названої країни. З 
відповідним оточенням. Було оперативно прораховано стан справ в Росії та Україні і 
прийнято рішення відновити статус зверх держави в якості Російської Федерації, 
реанімуючи в сучасних умовах та в протистоянні з США фактично політику Російської 
імперії, використовуючи нові механізми впливу. Насамперед фінансову систему, 
технології ведучих галузей виробництва та переозброїти російські збройні сили. 
Політика і практика-колишні республіки.  

Путін поставив завдання реанімувати СРСР в статусі Росії. Шляхи реалізації: а) 
економічний вплив на держави, особливо залежні від Росії; б) духовний - на свідомість 
громадян Росії та інші народи; в) застосування збройних сил, військова агресія, 
захоплення територій, політика батога і пряника. Підтвердження цих висновків 
засвідчують факти: військові дії в Придністров’ї, Чічні, Грузії,загравання з Кримом 
(вибори президента Мєшкова).   

За моїм переконанням, книга О. Конгурова – це скомпільований матеріал 
спецслужбами для Кунгурова, а  І. Бондаренка – більш професійна робота проти 
Козацтва України. Слухач публічних заходів і читач зможуть самостійно і конкретніше 
розібратися, якщо проаналізувати безпосередні висновки в названих трьох напрямах, 
порівнюючи з іншими російськими виданнями: (В.М. Лурье «Русское православне 
между Киевом и Москвой». «Три квадрата». Москва. 2010. –С. 296; Г.П. Катюк 
«Русские не славяне или тайна ордена московитов». Москва. 2012. –С. 368); О. 
Кунгурова «Киевской Руси не было или что скрывают историки?». Тут здійснюється 
три найактивніших напрями:  

а) давні наставники російської імперської неоідеології в сучасних умовах;  
б) як об’єкт – формування «нової» правосвідомості у народів під впливом 

путінської під міжнародну політику, насамперед, - України, Росії та Білорусії;  
в) діяльність (ноу-хау) видимих і невидимих, старих більшовицького (не 

радянського, бо ради тут є декорація) зразка і спецслужб Російської Федерації. 
 В. Лурье професійно демонструє розрахунок в головних питаннях на духовність 

народу і використання впливу віруючим московському патріархату, значна частина 
яких за місцем проживання перебуває в оточенні церков та служб цього патріархату й 
змушена користуватися послугами його духовенства. 

В книзі не досліджуються витоки й первинні започаткування православ’я в 
Київській Русі, яке надає підстави й розуміння того, що первинним началом й основою 
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історичного походження є Київський патріархат. А дослідження побудовані таким 
чином, щоб охарактеризувати основні  тенденції розвитку православних традицій лише 
від початку ХУ-го до середини ХХ-го століття. 

Автор і видавці наголошують на тім, що «Особлива увага приділяється розвитку 
церковно-політичної ідеології і канонічної свідомості, а також самим історичним 
обставинам, в яких те й інше мало можливість проявитися». Фактично приведений 
вислів є анотацією до книги, але надруковано на другій від титульної палітурки книги. В 
самій же книзі не розміщено окремо анотацію.    

 Г. Катюк поєднує не поєднане за народними традиціями, честю та гідністю 
людини з поваги до власного народу і суспільства й інших народів з їх суспільствами. З 
одного боку він книгу присвячує своєму другу і учителю -  «посвящается» (с. 5). С 
другого боку стверджує: «В этой книге вы столкнетесь с идеями, переворачивающими 
традиционные представления о прошлом народов Евразии. Многие нации на заре 
своего существования представляли собой не народы, а интерациональные  воинские 
ордена-сословия. Такими орденами были не только русы – московиты и моголо-
татары, но и сербы, венгры, франки и пр. Именно они положили начало многим совре-
менным нациям и государствам, в том числе и государству Российскому»; «…тюрков, 
руссов…немцев, норманов… и других так назывемых «народов» (с.4,6,241-320). 

 Це означає, що в сучасного російського «генія» - перевертня традиційних 
уявлень про минуле народів Евразії і «так назывемых «народов» (с. 6): німців, 
норманів, франків та всіх інших підготовлено його бачення про розвиток надуманої ним 
зі спільниками вже їх «справжньої» історії людства. При цьому вона розпочинається не 
з формування народу через походження роду, сім’ї, племені, фратрії з їх античними 
суспільствами народів і як пізнішої від суспільства появи певного виду держави, 
переважно в епоху існування рабовласництва, а за сучасними російськими 
політичними стандартами замовлень - від «інтернаціональних військових орденів як 
привілейованих станів» з прообразу тієї держави, що сформувалася у свій час 
російська імперія. 

Будь-яке подібне дослідження історії з держави і особливо як виду 
«интерациональных  воинских орденов-сословий» без пізнання народу та його 
суспільства є політичним прислужництвом, а не науковим дослідженням. Гуманітарні 
надбання: історії, права, політекономії, політології, філософії й інших наук давно 
дослідженнями та аргументованими висновками довели, що основою держави є 
людина, народ та їх суспільство і що держава, як суспільний вид структури, виникла 
лише на певному етапі  розвитку суспільства. Так, в основі, розвивалися народи і 
розвивається людство. Росія не була, не є і ніколи не буде винятком у давно існуючій 
закономірності розвитку соціальних явищ. 
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Коли ж повірити видуманій Г. Катюком версії, то результатом стане тупикова 
теорія і знання практики - відсутність в Росії античного суспільства. Тобто, такими 
виявляться наслідки катюківської «науки». Але вивчення правдивих літописів та 
досліджень й визнаних цивілізованою наукою правових пам’ятників,  літописів і праць 
вчених: наукову спадщину Володимира Великого, Володимира Мономаха, Ярослава 
Мудрого, Руську Правду, твір  Нестора-літописця; вчених: Феофана Прокоповича, 
Грушевського, Ломоносова, Грекова, Татіщева, Юшкова й багато інших українських і 
російських вчених, то це приведе, разом із закордонними вченими з їх дослідженнями, 
до фактів аргументовано переконливого рівня визнаних безспірних доказів і висновків.  

Стародавнє суспільство України, Росії і Білорусії існувало і названі й інші народи 
знають, що таке суспільство історично відбулося і відоме всьому світу – це стародавня 
Київська Русь і що Київ давно визнано - Матір’ю міст руських!  І ці міста тисячоліттями, 
віками й нині існують і в Україні, і в Білорусії, і в Росії. Проте сучасний російський 
шовінізм не заспокоюється і намагається загострити  відносини між народами 
протистояннями в псевдонаукових пошуках. Тут в названій книзі Г. Катюк навіть 
присвятив окремий розділ «3.2. Был ли Киев «матерью городов русских?» (с. 130-143), 
втопившись у версіях походження назв і навіть вирішив заперечувати достовірність 
фактів археологічної культури.    

«Чтобы понять, откуда все-таки взялся этноним «русь» и кто такие «собственно 
русы», не к археологическим данным надо обращаться. Нет в археологии культуры, 
считающейся русской и датируемой временами первых упоминаний о русах.» (с. 135). 
На завершення хаосу цих суджень, як кажуть у народі, «гора народила мишу»: «о том, 
что древние русы не были оседлым народом в отличие от тех же киевлян». І далі: «И 
вот у нас уже есть по русам две приметы: они не являлись по происхождению 
славянами и не были оседлым народом. Предстоит  выяснить, были ли они вообще 
«народом и какое отношение имели к Киевской земле» (с. 135). Це і є чи не головним 
катюківським «відкриттям» початку ХХІ  віку, спрямованого проти України.    


