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Д. Дупка детально описывает факты де�
портации венгров и немцев Подкарпатской
Руси — членов жандармерии, чиновников
венгерской администрации, обвиненных
в коллаборационизме и «антисоветской дея�
тельности». Данные 37 таблиц отражают чис�
ло репрессированных венгров и немцев по
различным категориям населения, месту про�
живания и депортации. Автор сопоставил ин�
формацию о числе жертв политики совети�
зации из многих источников (около 20), пред�
ложил свою методику подсчета. По мнению
исследователя, жертвами репрессий стали
более 27 тыс. венгров и немцев Подкарпат�
ской Руси, более семи тысяч погибло.

Автор привел много свидетельств выжив�
ших участников тех событий, судьбы кото�
рых иллюстрируют всю драматичность пос�
левоенного положения Подкарпатской Руси.
Описаны условия жизни заключенных круп�
нейшего в регионе фильтрационного лагеря
в Сваляве (сегодня на его месте открыт ме�
мориальный комплекс), где от холода, голо�
да и особенно от инфекционных болезней по�
гибли тысячи венгров.

Объективный и непредвзятый взгляд на
события 1944—1946 гг. в Подкарпатской Руси,
представленный в работе Дьердя Дупки, не�
обходим для позитивного и приемлемого со�
существования жителей этого традиционно
многонационального региона.

О. Г. Казак

JUKL JAKUB JIŘÍ. Adamité: Historie a vyhuben�
husitských naháčů. Praha : Dokořan, 2014. 168 s.

Чешский историк и теолог Якуб Йиржи
Юкл в книге «Адамиты: история и уничтоже�
ние чешских голышей» рассматривает исто�
рию секты адамитов в период гуситских войн.
Анализируется само понятие «адамиты» (в Че�
хии их называли «голышами», так как бого�
служения они совершали обнаженными).
Юкл отмечает, что исследователи истории сек�
ты ограничены в информации, так как боль�
шинство материалов было потеряно или унич�
тожено еще в ходе гуситских войн. В связи с
этим он подробно останавливается на обзоре
имеющихся по проблеме научных работ и ана�

лизирует документальные источники по ис�
тории адамитов в Королевстве Чешском.

Автор показывает эволюцию понятия
«адамиты», отраженную в средневековых ис�
точниках. Юкл считает, что учение адамитов
проникло в чешские земли через Германию
и Италию во времена правления Вацлава IV.
Отмечая существование нескольких групп
в рамках секты, он описывает историю са�
мой большой — во главе с Мартином Гуской.
Автор показывает причины ухода «голышей»
из Табора и характеризует их взгляды и дея�
тельность (фактически разбойническую)
после того, как секта обосновалась возле го�
рода Бернартице в районе р. Нежарки. Юкл
отмечает, что активную борьбу с сектой вел
лидер гуситов Ян Жижка, потерпев пораже�
ние от которого возле крепости Остров у Хам�
ру на р. Нежарке, адамиты прекратили свое
существование в чешских землях.

Автор подробно останавливается на ана�
лизе и оценке источников по истории адами�
тов. Среди приводимых в книге 14 докумен�
тов следует выделить Крумловский кодекс
работы П. Хельчицкого, «Гуситскую хрони�
ку» М. Вавржинца из Бржезова, Хронику
о Яне Жижке, старые чешские летописи.

Представляется, что знакомство с рабо�
той Я. Й. Юкла позволит читателю прибли�
зиться к пониманию чешского Средневеко�
вья с его религиозными и светскими спора�
ми в ходе гуситских войн.

Иржи Шмейкал (Чехия), стажер кафедры

TURKOWSKI R. Agraryści czechosłowaccy w la�
tach 1899—1935. Cz�śc I: Od narodzin w czasach
Cesarsta Austro�W�gierskiego do rozkwitu I Re�
publiki / Instytut Historyczny Uniwersytetu
Warszawskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego. Warszawa  : ASPRA�JR, 2012. 528 s.
CZ�ŚĆ II: Od schyłku działalności w I Republice
do emigracyjnej egzystencji na Zachodzie / Instytut
Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Warszawa : ASPRA�JR, 2013. 443 s.

Кніга вядомага польскага даследчыка
гісторыі сялянскага руху Р. Туркоўскага пры�
свечана гісторыі чэхаславацкай Аграрнай
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партыі. Манаграфія складаецца з дзвюх час�
так: «Чэхаславацкія аграрыі ў 1899—1935 гг.
Ад нараджэння ў часы Аўстра�Венгерскай
імперыі да росквіту I Рэспублікі» і «Чэхасла�
вацкія аграрыі ў 1935—1938—1989 гг. Ад ско�
ну дзейнасці ў I Рэспубліцы да існавання
ў эміграцыі на Захадзе». Кожная дата ў назве
мае абгрунтаванне: 1899 г. — год узнікнення
партыі, 1935 г. — парламенцкія выбары, якія,
з аднаго боку, сведчылі аб пасіленні пагрозы
для дэмакратычнага развіцця Чэхаславакіі,
а з другога — паставілі пераможцаў�аграрыяў
перад неабходнасцю захаваць не толькі дэ�
макратыю, але і суверэнітэт краіны. У 1938 г.
у складаных для ЧСР умовах лідары партыі
былі вымушаны адмовіцца ад ідэалогіі агра�
рызму і яе дэмакратычных асноў. Фактычна
з гэтага часу пачаўся заняпад Аграрнай
партыі, якая не здолела стварыць моцнага
эміграцыйнага асяроддзя ні ў гады вайны, ні
пасля яе заканчэння. Не мелі поспеху і спро�
бы часткі дзеячаў аднавіць партыю пасля «ак�
самітнай рэвалюцыі» 1989 г. У гэтай сувязі
Туркоўскі спрабуе знайсці адказ на пытан�
не, чаму адна з найбольш уплывовых партый
так хутка страціла свой патэнцыял і знікла
з палітычнай сцэны краіны.

Праца напісана на падставе шырокага
кола крыніц і даследаванняў, аналіз якіх
прадстаўлены ва ўводзінах да абедзвюх час�
так. Для аповеду Р. Туркоўскі абраў храна�
лагічна�праблемны падыход. У першай част�
цы ён апісвае ўзнікненне і генезіс Аграрнай
партыі, яе палітычную, грамадска�культур�
ную, асветніцкую дзейнасць, якая прывяла
да ўзнікнення рознага кшталту арганізацый
і як вынік узмацнення пазіцый аграрыяў,
пакрэслівае рашучасць лідараў — А. Швег�
лы, М. Годжы, Р. Берана і інш. Акрамя таго,
аўтар зазначае важную ролю аграрыяў у ба�
рацьбе за стварэнне незалежнай дзяржавы
і ўмацаванне яе ўнутрыпалітычнага і між�
народнага становішча ў міжваенны перыяд.

Шмат увагі Р. Туркоўскі надае характа�
рыстыцы і апісанню эканамічных мерапры�
емстваў у сельскай гаспадарцы. Ён лічыць,
што працяглае знаходжанне аграрыяў ва ўла�
дзе істотным чынам паўплывала на рост
агульнага ўзроўню жыцця вясковага насель�

ніцтва, а прапановы і мерапрыемствы пад�
час сусветнага эканамічнага крызісу выра�
тавалі сотні тысяч чэшскіх і славацкіх ся�
лянскіх гаспадарак ад банкруцтва.

На апісанні ўнутрыпартыйных працэсаў,
барацьбы за захаванне цэласнасці ЧСР, суп�
рацьстаяння сепаратысцкім памкненням су�
дэцкіх немцаў і славакаў, даследчык спыня�
ецца разглядаючы падзеі другой паловы
1930�х гг. Згадвае аўтар і пазіцыю Польшчы
пад час Мюнхенскага крызісу, зазначаючы,
што яе ўдзел у падзеле Чэхаславакіі меў не�
гатыўныя наступствы ў польска�чэхаславац�
кіх адносінах.

На думку Р. Туркоўскага, істотным чы�
нам на сітуацыю ў Аграрнай партыі паўплы�
вала смерць яе лідара, прыхільніка дэма�
кратычных традыцый А. Швеглы (1933 г.).
Новы кіраўнік — Р. Беран — праводзіў іншую
палітыку: на збліжэнне аграрыяў з правымі
сіламі, што выклікала незадаволенасць
часткі дзеячаў, якія аб’ядналіся вакол М. Го�
джы. Наступствы гэтага расколу найбольш
выразна паказаны ў апошнім раздзеле пад
назвай «Пасля ліквідацыі Аграрнай партыі
ў Чэхаславакіі (1938—1989)», дзе апісана не
столькі сама партыя, распушчаная ў 1938 г.,
колькі дзейнасць яе былых прадстаўнікоў.
Аўтар зазначае, што частка дзеячаў услед за
Р. Беранам пайшла на супрацоўніцтва з Гер�
маніяй, іншыя ж уключыліся ў падпольную
барацьбу з ворагам ці далучыліся да эмігра�
цыйнага ўрада. Менавіта факт супрацоўні�
цтва з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі
ў гады Другой сусветнай вайны стаў падста�
вай для забароны дзейнасці Аграрнай партыі
ў 1945 г., што азначала знікненне руху. Спро�
бы аб’яднаць сілы ў эміграцыі, а потым у дэ�
макратычнай Чэхаславакіі поспеху не мелі.
Такім чынам, заўважае аўтар, найбольш
моцная і арганізаваная ў міжваенны перыяд
Аграрная партыя, якая налічвала звыш
1,2 млн членаў і прыхільнікаў, фактычна
ажыццявіла ў канцы 1930�х гг. «палітычнае
самагубства». Следствам гэтага стала
знікненне аграрыяў з чэшскай і славацкай
палітычнай сцэны ў канцы ХХ ст.

Л.  А. Козік




