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FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET-
EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Ukrajna területének és népeinek története

Paul Robert Magocsi 1945-ben született New Jersey államban. A Torontói 
Egyetemen (University of Toronto) a történelem- és politikatudományok 
professzora, a Kanadai Tudományos Akadémia tagja. Kutatási területe Ke-
let-Közép-Európa. E térség történelme mellett annak politikatudományával, 
a határ menti területeken élő népcsoportok történetével, nemzetiségi moz-
galmaival foglalkozik.

Magocsi könyve 1996-ban jelent meg először, 2010-ben másodszor, de 
átdolgozott, bővített kiadásként. 2012-ben ukránul is megjelent Lvov-ban 
az Ukrán Katolikus Egyetem kiadásában.

A második kiadás elé írott bevezetőben többek között arról is olvasha-
tunk, milyen szándék vezérelte a szerzőt, s hogy ez az új változat mennyi-
ben és hogyan változott, bővült az 1996-os első kiadáshoz képest. Három 
új fejezet segít még árnyaltabbá tenni a képet Ukrajna és a környező népek 
történetéről. Külön fejezetet szentel a Krími Kánság XVI–XVII. századi 
történetének, az I. világháború utáni időszakban a mai Ukrajna területén 
élő népcsoportok helyzetének, valamint az 1991 után megszülető független 
ukrán állam leírásának.

Az első kiadás bevezetőjét is közli, mivel abban is számos, a könyv 
felhasználásához feltétlenül szükséges utasítást, magyarázatot közöl. El-
sőként említsük meg a szerzői szándékot. Magocsi a könyvét elsősorban 
egy- vagy kétszemeszteres kurzushoz ajánlja egyetemi tankönyvnek. Egy 
többségében szlávok lakta terület esetében fontos kitérni arra, milyen lo-
gika szerint írja át, írja le a hely- és személyneveket. A személyneveknél a 
kiejtés szerinti átírást veszi alapul, de kivételt tesz a középkori keleti szláv 
nevekkel, melyeket a mai modern ukrán nyelvhez igazít. Az angol nyelvű 
olvasó dolgát segítendő, a cirill betűs személy- és helyneveket latin betűs-
re írja át minden esetben, emellett figyelmet fordít a zsidó nevek helyes 
írására és átírására. A héber és cirill ábécé esetében is megjelöli átírásá-
nak alapját. Emellett közli néhány város, terület elnevezését, megadva ma 
használatos alakjukat is.
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Az alábbiakban tekintsük át Magocsi monográfiájának szerkezetét. Uk-
rajna történetét tíz nagy egységre tagolja, ezekben összesen 53 fejezetet 
különít el, melyeket minden esetben további kisebb egységekre, alfejeze-
tekre oszt, ezek száma összesen 251. Magocsi monográfiájának szerkezete 
arányos. A műben 46 térkép és 23 táblázat szerepel, melyek jól egészítik ki 
a leírtakat, szervesen illeszkednek az adott témához, feltalálási helyüket pe-
dig külön jegyzékben, pontosan közli a szerző. Az alfejezeteket elkülönített, 
közbeszúrt szövegmezők egészítik ki, melyek érdekes adatokat, különböző 
forrásokat tartalmaznak, megfelelő módon segítve a lehető legárnyaltabb, 
legteljesebb kép kirajzolódását az adott témát illetően. 

Az első rész (Bevezető és a Kijevi Rusz előtti időszak) az ukrán régiók 
társadalom- és természetföldrajzi adottságainak tárgyalásával kezdődik. Itt 
kitér a terület természeti adottságaira, éghajlatára, a mai Ukrajna területén 
élő népcsoportok megoszlására. Külön alfejezetet szentel Magocsi Ukrajna 
nevezéktanának, s a történelem és a történetírás különböző korszakaiban 
használt elnevezéseket összegyűjti a Kijevi Rusztól kezdődően, hiszen e 
terület történeti megítélését évtizedeken át az orosz, szovjet szemlélet ha-
tározta meg.

Külön fejezetben írja le a szerző a különböző történelmi nézőpontok 
– orosz, lengyel, ukrán – bemutatását. Emellett kitér egy szövegmezőben 
Kelet-Európa mibenlétének kérdésére, s közli Nyikolaj Kosztomarov oro-
szokról, ukránokról és lengyelekről alkotott nézeteinek részleteit is.

A körültekintő, részletekbe menő leírás kitér a sztyeppe nomád népeire, 
valamint a Fekete-tenger partvidékén élő görögökre, emellett a bizánciakat 
és kazárokat is említi. A szláv népek eredetéről, szállásterületéről egyebek 
mellett Procopius és Hérodotosz említésével ír, a szlávok és kazárok viszo-
nyát is kellő részletességgel tárgyalja.

A második rész (A Kijevi Rusz időszaka) a középkor időszakát teljes 
mértékben lefedi, a tárgyalást a Kijevi Rusz felemelkedésével kezdi. A ko-
rábban számszerűleg említett szövegmezők egyikét a Rusz eredetét körül-
vevő vita mozzanatainak szenteli. A Kijevi Rusz tárgyalása során a szerző 
nem mulasztja el a kor Európájának leírását sem, ahol szót ejt az ukrán terü-
leteket övező változásokról, beleértve a magyarokat és a Kazár Kaganátus 
instabilitásának említését is. A konszolidációról szólva külön-külön alfe-
jezetben írja le Nagy Vlagyimir és Bölcs Jaroszláv uralkodásának idősza-
kát. Kitér a kereszténység és a Rusz megkeresztelkedésének kérdésére is. A 
következő fejezetben a tárgyalt korszak társadalmi-gazdasági és kulturális 
változásait foglalja össze. A társadalomszerkezet és a társadalom egyes réte-
geinek tárgyalásán túl a gazdasági rendszerről, a jogrendről, az építészetről, 
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irodalomról is említést tesz, ideértve a bizánci kulturális hatások említését 
is. A társadalom- és gazdaságtörténeti, kultúrtörténeti fejezetek visszatérő 
részei Magocsi Ukrajna monográfiájának.

Ezt követően a mongol betörésnek és a mongolok hatásának tárgyalására 
tér át, s az Arany Horda, majd Galícia és Volhínia területének történetével 
foglalkozik a szerző.

A harmadik részben (A lengyel–litván–krími időszak) a lengyel–litván 
uralomról és a krími tatár periódusról van szó. Ebben a részben is megte-
remti Magocsi a megfelelő történelmi kontextust, hiszen az ukrán területek 
és népeik sorsának e korszakra vonatkozó tárgyalását a Lengyel Királyság 
és a Litván Nagyfejedelemség egyesülésével kezdi, s külön alfejezetben 
szól Moszkva viszonyulásáról. Az ukrán területek Rzeczpospolitához törté-
nő csatolása, mely jelentősen és hosszú időre meghatározta e térség és lakó-
inak lehetőségeit, megkívánja a társadalmi szerkezet átalakulásának, ezzel 
együtt az új társadalomszerkezetnek a bemutatását. A nemesek, jobbágyok 
helyzetének elemzése mellett nem mulasztja el az Ukrajna területére be-
települő zsidóság történetének, társadalmi elhelyezkedésének leírását sem, 
bejövetelüknek külön szövegmezőt is szentel. A társadalmi-gazdasági vál-
tozások tárgyalásánál nemcsak Lengyelország gazdasági és kulturális felvi-
rágzásáról szól, hanem ezt megelőzően a világkereskedelmi rendszer átrende-
ződéséről is. A társadalomtörténeti részeknél elmaradhatatlan a vallást érintő 
kérdések tárgyalása, így Magocsi külön fejezetet szentel az ortodox kulturális 
felvirágzás taglalásának. Itt egyebek mellett szót ejt a kijevi metropóliáról, a 
szerzetesi mozgalomról, a városi polgárság és a mágnások szerepéről is, és 
külön kiemeli a reformáció és a breszti unió kérdéskörét is.

A harmadik rész utolsó fejezete az ukrajnai kozákokról szól. A szláv né-
pek eredetének korábbi bemutatása után ebben a részben a kozákok szü-
letésének körülményeit, mozgatóit gyűjti össze Magocsi, megemlítve a 
zaporozsjei kozákokat is. A kozákság nemzetközi szerepe mellett az orto-
doxiához való viszonyulásukról is ír. A kozákság – regisztráltak és „szabad 
kozákok” – katonai szerepéről, hadi potenciáljukról számos példát említ. 
Leírja, hogy a Habsburg Birodalom szolgálatába szegődve éppúgy meg-
találjuk őket, mint lengyel zászlók alatt mind Moszkva, mind az Oszmán 
Birodalom ellenében. 

E fejezet záróakkordja a „Vihar előtti csend” című alfejezet, amely az 
1630-as évek elejétől 1648-ig tartó időszak történéseit írja le, megteremtve 
az átvezetést a negyedik részhez, mely a kozák állam történetét tárgyalja.

A negyedik rész (A kozák állam, 1648–1711) a Bogdan Hmelnyickij 
hetman vezette felkelés és a hetman korábbi pályafutásával indul, majd a 
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perejaszlavi egyezményt járja körül Magocsi, külön kitérve  Moszkva fel-
emelkedésére. Ahogyan korábban, itt sem marad el a nemzetközi helyzet 
bemutatása. A kozákok szövetségi rendszerét írja le, ennek kapcsán Alexej 
Romanov cárt, X. Károly Gusztáv svéd királyt, II. Rákóczi György erdélyi 
fejedelmet is említi mint a kozákokkal  szövetségben levő uralkodókat. A 
kozák állam társadalomszerkezetét külön fejezetben tárgyalja, itt a hang-
súlyt a regisztrált és nem regisztrált, avagy „szabad” kozákok bemutatására 
helyezi a szerző. Mindemellett a kozákok belső adminisztrációjáról és álla-
muk nemzetközi helyzetéről is ír Magocsi.

Az északi háborúról és Iván Mazepa hetman szerepéről külön fejezetben 
olvashatunk. Ezt a részt a társadalmi-gazdasági, valamint kulturális változá-
sok bemutatása zárja, önálló fejezetként. Itt a társadalomszerkezet, a gazda-
ság, állam és egyház viszonya és a kultúra fejlődése, változása kerül górcső 
alá, valamint Ukrajna 1648 utáni átalakulása.

Az ötödik rész (Ukrán területek a XVIII. században) a XVIII. század 
eseményeit mutatja be. Ebben a részben az ukrán területek autonómiája 
és természetesen a Moszkvai Oroszországból kialakuló Orosz Birodalom 
történetének bemutatására kerül sor. A század hatalmas változásokat hoz, 
ennek megfelelően a Zaporozsjei Szics, Szloboda Ukrajna és a Krími Kán-
ság bemutatása sem marad el, valamint az orosz uralom alatti változások 
és fejlődés leírása is igen részletes, több fejezetet tesz ki. A változó társa-
dalomszerkezet, a gazdasági fejlődés, a nemzetközi kereskedelem éppúgy 
előkerül, mint az ortodox egyház helyzete, az oktatás és a művészetek, iro-
dalom és történetírás, valamint az építészet. 

A hatodik rész (Ukrajna az Orosz Birodalomban) a területi és közigaz-
gatási változások leírásával kezdődik, ezt a részt térkép egészíti ki, így azon 
a leírtak követhetők is. E rész első fejezete az Orosz Birodalom 1814–1914 
közötti történetéről is szól, mely kitekintésként szolgál a társadalomtörté-
neti és egyéb változások nagyobb ívű elhelyezéséhez. Külön fejezetben 
tárgyalja az ukrán területeken élő népek helyzetét Magocsi. Ezt a fejezetet 
etnikai térkép és táblázatok egészítik ki. Az oroszok, lengyelek, németek, 
krími tatárok és egyéb népek mellett a románokat és zsidókat is megemlíti 
a szerző.

A hatodik részt a nemzeti öntudatra ébredés és a nemzeti mozgalomról 
írott fejezet zárja. A nemzeti eszme leírása éppúgy, mint az orosz–ukrán 
identitástudat összeférhetetlensége helyet kap ebben a két fejezetben.

A hetedik rész (Ukrajna a Habsburg Birodalomban) már a XIX. század 
második felének történetét dolgozza föl. E rész elején egy áttekinthető, rész-
letes térképen követhetjük nyomon a területi átrendeződéseket Lengyelor-
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szág első fölosztásától (1772-től) a Szent Szövetség létrejöttéig (1815-ig) 
terjedő időszakban. A kitekintést itt is megteszi Magocsi, hiszen külön alfe-
jezetben mutatja be a Habsburg Birodalom szerkezetét. A hatodik részben 
megkezdődött a nemzeti öntudatra ébredés tárgyalása, amely a hetedik rész-
ben is folytatódik, itt két fejezet foglalkozik az osztrák kormányzat és az 
ukrán nemzeti mozgalom viszonyával, valamint az 1�4�-as forradalommal. 
A ’4�-as forradalom tárgyalását is kitekintéssel kezdi. Az osztrák forradal-
mi megmozdulások, és a bécsi forradalom mellett a magyar forradalom és 
szabadságharc is szóba kerül, majd innen csatol tovább Galícia és az ukrán 
területek tárgyalására. A két utolsó fejezet a század második felének törté-
netét dolgozza fel, mely a közigazgatás szerkezetére, a nemzetközi helyzet 
változására és az osztrák belpolitika alakulására éppúgy figyelmet fordít, 
mint a társadalmi és gazdasági fejlődés és a nemzeti mozgalom további be-
mutatására.

A nyolcadik részben (Az I. világháború és a harc a függetlenségért) Ma-
gocsi a „rövid huszadik század” tárgyalását kezdi meg. Az I. világháború 
részletekbe menő taglalásától eltekint Magocsi, csupán a háború kitörésének 
körülményeit írja le. Magocsi kitér a galíciai ukránok politikai tevékenysé-
gére: mivel Galícia és Bukovina a hadműveletek kellős közepén terül el, így 
a függetlenségért harcoló ukrán körök az Osztrák-Magyar Monarchia fővá-
rosába szorulnak. Magocsi leírja az osztrák hatalom ukrán mozgalomhoz 
való viszonyulását, s a lengyel–ukrán területek sorsának alakulását.

Az orosz forradalommal foglalkozó fejezet a bolsevik forradalom mel-
lett kitér az Ukrajnában lezajló eseményekre és az Ukrán Nemzeti Köztár-
saság létrejöttére is. Az Ukrán Hetmanátus megalapítása és bukása mellett 
ez a rész tárgyalja a Nyugat-Ukrán Nemzeti Köztársaság történetét, függet-
lenségi harcát is. Ehelyütt ismét szó esik az ukrán területeken élő népekről, 
így a zsidókról, oroszokról, lengyelekről, németekről, csehekről és a krími 
tatárokról.

A kilencedik rész utolsó alfejezetének címében Magocsi felteszi a kér-
dést, miszerint az ukrán forradalom siker volt avagy bukás? Válaszában 
érveket sorakoztat pro és kontra, hiszen az Ukrán Nemzeti Köztársaság 
elbukott, az ukrán területen élők különböző államok fennhatósága alá ke-
rültek, ugyanakkor a korszakot nem tekintették bukásnak, hiszen – amint 
írja – az Ukrán SZSZK létrejött. Mindezek mellett megemlíti azt is, hogy a 
függetlenségi törekvések életben maradtak csakúgy, mint a vágy az ukrán 
területek egyesítésére.

A kilencedik rész (A két világháború közötti évek) a háború utáni rende-
zés tárgyalásával kezdődik. Ezt a fejezetet is térkép egészíti ki, valamint a 
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Szovjet SZKSZ és az UKRÁN SZSZK közötti egyesülési szerződés részle-
teit is olvashatjuk egy szövegmezőben. A párizs környéki békéről írott kon-
ferencia kirajzolja Európa új határait. Ezen változások ukrán vonatkozásait 
egy térképen is megtekinthetjük. Szovjet-Ukrajna autonómiáért folytatott 
küzdelme kapcsán az oktatásban, vallásban, művészetekben tett ukranizá-
ciós – az ukrán nemzeti tudat erősítése – törekvésekről is olvashatunk. A 
nemzetiségek sorsának alakulásánál olvashatunk a korábban is megemlített 
népek sorsáról. Ebben a részben Magocsi a Lengyelországhoz, Romániához 
és Csehszlovákiához csatolt területek és az azon élő népek történetéről kü-
lön fejezetekben szól.

A tízedik és egyben utolsó részben (A II. világháború és a független Uk-
rajna) a második világháború ukrán területeket és a vele összefüggő orszá-
gokat – lásd Lengyelországot – érintő eseményekről olvashatunk csupán. A 
náci uralomról éppúgy szó van, mint az ellenállásról és a Holokausztról. Ezt 
követően pedig korszakról korszakra követhetjük végig Ukrajna történetét. A 
háború utáni sztálini diktatúra, a Hruscsov–Brezsnyev-éra, a Gorbacsov-idő-
szak és a függetlenség kikiáltása mind egy-egy fejezetet kapnak e terjedelmes 
monográfia végén. Látszólag csekélyek azok a terjedelmi keretek, amelyek 
ennek a korszaknak jutnak, de tömör, lényegre törő összegzést kapunk erről 
a széles körben viszonylag ismert időszakról. A legutolsó fejezet az 1991-
ben kikiáltott független Ukrajna első lépéseiről szól. Átgondolt logika men-
tén megy végig a politikai rendszer újrastrukturálódásától kezdve a narancsos 
forradalmon keresztül, a társadalmi-gazdasági és kulturális változásokon ke-
resztül eljutunk a vallási kérdésekhez is. Ebben a fejezetben sem maradhat 
el az etnikumok helyzetének ábrázolása, hiszen Európa – területét tekintve 
– második legnagyobb országa etnikailag meglehetősen sokszínű államalaku-
latként lépett a XX. század színpadára.

A szerzőt sem pozitív, sem negatív elfogultsággal nem vádolhatjuk, hi-
szen több esetben is többféle nézőpontból megvizsgálja a fontosabb ese-
ményeket. Magocsi monográfiájának látószöge megfelelően nő, illetve 
csökken az adott résszel szemben támasztható követelmények szerint. Gon-
dolhatunk itt a nemzetközi kitekintésekre, a nagyobb témától a résztémához 
való eljutásra. A mű felosztása arányos, a résztémák és a terjedelmi keretek 
megfelelően oszlanak meg ennél a közel 900 oldalas műnél.
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