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Про деякі соціокультурні аспекти використання металевих казанів
кочовиками доби раннього заліза

Бєлопольська Ольга

Національний університет «Києво-Могилянська академія» daode24@gmail.com
Дослідження металевих казанів кочовиків раннього залізного віку – типологія, хіміко-технологічний аспект – сьогодні мають розлогу історіографію (М. А. Боковенко,
Т. Б. Барцева, Р. С. Мінасян, С. В. Деміденко, О. В. Ромашко, та ін.), однак питання функціонування казанів у давніх суспільствах досі розглядалося побіжно і безсистемно.
Аналіз соціокультурного аспекту використання литих казанів спирався на письмові
свідчення Геродота. Втім, сакральну символіку скіфського казана відмічали М. А. Боковенко та Г. С. Джумабекова, зв’язок посудини із суспільством дослідив В. М. Грицюк,
акцентували увагу на цьому аспекті Т. М. Кузнецова, О. В. Ромашко.
Досліджені джерела в рамках позначеної теми, що розподіляються на три групи, мають крос-культурний характер. По-перше, це міфологічні сюжети народів світу, по-друге,
це етнографічний матеріал, по-третє, це археологічні джерела, які стосуються як досліджень бронзових казанів доби раннього заліза, так і безпосередньо публікації найбільших
скіфських курганів з казанами.
Матеріал було опрацьовано такими методами як: аналіз міфологічних сюжетів, метою
якого є виокремлення архетипу казана у світогляді давньої людності; метод етноаналогій, який дозволяє звернутися до архетипів використання казана сучасними суспільствами; метод синтезу, в рамках якого отримані архетипи накладаються на археологічний
матеріал скіфської доби.
Новизною запропонованого дослідження є звернення до проблеми використання казана скіфським суспільством в побуті та сакрально-ритуальній сфері комплексно, завдяки
поєднанню міфологічних згадок та етноаналогій, які екстраполюються на археологічний
матеріал.
В результаті аналізу міфологічних сюжетів з використанням казана було виокремлено
його наступна символіка: зцілення та воскресіння (археологічно пов’язане з кістяними
рештками розрубаних тварин, що походять з казанів скіфських поховань); добробут і багатство (тривала потойбічна суспільна трапеза з казана у похованні); казан як елемент
світової вертикалі (позначає вхід у потойбіччя).
Знайдені етноаналогії підтвердили використання казана не лише в побуті, а й в сакрально-ритуальній сфері в якості вотивних підношень або як символ об’єднання з родом та спільнотою, чи то маркер кордону між світами. Археологічно вотивні дари репрезентують випадкові знахідки, які особливо поширені на території Жетису (Семиріччя) та
в Киргизстані.
Інші значення простежуються за скіфськими поховальними комплексами Північного
Причорномор’я. Аналіз цих значень має спиратися на такі критерії, як кількість казанів
(чотири в найбагатших – Солоха, Чортомлик; два – Гайманова Могила, Рижанівський та
Бердянський кургани, або один) та їхній розмір (з двох один – більший, часто з браком,
що унеможливлює приготування їжі, а другий – менший, кращої збереженості); втрата побутової функціональності (навмисне псування артефакту символізує його перехід у світ
померлих – казани з Келермеських курганів, частина піддону з кургану Кара-Тюбе). Втім,
не слід виключати, що казан міг бути особистою річчю померлого, дуже цінною за життя.
Ідея об’єднання з родом чи спільнотою пов’язана з ритуалом спільної трапези, під
час якою громада згуртовувалася навколо одного казана. Розміщений у похованні казан
символізував таку єдність і після смерті його шляхетного володаря. Символ казана як
маркер між світами археологічно простежуються в камері V центрального поховання кургану Чортомлик, де «грабіжницький хід» обабіч позначали казани.
Таким чином, розуміння функціонування скіфського казана у суспільстві, зокрема, у
сакрально-ритуальній сфері, так саме як його символіка, стає можливим завдяки залу-
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ченню міфологічних сюжетів та етноаналогій, та їхнім подальшим співвіднесенням з археологічним матеріалом в залежності від контексту останнього. Так, серед виокремлених
значень, казан як випадкова знахідка, вірогідніше, був вотивним даром. В поховальних
комплексах казан міг символізувати єдність з соціумом, а в суперелітних ще й позначати
кордони між світами.

Декотрі питання індентифікації зольників скіфської доби
середньої лівобережної Наддніпрянщини
Дергай Артем

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна tema.drga@gmail.com
Значну область наукової проблеми археології раннього залізного віку Лісостепу становлять так звані «зольники» – об'єкти у вигляді земляного насипу, специфічної стратиграфічної структури, що розташовані на визначених місцях будов скіфського часу.
Основні дискусії точаться довкола структури їх нашаровувань, а здебільшого саме – відкладень золи різного кольорового спектру (від світло-сірого до насичено-темного), утвореного внаслідок розкладання певних матеріалів.
Артефакти, виявлені на комплексах, що розташовані під шарами цих відкладень дали
ґрунт для наукових трактувань їх зв’язку. Серед залученного масиву історіографії проблеми головно спори відбуваються довкола походження та відповідно призначення зольникових насипів відбуваються в контексті «культової» та «виробничо-побутової» теорії.
Стосовно досліджуваних теренів лівобережної Наддніпрянщини висувалися припущення радянським дослідником І. І. Ляпушкіним, що вважав ймовірним існування окремої «зольничної культури», притаманної лише для регіону всього Лісостепу України, а
отже – відкоремленої, в культурному плані території від іншої, степової Скіфії. Згодом,
ця гіпотеза виявилася нежиттєздатною, внаслідок послідовної її критики В. А. Ільїнською,
яка вказувала головним котнтраргументом наявність існування традиції насипання зольних пагорбів в культурах не пов’язаних з власне Лісостепом.
Вагомий внесок до побудови реалістичного пояснення функціональності та взаємозв’язку комплексу й зольного насипу був здійснений Яковом Петровичем Гершковичем. Цей останній, протиставляє його підхід відмінним від пассивного прийняття феномену зольників, як даності (що зводиться до визначення об’єктів вказаного явища, шляхом простого опису їх характерних ознак, подібно до О. П. Смірнова). Дослідник вбачав
вирішення питання призначення зольників можливе у разі синтезу культової та виробничо-побутової теорії. Однак, всупереч інших науковців, що торкаючись проблемтики зольників, Я. Гершкович уявляє процес їх утворення шляхом поетапного розподілу насипу під
час занепаду житлово-виробничого комплексу з елементами культової обрядовості, що
супроводжували його існування.
Природною є структурна відмінність пам’яток, у яких наявні пласти золи, або золоподібного шару відкладень. Подібні зустрічаємо в античних давньогрецьких есхарах,
зольниках білогрудівського типу та лісостепових культурах скіфської доби. Однак повне
порівняння унеможливлюється їх спірністю застосування терміну «зольник» для характеристики кожного золовмістних об’єктів, різнокультурною та різночасовою приналежністю. Визначення певної єдиної системи «еволюції» зольникотворення можливе за умови
розгляду таких пам’яток в контексті кожної культури окреми, шляхом виокремлення їх
внутрішніх схем хронологічно-функціонального зв’язку. Це вбачається в проблемності
підходу щодо причорноморських есхарів, які мають виключно культове значення й неодноразово описані античними письмовими джерелами.
Із загалу зольників вирізняються пам’ятки білогрудівського типу за своїм хімічним
складом, містячи відкладення кальцитів, утворених внаслідок розкладання вуглеводних
решток тварин за практично повної відсутності деревного вугілля та слідів перепалу, які
зазвичай представлені в окремо сконцентрованих місцях у вигляді залишків вогнищ. За
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своїми складом та структурою від них відрізняються зольники лісостепової зони, в яких
не простежуються єдина схема розвитку, як це помічено Я. Гершковичем, Е. Савою та
Е. Кайзер в Одая-Мічурін. Натомість увагу звертають такі особливості, як скупченість в
певних місцях золи з вмістом перепалу та очищеної від нього, а також закономірностей
в самих цих скупченнях – зростанні концентрації потужності шару золи в розрізі комплексів, приміром в Пожарній Балці, Собківці та Адамівці.
Указані особливості типів зольників стоврюють умови для структуралізації схем розвитку зольникотворення в Україні, подібно до запропонованих Гершковичем для білогрудівської культури, що потребує залучення великих масивів матеріалу, стосовно уже
досліджених зольникових комплексів, що містяться у фондах.

Поховальні конструкції могильника салтівської культури біля с. Бочкове
Іськов Ігор
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4613437@ukr.net

Поховальні конструкції могильників є важливим джерелом для виділення культур,
її локальних варіантів та дозволяють комплексно розглянути поховальний обряд
населення того чи іншого регіону.
Могильник розташований на крейдяному останці на р. Вовча – лівому притоку
р. Сіверський Донець за 23 км до її впадіння. За 2014–2016 рр. середньовічною
експедицією під керівництвом О. О. Лаптєва було досліджено 16 поховань на
Бочковському могильнику, частина з яких мала залишки деревини, що дозволяють
прослідкувати поховальні конструкції могильника.
Могильні ями були викопані в перехідному до материнської породи шару, насиченому
крейдяною крихкою та крейдяними уламками. Під цим шаром залягав мергелевий
материк з крейдяними уламками. Деякі поховання досягали глибини залягання крейди.
Могильні ями фіксувалися по давній поверхні на глибині 20-30 см. Завдяки цьому
повністю вдалося зафіксувати давню форму поховання. Могильні ями скоріше за все
видовбувалися за допомогою мотижки, про що свідчать сліди цього інструмента на
стінках і заплечиках поховання № 16.
Поховання були здійснені в прямокутних ямах з кільцевими підбоями та заплечиками
як вздовж могильної ями так і забутуванням у вигляді заплечиків по її периметру.
Відповідно до цього можна виділити два типи поховальних конструкцій.
Тип 1 – поховання в ямах, здійснених у домовинах-рамах з дерев’яним перекриттям
(поховання № 1-4, 7-10, 14, 15). До даного типу належать поховання із забутуванням
у вигляді заплечиків по периметру могильної ями. Вздовж забутування фіксувалися
залишки деревини (поховання № 1-4, 7, 9, 10), а над кістяком небіжчика були виявлені
залишки дерев’яного перекриття (поховання № 1, 3, 4). Забутування цього типу не
було матерковим і складалися із забитої між домовиною та стінками могильної ями
породи. Цілком можливо, що домовина-рама збиралася у самій ямі: вздовж могили
клали повздовжні дошки, які розпирали поперечні дошки з середини, а сама конструкція
фіксувалася забутованими між могильною ямою та дошками породою. Про це може
свідчити те, що розміри домовини-рами у деяких похованнях перевищували розміри
верхньої частини ями до її переходу у кільцевий підбій. Після покладення небіжчика
домовина закривалася перекриттям з деревини.
Тип 2 – поховання в ямах з повздовжніми заплечиками, перекритих дерев’ними
дошками (поховання № 9, 13, 16). У даному типі поховань деревина вздовж заплечиків
не фіксувалася, проте були наявні залишки перекриття над кістяком небіжчика. Після
здійснення поховання яма перекривалася поперечними дошками, які трималися на
заплечиках. Так у похованні № 16 були знайдені залишки трьох поперечних дошок
шириною більше 20 см, що розміщувалися на рівні заплечиків над головою, тазом та
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колінами небіжчика. Можливо, проміжки між цими дошками ще чимось перекривалися. У
похованні № 9,13 деревина не зберіглася. Викликає сумнів щодо наявності у похованні
№ 9 перекриття, адже ступні у небіжчика були відрубані. До того ж, поховання № 11 було
здійснене у неглибокій й короткій ямі, а небіжчик знаходився у скорченому положенні.
Ступні були також відрубані. Можливо, це поховання неповноправних представників
общини, яких було зневажливо поховано. Планиграфічно ці поховання знаходяться на
окраїні могильника і можуть бути більш пізніми.
Цікаво, що на могильнику було знайдена одна дитяча катакомба з коротким дромосом
без сходинок та невеликою камерою, відділеною від дромоса дерев’яним закладом.
Залишки підстилки у похованнях відсутні, проте у похованнях № 8, 9 було зафіксовано
чорний тлін на дні могильної ями. На можливість існування підстилок на дні могильної
ями вказують знахідки на могильнику Червона Гірка, де у похованнях № 36, 87 на дно
ями була покладена березова кора.
Аналогії обидвом типам поховань зустрічаються на ямних могильниках Червона Гірка,
Червона Гусарівка, Лисогорівка, Волоконівка, Жовте та ін.
Таким чином, на могильнику у с. Бочкове представлені два типи поховальних
конструкцій: поховання в прямокутних ямах, здійснених у домовинах-рамах з дерев’яним
перекриттям та поховання в ямах із повздовжніми заплечиками, перекритих дерев’ними
дошками. Дані типи є характерними для ямних могильників салтівської культури.

Историко-культурный подход в изучении черняховских гончарных форм
(на примере материалов из погребений могильника Войтенки-I)
Калашникова Ольга

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
kalashnikovaolga1994@gmail.com
Керамика, является наиболее массовым материалом в системе материальной культуры древних обществ, который смело можно отнести к одному из наиболее ярких
культурно-структурирующих и культурно-различимых признаков. Однако, сами по себе,
глиняные сосуды не несут прямой исторической информации. Только при условии применения специальных методов, начинают давать изначально заложенную в нее информацию. В свою очередь, выбор использованных методов и методик обусловлен исследовательским подходом.
На сегодняшний день, можно говорить о существовании трех основных исследовательских подходах в изучении древней посуды: эмоционально-описательный, формально-классификационный и историко-культурный. Последний из перечисленных подходов, по мнению большинства профессиональных керамологов, является наиболее
перспективным. Его основные принципы были заложены в 1970–90-х годах в работах
А. А. Бобринского. Дальнейшее развитие, подход получил в ряде работ Ю. Б. Цетлина,
Е. В. Волковой и И. Н. Васильевой. В основе подхода лежит принцип, при котором сосуд
следует рассматривать не просто как вещь, а как неких результат организованного процесса труда древних гончаров. Использования подхода дает возможность решения широкого спектра исследовательских задач, начиная от проблемы отбора исходного сырья
для производства посуды, изучения готовых форм, вплоть до возможности выявления
культурных контактов, как между членами отдельного взятого коллектива, так и в рамках
целой культуры. Учитывая тот факт, что этнокультурная проблематика является одним
из основных направлений в современных археологических исследованиях, применение
описанного подхода видеться более чем перспективным.
Относительно к вопросу изучения черняховского керамического комплекса, то здесь
историко-культурный подход, пока так и не получил должного развития. Предложенные
анализ и классификации гончарных керамических форм В. П. Петрова, Е. А. Сымоновича, Д. В. Барана, Б. В. Магомедова и других строятся на принципах эмоционально-опи-
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сательного, либо формально-классификационного подходов. Работая в рамках этих подходов, как правило, выделение признаков для описания сосудов, часто происходило
субъективно и на чисто интуитивном уровне, без применения какой-либо методики, что
привело к появлению различных типологий, среди которых ни одна так и не стала общепринятой. Таким образом, особенно остро стоит вопрос о создании единой и общепринятой методики при описании черняховской керамики.
В данной работе, автором показано методику применения и источниковедческие возможности историко-культурного подхода в изучении черняховских гончарных форм на
примере материалов из погребений могильника Войтенки-I. На сегодняшний день на
могильнике Войтенки-I исследовано более 200 погребений, что дает возможность считать его не только наиболее полно исследованным, но и самым большим черняховским
могильником восточнее Днепра. Таким образом, видеться актуальным изучение керамического комплекса могильника, его классификация, которая в дальнейшем может стать
базовой, по крайней мере, для нашего региона.
Исходя из массовости материала и его разнообразия, нами для анализа была отобрана одна из категорий столовой керамики, а именно гончарные миски закрытой типа
(МЗТ). Всего нами было проанализировано 70 археологически целых сосудов.
Весь ход произведенного нами исследования можно разделить на следующие этапы:
- поиск и выделение на контуре сосуда точек, где происходит изменение характера
физических усилий (точки наибольшей локальной кривизны – НЛК);
- выявления оболочек и костяков в естественной структуре сосуда;
- выделение элементарных частей из которых состоит сосуд, выявление степени их
сформированности;
- анализ оболочки сосуда.
Анализ сосудов показал, что все МЗТ, по количеству функциональных частей можно
разделить на три неравнозначные группы: четырехчастные, пятичастные и шестичастные. В большинстве случаев, функциональные части находятся в несформированном,
либо же в частично сформированном состоянии;
На основании анализа форм их пропорциональности среди всего массива сосудов
выделяются привычные формы и формы подражания, которые характеризуются увеличением количества функциональных частей;
По полученным данным о составе и форме функциональных частей, можно судить
о функциональном назначении сосуда, в частности и о возможно принимаемой пище.
Таким образом, изучение черняховской гончарной керамики, в частности ее форм в
рамках историко-культурного подхода видеться более чем перспективным, особенно
силу существования множества проблем, связанных с ее изучением.

Поява волинського кременю на енеолітичних пам`ятках Центральної України
Ковальський Леонід
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова leovolk@mail.ua

Центральна Україна багата на пам’ятки трипільської культури, в тому числі
їх багаточисельністю вирізняється і Кіровоградська область. Тут в с. Луполове
Благовіщинського району, розташоване одне з найвідоміших ранньотрипільських
поселень – Гренівка.
В результаті встановлення дат було визначено, що дане поселення відноситься до
етапу А і датується 4800–4700 роками до н. е., тобто представляє фінальну стадію
раннього Трипілля і є синхронним поселенню Лука-Врублевецька, що на Хмельниччині.
Завданням цієї роботи є вивчення взаємозвязків між трипільськими поселеннями
різних регіонів сучасної України на прикладі поселення Гренівка в Центральній Україні.
Вперше трипільські пам’ятки у Південному Побужжі зафіксовано ще на початку минулого
XX століття в 1909–1913 рр. С. С. Гамченко. Не завершується дослідження Південного
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Побужжя і сьогодні, серед дослідників і відомі на сьогодні Л. Л. Залізняк, М. Т. Товкайло;
займався дослідженням регіону Д. Я. Телегін. Особливо сприяє збільшенню уваги до
регіону близькість до трипільських поселень-гігантів, а також розташування поселень
Побужжя на кордоні зі степом.
Варто зазначити що деякі артефакти виготовленні з кременю характерного вигляду,
непритаманному сировині, яку можна знайти в долині Південного Бугу, що може свідчити
про немісцеве його походження, ймовірно волинське.
Окрім кременевої складової колекція представлена також і керамічним матеріалом
з даного поселення. Звичайно йдеться про підйомний матеріал, що відповідно не
лише занижує її цінність як такої що не прикріплена до культурного шару, але і робить
колекцію менш інформативною через поганий стан збереження, особливо це стосується
орнаментування. До вибірки входять 55 фрагментів посуду різного типу. Частина з них
мають виразну домішку графіту до тіста.
Хоча до петрографічного вивчення з певністю стверджувати саме волинське
походження гренівського кременю не варто, все ж таки ймовірність саме такого його
походження збільшується, якщо врахувати, що ціла низка подібних виробів пройшла цей
шлях на пізніших етапах Трипілля.
Отже, на ранньотрипільському поселенні знайдено кременевий артефакт,
найімовірніше північноукраїнського походження. Системи постачання кременевої
сировини та її професійної обробки за А. Енговатовою постають у надрах трипільської
культури дещо пізніше – від етапу В2, коли на виходах волинського кременю постають
спеціалізовані поселення для видобутку кременю – в Бодаках , Лозах та в інших пунктах.
Знахідка у Гренівці свідчить, що вже на ранньому етапі трипільці у досить віддалених
частинах ареалу культури усвідомлювали існування багатих родовищ надзвичайно
якісного кременю десь на півночі. Графітова домішка до кераміки має виразні паралелі
у графітованій кераміці населення Балкан – перш за все, носіїв культури Гумельниця.
Можливо саме поселення Гренівка є першим трипільським поселенням з волинським
кременем серед багатьох енеолітичних пам’яток Центральної України.

Технологія виготовлення глиняного посуду салтівського могильника
Суха Гомольша
Нестеренко Максим
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
max.nesterenko79@gmail.com
У розвідках з історії керамічних виробництв часто робиться акцент на технології конструювання гончарної продукції як індикаторі етнічних та економічних процесів. Уважаємо, що дослідження технології виготовлення глиняного посуду могильника Суха Гомольша є актуальним для розуміння локальних особливостей та тенденцій розвитку гончарства у населення Хозарського каганату. Типологія керамічних виробів жителів Подонеччя
висвітлюється у роботах В. С. Аксьонова, М. Г. Брехач, К. І. Красильникова, В. К. Міхеєва,
С. О. Плетньової, В. О. Сарапулкіна та В. С. Фльорова. Однак, технологія виробництва
кераміки сухогомольшанським населенням спеціально не досліджувалася. До цієї розвідки була залучена колекція посуду, що зберігається у фондах Музею археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Більшість досліджених посудин мають коричневий та червоний кольори. Це вказує на
те, що гончарі добували глину цих же відтінків із середнім вмістом заліза. Поодинокими
є посудини жовтого, чорного та сірого кольору. З метою надання глинам необхідної пластичності у тісто додавали неорганічні добавки, серед яких переважає шамот, а також
пісок, жорству, рідше – слюду, вапняк та кварц. Сухогомольшанські майстри не часто використовували органічні матеріали (залишки рослин та дроблені раковини). Формувальні
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маси виготовлялись незмішаними з двох компонентів та змішаними з трьома і чотирма
компонентами (за класифікацією Ю. Б. Цетліна). Вихідну сировину гончарі обробляли у
вологому стані шляхом замочування, відлежування та переминання, а також відмучування.
У похованнях Сухогомольшанського могильника переважає ліпний посуд. Рідше зустрічаються вироби виготовлені на ручному гончарному крузі. При конструюванні посудин жителі сухогомольшанської общини застосовували різні техніки ліплення. Майже вся
гончарна продукція товстостінна, має грубі та асиметричні форми. Піфоси та імпортні
кримські амфори виготовляли на гончарному крузі. Вінчик сухогомольшанські майстри
трішки відгинали назовні, а також могли заокруглювати, профілювати та виготовляти
злив. На бугристій поверхні виробів проступає шамот та інші добавки. Посудини носять
сліди вертикального загладжування, яке виконували пальцями або пучком трави. Деякі з
горщиків мають сліди загладжування гребінчастим штампом та прокатування штампом,
який покритий чотирма чи шістьома зубцями. Кухлі, глечики, піфоси та деякі горщики
мають ознаки лощіння. На поворотному столику чи ручному гончарному крузі жителі
сухогомольшанської общини могли надавати остаточну форму ліпним виробам або їх
частинам, а також вирівнювати та загладжувати поверхню. У такому випадку, за словами
В. С. Фльорова, йдеться про технологію перехідного етапу.
Загладжування поверхні виробів призводило до появи орнаменту, який міг покривати всю посудину або її окремі частини. Горизонтальні та вертикальні полоси на тулубі
та плечиках з’являлися після прокатування гребінчастим чи зубчастим штампом. Такий самий орнамент сухогомольшанські гончарі робили за допомогою відтисків тупою
чи круглою паличкою. Іноді рифлення зубчастим штампом виконувалось у безладному
напрямі. Піфоси прикрашали лощеними лініями. Вінчик прикрашали по краю насічками,
що виконувались за допомогою косо поставленої тупої чи круглої палички. У похованнях
іноді зустрічаються посудини, вінчик яких орнаментований вдавленнями пальців. Гончарні горщики, піфоси та імпортні кримські амфори покривали світло-коричневим, сірим та
світло-жовтим ангобом відповідно.
Готові вироби обпалювали при низьких температурах. Переважно всі ліпні горщики
мають сліди слабкого та нерівномірного обпалу. Якісно обпалювали посуд, виготовлений
на гончарному крузі, амфори та піфоси, а також більшість ліпних глечиків та кухлів.
Таким чином, у ході вивчення цілих посудин та фрагментів виробів Сухогомольшанського могильника встановлено особливості технології виробництва гончарного посуду
місцевим населенням. Виявлено, що найчастіше у похованнях зустрічаються горщики та
кухлі невеликих розмірів, зроблені, як правило, з глини з середнім вмістом заліза. Вінчик
на цих посудинах трішки відігнутий назовні, а їх поверхня містить сліди вертикального
загладжування. Орнаментували посуд горизонтальним та вертикальним рифленням, яке
виконували гребінчастим чи зубчастим штампом. Майже всі горщики обпалені нерівномірно, деякі з них покриті сірим ангобом.

Просторовий аналіз розподілу підйомного матеріалу
на пізньопалеолітичній стоянці засобами GIS
Овсянікова Ганна

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова anya-bushmeleva@mail.ru
У даній роботі розглядається питання розподілу підйомного матеріалу на пізньопалеолітичній стоянці на прикладі пам’ятки Новокрсненська, що розташована на правому
березі балки Варвара у Роздільнянському районі Одеської області. Під час вивчення матеріалів виникає питання локалізації Новокрасненської стоянки та її належність до комплексу пам’яток знайдених у 2009–2010 роках.
Масштабні археологічні розвідки другої половини ХХ-го століття створили сучасні уявлення про карту пам’яток Південної України, зокрема палеолітичних стоянок. Понад 2/3
нині відомих пам’яток було виявлено саме тоді. На жаль ці роботи не супроводжували-
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ся топографічним забезпеченням, яке б відповідало їх високому науковому рівню. Тому
локалізація окремих пунктів систематично носить проблемний характер. Одним із таких
прикладів слугує пам’ятка Новокрасненська.
Першими дослідженнями біля села Новокрасне були розвідки А. А. Кравченко та
В. І. Таганової у 1956 році. На південь від села ними було виявлено пункт знахідок опрацьованих крем’яних виробів.
Пізньопалеолітична стоянка Новокрасненська була знайдена у 1961 році П. І. Борисковським під час археологічної розвідки у цьому районі. За автором відкриття стоянка
знаходиться навпроти молдавського села Варвара (яке у наш час має назву Приозерне),
на південний-схід від нього, на лівому схилі балки Варвара, на невисокому, дуже пологому мисі – стрілці, що у місцевих жителів має назву Глобус.
У 2009–2010 рр. Д. В. Кіосаком було зроблено спробу локалізувати місцезнаходження
Новокрасненської стоянки за описом П. І. Борисковcького. Проте, на місцевості географічна прив’язка стоянки виявилась не досить точною для локалізації пам’ятника. Д. В. Кіосак зазначає, що на мису, який найбільш точно відповідає опису, було знайдено лише
два невиразних крем’яних відщепи. Огляд мису у південному напрямку не був продовжений, оскільки там проходить державний кордон України.
Автором була зроблена спроба пошуку даного мису, використовуючи опис географічного розташування стоянки даний П. І. Борисковським та більш ранні військово-топографічні мапи місцевості. В результаті дослідження мап засвідчено відсутність змін рельєфу
правого берега балки Варвара, що вказує на те, що єдиний локалізований мис у проміжку
вказаному описом звіту розвідок 1961 року і є місцем розташування Новокрасненської
пізньопалеолітичної стоянки, а невідповідності у його описі слід пояснювати поганим технічним забезпеченням розвідки.
Повертаючись до результатів розвідок 2009–2010 років слід зазначити, що на правому
березі р. Кучурган Кіосаком Д. В. також було відмічено декілька нових пунктів знахідок:
Варвара 2, Варвара 1, Варвара 1А.
У ході дослідження автором було зібрано GPS – координати знахідок до єдиної таблиці
та перенесено на карту місцевості використовуючи вільну крос-платформову геоінформаційну систему Quantum GIS. Точки утворюють чотири основні скупчення. Невелика
кількість знахідок – поодинокі. В колекції Варвари 2 було об’єднано матеріали двох просторово відокремлених скупчень. Менше (північно-східне) пропонуємо іменувати Варвара 2А.
Також в результаті дослідження виявлено, що стоянки Варвара 1, 2 та 2А розташовуються на одному мисі та мають схожий крем’яний комплекс, через що їх можна віднести
до єдиного комплексу пізньопалеолітичних пам’яток. Питання чи входить Новокрасненська до комплексу залишається без відповіді, оскільки хоча стоянка і розташована на
відстані майже 4 км від Варвари 2, але знахідки крем’яного інвентарю мають типологічну
схожість з матеріалами зібраними на місцезнаходженнях Варвара 1 та 2.

Типологiя намистин з жiночих пiзньосарматських поховань
Олiйник Ганна

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
aniaoleinyk@gmail.com
Як найбільш розповсюджені та легко доступні жіночі прикраси, однією з найчисельніших знахідок у жіночих похованнях є намистини. Категорія «намиста» завдяки достатній
показності, масовості, а також стандартизованості може використовуватись у розробці
хронології пізньосарматської культури. Але для подальшої побудови хронологічної шкали необхідна універсальна типологія з єдиними типологічними критеріями. Саме розробці типології намистин, що походять з жіночих поховань носіїв пізньосарматської культури
і присвячена дана доповідь.
До дослідження були залучені жіночі пізньосарматські поховання (усього 39), що не
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були пограбовані, містили надійні хроноіндикатори та походили з території сучасних
Угорщини, Румунії, Республіки Молдова, України та Російської Федерації.
Провівши історіографічний огляд пострадянських робіт, присвячених систематизації намистин у варварських похованях бачимо, що Е. Б. Вадецька, Т. Н. Висотська та
Т. Л. Рижова, О. А. Красноперов, О. С. Румянцева, Е. К. Столярова, А. А. Стоянова,
Е. А. Хайрединова віддають першість матеріалу та технології виробництва, як ознак групування та типоутворення намистин. Така ознака, як колір відноситься дослідниками до
другорядних.
Ми ж маємо справу з кочівницькою культурою, де намистини є предметом імпорту.
Потрапляння їх в культуру – реципієнт навряд чи корелюється з ознаками технології виробництва. В свою чергу, колір є єдиною соціонормативною ознакою. Тож ймовірним здається, що носіїв пізньосарматської культури при виборі намистин цікавив їх колір.
Виходячи з цього, при побудові типології, намистини були згруповані за такою ознакою
як колір. Всього було видiлено 10 груп намистин: група 1 – намистини безбарвнi (Б), 2 –
намистини бiлого кольору (БілК), 3 – чорного (ЧорК), 4 – червоного (ЧерК), 5 – помаранчевого (ПК), 6 – жовтого (ЖК), 7 – зеленого (ЗК), 8 – блакитного (БлакК), 9 – синього (СК),
10 – фiолетового (ФК).
Типоутворюючою ознакаю виступає форма. Були врахованi наступнi форми: куляста
та поперечно стисла з різною пропорційною характеристикою (деякі екземпляри об’єднані в нерозчленовані ланцюжки по дві або більше штуки), куляста з ребристою поверхнею, овальна, бочкоподібна, бочкоподібна поперечно стисла, бочкоподібна сплощена,
бочкоподібна поздовжньо стисла з валиками по краях, дископодібна з різною пропорційною характеристикою, у формі лінзи, біконічна, біконічна поздовжньо витягнута, усічено
біконічна, усічено біконічна поперечно стисла, катушкоподібна, циліндрична з різною
пропорційною характеристикою (деякі екземпляри об’єднані в нерозчленовані ланцюжки
по дві або більше штуки), короткоциліндрична з виступаючими торцями, циліндрична з
ребристою поверхнею, подовжена циліндрична з валиками по краях, прямокутна плоска, у формі паралелепіпеда, призматична, у формі 14-гранника, подовжена горбиста,
витягнута клиновидна, спіралеподібна, конічна, трикутна, ромбоподібна, вісімкоподібна,
краплеподібна.
Матерiал намистин вказаний в кожному типi як додаткова iнформацiя.
В результаті було виділено 95 типів, серед них: 5 типів безбарвних намистин, 8 типів
намистин білого кольору, 9 типів – чорного, 9 типів – червоного, 15 типів – помаранчевого, 12 типів – жовтого, 12 типів – зеленого, 9 типів – блакитного, 12 типів – синього, 4
типи – фіолетового.
Щодо поліхромних намистин – слід зазначити, що в досліджуваних похованнях не зустрічались дві однакові намистини. До того ж неможливість віднести їх до якогось конкретного кольору підштовхнули до того щоб не вносити їх в типологію.
Таким чином, дана типологія – не є кінцевою метою дослідження, а є лише інструментом для побудови хронології жіночих пізньосарматських пам’яток.

Нові знахідки озброєння на черняхівських пам’ятках
Дніпро-Донецького лісостепу
Скирда Антон

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна mr.skyrda@gmail.com
Озброєння є дуже важливим матеріалом для вивчення будь-якої археологічної
культури, враховуючи той факт що для його виготовлення завжди використовували
передові технології. На території Дніпро-Донецького лісостепу на пам’ятках черняхівської
культури зброя та її елементи зустрічаються досить рідко. Це пов’язано з віддаленням цих
пам’ятників від кордону Римської імперії. Найбільша частина озброєння знаходжується
археологами на поселеннях. На могильниках вона зустрічається значно рідше і не
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перевищує соту долю від усіх досліджених поховань.
На даний момент існує лише одна спеціальна праця Б. В. Магомедова та М. Е. Левади,
у якій узагальнюються усі відомі, на момент видання праці у 1996 р., елементи озброєння
що були знайдені на черняхівських пам’ятках. Автори зробили великий внесок у вивчення
даного питання доповнивши та розширивши список відомих знахідок. До моменту
видання вищезгаданої праці дослідження озброєння відбувалося лише у рамках окремих
пам’яток у комплексі з іншими знахідками, або за окремим типом озброєння (Д. Н Козак,
С. Ю. Каргопольцев, І. А. Бажан, В. Є. Радзієвська, В. Д. Гопак).
Відповідно до наданих даних М. Е. Левадою та Б. В. Магомедовим зброя була
знайдена в 94 місцях (28 могильників, 59 поселень, 7 випадкових знахідок), з них на
території Дніпро-Донецького лісостепу лише у 8, відповідно зі 194 знахідок лише 16 на
території досліджуємого регіону, з них 7 на могильнику Компанійці, на якому, за думкою
дослідників, найбільше проявляться вплив войовничих племен кочовиків.
З часу виходу праці Б. В Магомедова та М. Е. Левади на черняхівських пам’ятках
Дніпро-Донецького лісостепу були знайдені нові екземпляри зброї.
Зокрема Германо-слов’янською археологічною експедицією під керівництвом
М. В. Любічева, яка проводила археологічні розкопки на поселенні Войтенки-1
(Валківський район Харківської області) було знайдено наконечник дротику довжиною
10,6 см. Також було знайдено 2 наконечники стріл. Один з них листовидної форми
довжиною 5,9 см. Інший наконечник ромбовидного типу довжиною 7,1 см. Проте не
можливо сказати чи була ця зброя бойовою, чи використовувалася на полюванні.
Іншою знахідкою став меч-спата, що був знайдений у м. Золочів у кар’єрі для видобутку
піску. У похованні прямокутної форми, глибино. 2,7 м. від рівня сучасної поверхні
(орієнтація кістяка – захід-схід, головою на захід). Меч був знайдений у комплексі з
глечиком, 3 мисками, 4 горщиками, дротиком, ножем, скляним кубком та пряжкою, що
дозволило дослідникам датувати поховання другою половиною IV ст.
Також у 2008 р. В. В. Дідиком та М. П. Суботою було знайдено залізний кинджал
меотського типу із боковими вирізами на лезі на півдні від с. Сковородинівки Золочівського
району Харківської області в урочищі Сніжкове Поле. Загальна довжина виробу дорівнює
21,6 см. Інший подібний кинджал довжиною 25 см було знайдено у 2006 р. на заході
від с. Аксютівка Зміївського району Харківської області. Він був випадковою знахідкою.
Наявність такої зброї у черняхівського населення пов’язують із впливом гунських кочових
племен.
Використовуючи типологічний та історико-порівняльний методи дослідження ми
прийшли висновку, що населення черняхівської культури Дніпро-Донецького лісостепу
використовувало зброю яка мало як західне (римське) так і східне (пов’язане з гунами)
походження. Але враховуючи, що черняхівське населення не було войовничим зброя
знайдена на залишених ними пам’ятках зустрічається доволі рідко. За наявними на
сьогоднішній день даними у лісостеповій частині Дніпро-Донецького регіону зброя
зустрічається рідше ніж у західних регіонах розповсюдження черняхівської культури.

РОЗДІЛ ІІ
ІСТОРІОГРАФІЯ
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Ідея «українського месіянізму» в творчості В. Липинського
Жидков Сергій

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна zhidkov1995@mail.ua
Дослідження ідей В`ячеслава Липинського як одного з чільних представників української суспільно-політичної та історичної думки ХХ ст. у площині аналізу «інтелектуального продукту» вченого, його дискурсивних практик визначає наукову актуальність обраної
проблематики. Ідеї, педальовані теоретиком, залишаються актуальними для українського суспільства на тлі інтеграційних процесів, пошуку стратегій розвитку, кристалізації ціннісних орієнтирів його представників.
У центрі уваги даної розвідки – ідея «українського месіянізму», що яскраво відображає
інтелектуальні пошуки історіософа. Зазначений теоретичний конструкт В. Липинського
дотично окреслений у розвідках І. Лисяк-Рудницького, І. Мірчука (релігійна складова),
Я. Пеленського та Ю. Терещенка (цивілізаційний аспект). Антропологічна спрямованість
цього дослідження, а також встановлення причиново-наслідкових зв`язків «месіянотворчості» історіософа шляхом аналізу його «текстів» – від монографічних праць та публіцистики до джерел особового походження, є новим варіантом «прочитання» історіографічної спадщини мислителя.
«Месіянство» для В. Липинського – це універсальна категорія («носієм місії» може
бути не один народ), що насичена державницьким контекстом (як на рівні прагнень, так
і розбудови державності). Постає питання – у чому унікальність українського варіанту
«месіянства»?
Суть ідеї «українського месіянізму» полягає у цивілізаційному компромісі на теренах українських земель, які опинилися під обопільним впливом «Сходу» та «Заходу», а
завданням, за таких умов, є розбудова державного організму на основі синтезу західних
та східних культурно-політичних і релігійно-ментальних ознак. Цей конструкт В. Липинський застосовує до трьох періодів з історії українських земель: часів князівської державності, ранньомодерної доби козаччини, періоду національного відродження ХІХ – поч.
ХХ ст. На думку історіософа, саме рівновагою між «Сходом» (візантійською культурою,
православною Московською державою) та «Заходом» (латинською культурою та її авангардом на Сході – Польщею) «Могили і Хмельницькі» забезпечували синтез цивілізаційних «фігурантів» – синтез, що «єсть суттю України, символом і ознакою її національної
індивідуальности».
Зазначену ідею «історичної місії українського народу» В. Липинський розкриває через систему «трансферу та адаптації» впливів. «Трансфер» Липинський характеризує як
«ріжні культурні, язикові й релігійні впливи, які з Заходу через Польщу і зі Сходу через Москву та Тартарію [Кримське ханство] йшли». При цьому, існування держави з гетьманом
на чолі слугувало б своєрідною «віссю», що змогла б уберегти від надмірності впливів як
«Сходу» (московщини»), так і «Заходу» («польщини»).
Відсутність власної державності, явний соціокультурний антагонізм, проблема усвідомлення своєї «історичної місії» як «третьої сили на Сході Європи» – все це кристалізувало на українських землях претензійність «месіянізмів» зазначених цивілізаційних
«фігурантів». Так, з одного боку «польський варіант» з його традиційним прагненням
«руху на Схід», що унеможливлювало б державницькі прагнення будь-якого «проводу»
в українському суспільстві. З другого боку, москвофільські орієнтири даного «проводу»
та близькість по вірі широких мас доповнювались визрілим ідеалом «Третього Риму» та
«просуванням православного світу на Захід». Виходячи з цього, концепт «історичної місії
українського народу» набуває героїчно-жертовних ознак, перетворюючи захисників цієї
ідеї на головних рушіїв української державності.
Загалом, ідея «українського месіянізму» є своєрідною відповіддю на ідеологічну конфронтаційність першої третини ХХ ст. (коли «червоний Схід» протиставлявся «антантівському Заходу»). «Месіянотворчість» історіософа породжена як практичною потребою
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часу, так і неоромантичною традицією історіописання. Конструюючи ідеалістичну схему
синтезу «Сходу» та «Заходу», В. Липинський не лише розширює розуміння «акультурації» українських земель у ході історичного розвитку, але й реалізує варіант цілепокладання для українського суспільства, яке повинно на тлі необхідності розбудови державності йти шляхом гармонізаціїї цивілізаційних впливів. «Месіянізм», на думку теоретика,
культивує віру у власні сили, а поряд з цим нівелює почуття національно-державницької
меншовартості; окреслює ціннісні орієнтири суспільства, коли незалежно від конфесії чи
етнічної приналежності кожен індивід повинен бути речником інтересів державності.

Питання культури радянських ромів у сучасній історіографії
Козакова Олена
Запорізький національний університет el_toroh@ukr.net

Дослідження культури ромів є однією з актуальних тем сучасних ромських студій в
Україні та закордоном. Інтерес до даної проблематики зростає в останні десятиліття, що
зумовлено, в першу чергу, підйомом національної самосвідомості ромів, а також підтримкою з боку державних і громадських організацій. Історіографічне дослідження питання
ромської культури радянського періоду створює можливості для більш глибокого вивчення аспектів традиційного життя національної меншості.
Наявність публікацій з культури радянських ромів у сучасній українській, російській та
білоруській історіографії дає можливість для виділення наступних тем. По-перше, це відображення внутрішнього життя ромів, їх побуту, звичаїв та традицій. Олексій Данілкін
на основі архівних матеріалів розглянув специфіку ромського кочівництва, типи міграцій,
особливості ромського побуту, одягу, костюму. Дослідник також звернувся до історії літератури, живопису, пісенного та танцювального мистецтва ромів України. Суспільні традиції ромів Білорусі стали об’єктом вивчення Ольги Бартош. На основі свідчень більш ніж
30 інтерв’юєрів дослідниця представила ієрархічну структуру субгруп, звичаї та традицій
ромів. Особливості діалекту та культури ромів північно-західної частини Росії дослідила
Ольга Абраменко за допомогою усних свідчень від представників ромських родин.
Іншою темою у дослідженні ромської культури сучасними вченими визначено вивчення культури ромів у галузі музикознавства. Лев Черенков окреслив історичний шлях європейського ромського мистецтва. Особливості музичної культури кримських ромів розглянули Ісмет Заатов, Решид Меміш. Зріз музичної культури ромів України міститься у
публікації Юрія та Олени Чекан.
Наступною темою, до якої звернулися дослідники, стало питання релігійного світогляду. Аспекти поєднання пан-релігії, а саме християнства або мусульманства, з язичництвом розкриті певною мірою за допомогою фольклорних та усних джерел у публікаціях Олександра Бєлікова, Олексія Данілкіна.
Окремо виділено дослідження у галузі фольклористики. У публікації Вадима Топорова
наведені спогади, казки, анекдоти, записані зі слів кримських ромів, що в даний час проживають на Кубані.
Наступною темою у дослідженні ромської культури визначено вивчення матеріальної
культури радянських ромів. Питання традиційного житла українських ромів розглянула
Наталія Зіневич на основі дореволюційних відомостей відносно Бессарабської області
та праць радянських дослідників. Розглянуто помешкання осілих та напівкочових ромів
Криму, Бессарабії та Наддніпров’я. Ніколай Бессонов зауважив поступове зникнення самобутності в культурі ромів у ХХ ст. Валерія Прищепова розглянула традиційну культуру
середньоазійських ромів за фотоколекціями МАЕ РАН. Фотознімки 20-30-х років ХХ ст.
дають цінні історичні та етнографічні свідчення щодо зовнішнього вигляду, одягу, побутового укладу ромських сімей, житла, а також висвітлюють окремі аспекти соціалістичного
будівництва.
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Останньою темою у вивченні культури радянських ромів виділено дослідження ігрової
культури ромів. Ніколай Бессонов відмітив підготовку ромів до дорослого життя через
ігрову діяльність, вплив способу життя на ігрові форми, а також факт запозичення ігор
у місцевого населення. Автор проаналізував особливості ігрової культури першої половини ХХ ст. у волоських ромів, сервів, котлярів, кишиневців, плащунів, польських ромів,
виділивши окремо ігри для хлопців та дівчат.
Питання культури радянських ромів є новою темою у сучасній науці. На сьогоднішній день існують поодинокі спроби вивчення духовної та матеріальної складової ромської культури, наявна фіксація фольклорного та музичного надбання народу, вивчені
традиційні житла та вбрання, окреслені основні заняття, побут та звичаї, що панують
у ромському середовищі. Дослідження культури вимагає глибшого аналізу культурної
спадщини ромського народу, чому може сприяти зацікавленість ромів у фіксації власних
культурних традицій.

Гадяцька унія в польській історіографії
Колісник Катерина

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
catherinekolesnik33@gmail.com
Гадяцька унія посідає важливе місце в історії Центрально-Східної Європи другої половини XVII ст., вплинувши на подальший хід українсько-польських відносин і геополітичні зміни у регіоні. Саме тому Гадяцька унія здавна привертала увагу істориків України і
Польщі. Вивчення їх творчого доробку є важливим не лише з точки зору з’ясування стану
розробки тематики Гадяцької унії, але й для розуміння тих ідейних зсувів, які відбувалися
в ХІХ – на початку ХХІ ст. в польській історіографії.
Попри значну увагу польських науковців до цієї тематики, їх творчий доробок не става
предметом історіографічного аналізу.
Новизна авторського підходу полягає у цілісному вивченні у польській історіографії
зазначеної проблеми шляхом окреслення ключових ідей авторів ХІХ – початку ХХІ ст.
З польських дослідників ХІХ ст. важливу роль у дослідженні Гадяцької унії відіграв
А. Валевський. Він вважав її тріумфом «шляхетської демократії» над інтригами Москви.
Натомість Є. Морачевський засуджував Гадяцьку угоду. У праці «Dzieje Rzeczypospolitej
Polskiej...» автор зазначив, що козаки боролися за корпоративні права, але не мали права на здобуття шляхетських титулів, а отже, і Варшава не мала намірів втілювати угоду
в життя.
Важливий внесок у вивчення історії Гадяцької унії вніс на початку ХХ ст. Ф. Равіта-Ґавронський. Він шукав корені унії у 1654 р., коли з`явилися перші непорозуміння між Військом Запорозьким і Московським царством. Історик звернув увагу на різні типи соціальної поведінки і пов’язану із цим культурну різницю між Заходом (поляками та українцями)
та Сходом (Москвою). Причини поразки унії історик вбачав у «дусі козацької непокори» і
у неспроможності ставити суспільні інтереси вище особистих.
Цікавою є думка В. Томкевича, який наприкінці 1930-х рр. опублікував статтю, присвячену ґенезі Гадяцької унії. Він порівняв її із Конституцією 3 травня: «обидва акти
практично не були втілені в життя, здорові наміри в обох випадках з’явилися запізно, і
зрештою були перекреслені зовнішніми чинниками, тобто – Росією». Оцінюючи значення
Гадяцької угоди, історик зазначив, що це була «велика ідея, яка виросла з духу найкращих традицій Ягеллонської Польщі». На думку В. Томкевича, у разі реалізації унії Військо
Запорозьке отримало б поштовх для розвитку, а зміцніла Річ Посполита могла вирішити
всі свої проблеми.
Після 1945 р. тематика Гадяцької унії здебільшого розроблялася в еміграційній польській історіографії. Зокрема, йдеться про праці авторів, які мешкали у Великій Британії
– С. Кошцялковського, В. Квятковського, В. Велгорського. Вони переважно відтворювали
ідеї попередників, і насамперед – спиралися на працю «Kozaczyzna Ukrainna...» Ф. Раві-
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ти-Ґавронського.
Кінець доби ПНР (в 1989–1991 рр.) спричинив активізацію досліджень з цієї проблематики. З`явилися праці, у яких знайшли відображення нові візії і аспекти Гадяцької унії.
Зокрема, слід згадати про М. Швабу, який охарактеризував ставлення литовської шляхти до укладення угоди. Такий маловідомий факт в історії унії як козацьке посольство
на сейм 1659 р. висвітлив Я. В. Волошин. Особливу увагу історик приділив аналізу тих
пунктів угоди, які стосувалися проблем релігійного характеру, і зокрема – скасування Берестейської унії.
Заслуговує на увагу також праця М. Франца «Idea państwa kozackiego na ziemiach
ukrainnych», яка викликала дискусію серед польських і українських істориків. На думку
М. Франца, справжніми творцями Гадяцької унії були П. Могила і П. Конашевич-Сагайдачний. Саму угоду автор оцінює позитивно, стверджуючи, що еліти обох сторін були готові
до її підписання.
В ХІХ – на початку ХХІ ст. у польській історіографії спостерігається значний діапазон
оцінок значення Гадяцької унії. Це розмаїття зумовлювалося специфікою поглядів авторів і домінуючими у певну добу підходами до оцінки українсько-польських відносин.

Пізньосталінська історіографія повоєнного робітництва УРСР
(1946–1953 рр.)
Нефьодов Дмитро
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
dmitr-nefyodov2@yandex.ru

Актуальність теми. Дослідження історіографії пізньосталінського періоду важливо
насамперед тим, що саме в зазначений час відбулось зародження та становлення радянської історіографії проблеми з усіма її міфологемами та протиріччями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти, опосередковано тотожні з
предметом нашого дослідження, розглянуті в дисертаціях В. Павленка, Ю. Ніколайця,
історіографічних оглядах О. Додонова, О. Сургай, Я. Грицака.
Наукова проблема: дослідити процес зародження та становлення пізньосталінської
історіографії проблеми робітництва УРСР в повоєнний період.
Праці перших років четвертої п’ятирічки представляли з себе невеликі брошури, що
відзначалися відверто вираженим пропагандистським характером, головною метою яких
стало зображення поточних успіхів відбудови, провідної ролі комуністичної партії у керівництві всіма процесами та переваг соціалістичної системи над капіталізмом. Це нариси
О. Білоуса, Н. Мора, І. Бойка, Б. Златоустовського, В. Нижника. У даних працях згадуються результати перших років відбудови, зазначено, що в 1946 р. валовий виробіток промисловості Української РСР зріс на 44,9% порівняно з 1945 р., а в 1947 р. валова продукція республіки збільшилась на 33% у порівнянні з 1946 р., наведені приклади результатів
праці передовиків виробництва, в першу чергу шахтарів, металургів, машинобудівників,
наголошено на необхідності значного збільшення чисельності робітництва.
Великого значення науковці та публіцисти відводили змалюванню великих проектів
п’ятирічки – відновленню Дніпрогесу, Донбасу, металургійної та машинобудівної галузей.
Вийшов ряд праць, присвячених відбудові міст УРСР. Участь молодого покоління робітників у відбудові індустрії, діяльність радянської молоді, комсомолу зображується в працях В. Бегми, М. Крисюка, В. Скоробогатого, М. Болтіна, І. Ніколаєнка.
Широке використання безоплатної праці протягом всієї радянської доби розглядалося як свідомий та необхідний крок на шляху до комунізму. Втім саме з другої половини
40-х рр. зображення участі в соціалістичному змаганні широких мас робітників зайняло домінуюче місце у працях та виступах радянських істориків. Головною метою такої
друкованої продукції стало наукове обґрунтування користі роботи на громадських засадах, доведення історичної обумовленості її широкого розповсюдження в радянському суспільстві. Посилення соцзмагання розглядалося як важливий чинник прискорення
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повоєнної відбудови промисловості країни. Роботи Ф. Кошелева, О. Зворикіна, С. Білоусова, І. Іоненка спеціально присвячені розгортанню соцзмагання в промисловості УРСР.
Окреме значення мають праці, в яких йдеться про розвиток соцзмагання в західних областях УРСР. Це роботи Д. Білявського та В. Колісник, Л. Корнійця, І. Кулика. За задумом
радянських ідеологів, соцзмагання на новозбудованих підприємствах Західної України
– найяскравіший приклад підтримки населенням регіону політики КПРС та включення
його в єдину економічну та суспільно-політичну радянську систему. Автори неодноразово наголошують на швидких темпах здійснення соціалістичної індустріалізації західних
областей УРСР, ліквідації їх колишньої економічної відсталості.
Таким чином, в працях, присвячених відбудові промисловості, певною мірою відображена і трудова діяльність українських робітників в перші повоєнні роки. Однак повсюдна відсутність джерельної бази, описовий характер, підміна детального аналізу начотництвом і постійним цитуванням «Короткого курсу історії ВКП(б)», а також написання
робіт «по гарячим слідам» призвели до вкрай низького рівня даної продукції, зниження її
статусу до пропагандистських панегіриків правлячій партії та науково-популярних нарисів. Як правило, автори подібних праць це не лише професійні історики, але й керівники
окремих галузей народного господарства, директори підприємств, передові робітники,
партійні і радянські функціонери. Втім в даних працях міститься велика кількість фактичних даних. Роботи перших повоєнних років заклали підвалини процесу становлення
радянської історичної літератури з теми повоєнного робітництва УРСР з її міфологемами
та протиріччями, в них почала зароджуватися та утверджуватися радянська концепція
проблеми повоєнного робітництва УРСР.

Образ козака у творчості Людвіка Кубалі
Пестрикова Оксана

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
pestrykova.o.v@gmail.com
Л. Кубаля польський історик другої половини ХІХ – початку ХХ ст., основні роботи
якого присвячені історії Польщі середини XVIІ ст., періоду потужного польсько-козацького
протистояння. Тому було б цікаво простежити як польський дослідник змальовував
козака у своїх працях.
Необхідно відмітити, що образ козака у польській історичній традиції почав
формуватися ще з XVI – XVIІІ ст., перш за все на сторінках хронік, які характеризувалися
не досить приязним ставленням до козацького стану, і саме вони створили образ козакаварвара та дикуна.
Коли йдеться про образ козаків у Л. Кубалі необхідно звернути увагу не тільки на те,
що, присутнє, а на, те що відсутнє у його текстах. У цьому випадку «мовчання» має
важливе значення для дослідження формування образу козака окремо, і козацтва в
цілому. Необхідно підкреслити, що козаки знаходяться «на Україні». Йдеться не про
локалізацію Запорізької Січі на території українних воєводств, a взагалі на Україні. Що
цікаво, центр козацького життя – це Київ, – «козацьке гніздо», а не Запорізькі Січі як
осередки козацького життя.
Важливо те, що історик жодним чином не охарактеризував форм козацької організації
– адміністративно-військового устрою, окремої судової системи тощо. Також не вживав
офіційної назви козацької держави – Військо Запорізьке. Хоча він був знайомий з
дослідженнями В. Антоновича, O. Лазаревського і напевно знав про структуру козацької
держави.
В історика бракує виразного поділу козаків на низових та реєстровців. Також відсутній
у нього поділ козаків за соціальною ознакою. Не виділяються дослідником генеральна
та полкова старшина чи рядові козаки. Козацька старшина представлена через відомі
постаті, а не зображена як цілісна верства козацького суспільства.
Такий спрощений образ козацького світу, підкреслює стереотип козака, якому
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не притаманна будь-яка політична та соціальна організація. Хоча, в описувані
дослідником часи, козацька держава вже мала свій сформований, якщо можна сказати,
«бюрократичний апарат», канцелярію i судову систему.
Дослідник практично не торкався питання про походження козаків. В одній із
характеристик дослідник відзначив, що «був то дикий люд, змішаної народності,
«Наливайкової віри», ворожий всякій суспільній організації…». На відміну від інших
польських дослідників, для Л. Кубалі походження козаків було достатньо зрозумілим.
Питання суспільної, соціальної чи економічної ґенези козацтва автор не ставив.
Окрему увагу історик звернув на козацьку віру. Л. Кубаля охарактеризував її як
«наливайкову», що вказувало на негативне трактування православної віри. На
відміну від образів ключових козацьких постатей, гетьманів та старшини, оборонців
православної віри, рядові козаки мають яскраво підкреслену автором безбожність, яку
історик продемонстрував, описуючи взяття собору св. Юра в 1648 р.
Однією з небагатьох позитивних характеристик козаків у Л. Кубалі є вміння добре
воювати. Хоча теж необхідно підкреслити, що такий талант дослідник приписує
найчастіше окремим постатям.
Як висновок можемо зазначити, що образ козака Л. Кубалі у значній мірі перенесений з
джерел XVII – XVIII століття, разом з усіма його типовими рисами – анархічністю i дикістю.
Козак протиставляємся цивілізації та не шанує віри.

Продовольча політика Павла Скоропадського: історіографія питання
Тимченко Роман

Інститут історії України НАН України roma_timchenko@ukr.net
Серед наукових праць з історії Української Держави 1918 р. найчисельнішу тематичну групу складають дослідження проблем економічної політики. Це цілком закономірно,
адже такі питання, як земельне і продовольче, були ключовими у всьому перебігу Української революції 1917–1921 рр., і гетьманат Павла Скоропадського не став виключенням.
Сучасна вітчизняна історіографія приділила значну увагу проблемі вироблення та реалізації продовольчої політики Української Держави. Серед досліджень цієї теми можна
виділити кілька груп. Перша – спеціальні дослідження продовольчої політики гетьманату. Друга – роботи присвячені вивченню внутрішньої, економічної, земельної політики
гетьманату, діяльності німецької та австро-угорської військової адміністрації, здійсненню експортно-імпортних операцій, у яких знайшли відображення окремі аспекти теми.
І третя група – узагальнюючі праці з історії України, Української революції, гетьманату
П. Скоропадського.
Враховуючи викладене, дана стаття ставить за мету проаналізувати стан дослідження
продовольчої політики гетьманату П. Скоропадського в сучасній українській історіографії,
прослідкувати еволюцію поглядів істориків, з’ясувати перспективи подальшої розробки
даної теми.
Насамперед зазначимо, що жодної спеціальної праці, присвяченої означеній проблемі
досі не створено. Серед спеціальних досліджень проблем продовольчої політики гетьманату П. Скоропадського слід виділити дисертацію Є. Рафаловського «Продовольча
політика урядів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського», монографії Р. Пирога «Українська гетьманська держава 1918 року: історичні нариси» та «Діяльність урядів
гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір», у яких є розділи, присвячені
продовольчій політиці та діяльності Мінпроду, монографію П. Притуляка «Україна і Брестський мир: від підписання до виконання (1917–1918 рр.)», яка є найгрунтовнішою спробою аналізу виконання українською стороною експортних зобов’язань, а також статтю
В. Лозового «Продовольче становище в Україні в період гетьманату: політика влади і
реакція селянства (1918 рік)», яка містить важливі спостереження щодо рефлексій селянства на продовольчу політику гетьманського уряду.
Висвітленню здійснення продовольчої політики Української Держави на регіонально-
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му рівні присвячена стаття В. Галатира. Вагомий внесок у дослідження нашої проблеми
зробила Г. Терела у своїй дисертації, де один із розділів присвячений регулюванню продовольчого ринку. Інші праці науковців лише частково висвітлюють деякі питання продовольчої політики П. Скоропадського, оскільки автори не ставили головним завданням
предметне висвітлення досліджуваних нами аспектів.
Не дивлячись на наявність значного масиву тематичних праць монографічного, дисертаційного, статейного формату, дана наукова проблема ще не стала предметом всебічного історіографічного осмислення.
Майже всі автори зверталися до такого інформативного, хоч і не позбавленого суб’єктивізму джерела, як спогади П. Скоропадського. Частина дослідників (Є. Рафаловський,
Р. Пиріг) більш ґрунтовно проаналізували продовольчу політику П. Скоропадського, виділили основні позитивні й негативні сторони діяльності міністерства продовольчих справ,
визначили залежність урядових дій від Центральних держав.
Більшість науковців зосередили увагу на аналізі аграрної реформи, виокремивши
лише деякі аспекти продовольчої політики гетьманату. Однак фактично всі дослідники
одностайні у твердженні, що гетьманському урядові не вдалося забезпечити продовольством внутрішній ринок і наголошують на розквіті корупції і спекуляції в органах державної і місцевої влади.
Не обійдені авторами й питання поставки продуктів до держав-союзників П. Скоропадського та негативні наслідки втручання німецької і австрійської окупаційної влади у
проведення хлібозаготівель.
Загальною рисою майже всіх праць з даної тематики є відсутність аналізу доробку
зарубіжних дослідників проблем німецько-австрійської окупації України 1918 року.

Вирішальне революційне українське покоління 1894 р. н.:
до визначення інтелектуальної програми
Тонкошкур Іван

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара tonivan@i.ua
Під «вирішальним поколінням» ми, наслідуючи відповідній традиції, розуміємо
біологічну когорту, котра пройшла всі стадії соціалізації – від формування інтелектуальної
програми (між 25 до 45 роками) до її реалізації у вигляді політичного проекту (від 45 до 60
років) – і є ключовим чинником політичних змін у суспільстві.
Українська когорта з фокусною датою 1894 року народження, формативні роки якої
припали одночасно як на Першу світову війну, так і на політичні катаклізми у Російській
імперії 1917 – початку 1920-х рр., може бути вповні визначена як складова «вирішального
метапокоління», що відіграло визначну роль як при формуванні нової культурної
програми на постімперському просторі 20-х рр. ХХ ст., так і у реформуванні політичного
проекту СРСР у 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст.
До цього метапокоління належали у російській культурі В. Маяковський (1893 р. н.),
С. Єсенін (1895 р. н.), а в українській – М. Хвильовий (1893 р. н.). Представники саме
цього метапокоління очолили політичні зміни у радянському суспільстві у період
«відлиги» (М. Хрущов – 1894 р. н. та Г. Жуков – 1896 р. н.), що й дозволяє нам трактувати
його як «вирішальне».
До українського покоління 1894 р. н., окрім вищеназваного М. Хвильового, належали
також такі знакові постаті-інтелектуали як В. Петров-Домонтович-Бер (1894 р. н.),
Д. Чижевський (1894 р. н.) та Б. Крупницький (1894 р. н.).
Наша гіпотеза полягає у тому, що репрезентанти одного покоління формують
спільну інтелектуальну програму, котру вони пізніше реалізують як політичну у період
знаходження при владі.
Метою дослідження є реконструкція та інтерпретація «категоріального ядра»
інтелектуальної програми українського революційного покоління 1894 р. н. й, відповідно,
верифікація визначальних теоретичних положень концепції поколінь на українському
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матеріалі.
Визначальний метод – семантичний контент-аналіз у змістовному просторі
релевантних текстів вищезазначених знакових представників українського вирішального
покоління 1894 р. н.
Cтруктура інформаційної бази дослідження обумовлюється принципами, закладеними
при формуванні відповідної вибірки в операційному просторі контент-аналізу.
Конструювання образів визначних українських інтелектуалів В. Петрова,
Б. Крупницького та Д. Чижевського аж до сьогодні реалізовувалося у межах досліджень
індивідуальних (а не колективних) біографій: йдеться про праці А. Портнова, О. Вінтоняк,
Н. Полонської-Василенко, І. Валявко, П. Феденка, Б. Кравціва. Cпроби порівняння
окремих пар інтелектуалів цього покоління інтуїтивно та спорадично реалізовували
окремі дослідники – В. Андрєєв, О. Ясь. Одну з перших спроб застосувати поколіннієвий
підхід для інтерпретації інтелектуальної історії України ХХ ст. зробив В. Ващенко.
Поколіннєвий підхід надає можливість включити тексти вищезгаданих знакових
постатей української когорти з фокусною датою народження 1894 р. у спільний контекст
інших знакових представників «їхнього» покоління.
Дослідженя сукупності релевантних текстів Д. Чижевського, Б. Крупницького й
В. Петрова методом семантичного контент-аналізу дозволило виокремити внутрішній
зміст інтелектуальної програми українського революційного покоління – її «категоріальне
ядро». Воно включає в себе (за убуванням частоти згадуваності) такі типологічні
взаємопов’язані категорії як «історія», «нація», «час», «доба», «політика», «бог»,
«розвиток», «епоха», «заперечення», «революція».
Новизна дослідження полягає у першій спробі сформувати колективну інтелектуальну
біографію українського покоління з фокусною датою 1894 р. н. й виокремити ядро
інтелектуальної програми (як змістовну складову інтелектуальної біографії вищезгаданих
визначних репрезентантів).
Таким чином, українське революційне покоління кінця XIX cт. з фокусною датою
1894 р. н. має спільне категоріальне ядро інтелектуальної програми, котра виконує
«революційну» функцію – заперечення історико-політичної реальності.
Українську когорту кінця XIX cт. як «полемічний» тип соціального покоління сформували
суспільно значимі події, що дозволяє схарактеризувати його як вирішальне у ланцюгу
подій XX ст.
Дослідження має перспективи розвитку в застосуванні поколіннієвої концепції історії
України.

Мистецькі виставки у Харкові у 20–30 рр. ХХ ст.
як інструмент створення радянської ідентичності:
історіографія питання
Трохіна Уляна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна utro0105@gmail.com
Дослідження інструментів створення радянської ідентичності є одним із провідних і
актуальних напрямків радянознавчих студій. Це пов’язано з тим, що дослідники почали
по-новому опановувати новий методологічний інструментарій та досліджувати політику
радянської влади щодо створення нової ідентичності, механізми виховання «нової
людини». Мистецькі виставки є одним із маловивчених та недооцінених в історіографії
«інструментів» влади.
Науковці на різних етапах, починаючи з 1920-х рр. і до сьогодення, досліджували
мистецькі виставки у Харкові у 20–30 рр. ХХ ст. в річищі різних суспільних проблем.
На першому етапі (1920-і – 1940-і рр.) дослідники порушували наступні проблеми:
як/наскільки відбилася в образотворчому мистецтві доба революції та радянського
будівництва? Як за допомогою виставок виховувати в широкої публіки глядацький
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смак, формувати її культурний облік, яким має володіти нова радянська людина? Чи є
необхідним організовувати широке обговорення проблем образотворчого мистецтва в
пресі? Яка соціальна роль художника та ін.?
У процесі пошуку відповідей на ці запитання тогочасні науковці виділяли ознаки
формування нової культури, або ж «нової людини». Дослідники звертали увагу на
вади та організаційні хиби мистецьких заходів та виставок, що чимало перешкоджали
їх успіху, а саме невдале розміщення експонатів, відсутність керування при огляді
виставки масовим глядачем. Як основне завдання художника тогочасні автори вбачали
творення нового революційного змісту, а відхилення від такого змісту художником
розцінювалось, як факт того, що він не вміє, або не хоче використовувати свій хист для
революційної культурної роботи. У чому ж полягала така робота? Відповідь очевидна –
просвіта масового глядача. Саме в цьому полягала соціальна роль художника. Тогочасні
автори приходили до висновку, що єдиною ідеєю нового митця мало бути творення
нового комуністичного суспільства, допомога у класовому вихованні та перевихованні
суспільства в соціалістичному дусі. Також у працях 1920–1940-х рр. можна зустріти
такі критерії оцінювання роботи митця: він мав змінити своє безпосереднє сприйняття,
шукати адекватні форми вислову, які не мали нічого спільного із західним «вільним»
мистецтвом. Тогочасний лозунг «мистецтво масам» варто розуміти, як результат того, що
очікує «нова» держава від «нових» творців – плідної культурної роботи, спрямованої на
формування «нової» людини.
Але варто зазначити, що у тогочасних роботах увага концентрувалася на критиці та
описі мистецьких форм, напрямків, рухів, тобто вони мали мистецтвознавчий ухил, та
розглядають конкретну виставку, або конкретного митця. Вочевидь, що вивчення реакції
глядачів на мистецькі заходи є вельми перспективним напрямом дослідження.
Таким чином, зазначимо, що у 1920-і – 1940-і рр. автори досліджень виставок у Харкові
20–30-х рр. ХХ ст. ставили питання про формування нової радянської культури та
«нової» людини. Їх оцінки та висновки заклали підвалини вивчення означеної проблеми і
є важливими для розуміння ролі художника післяреволюційного часу.

РОЗДІЛ ІІІ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ
ДИСЦИПЛІНИ
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Іконографія інтелігенції в радянській періодиці
(на прикладі карикатур журналу «Крокодил»)
Гела Оксана

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна gelaoksi@mail.ru
Не дивлячись на велику кількість робіт в області вивчення статусу та ролі інтелігенції в
радянському суспільстві (М. М. Руткевич, В. С. Семенов, М. І. Добриніна, Л. С. Анціборова та ін.) наразі відсутні дослідження особливостей репрезентації образу носіїв «старої
культури». За часів радянської влади поширеним явищем стала боротьба з ворогами
режиму, а її інструментами стали візуальні матеріали. Журнал «Крокодил» як друкований
орган партії, а також найпопулярніше серед читачів загальносоюзне сатиричне видання (тираж на кінець 1980-х досяг 6,5 млн. одиниць) є цінним джерелом для досліджень
в області візуальної історії. Хронологічними межами дослідження є 1922–1991 рр., де
1922 р. – початок видання журналу.
У Радянському Союзі карикатури як невербальні семіотичні системи виступали інструментом ідеологічного впливу. Завдяки своїй формі – схематичність, спрощеність, емоційно-оціночна складова, вони дають можливість конструювати образи, транслювати
стереотипні уявлення тощо.
Дефініція «інтелігент» в роки радянської влади час від часу змінювалася, але найбільш
розповсюдженою стала наступна: «соціальна група (прошарок) працівників, які зайняті
розумовою працею, мають середню чи вищу освіту і наділені певними культурно-особистісними характеристиками». Потенційна можливість інакомислення, спротиву існуючому
режимові, а також ототожнення поняття «інтелігенція» з дорадянською інтелектуальною
спільнотою сприяли формуванню ворожого ставлення до інтелігенції з боку владних структур. Іконографічний образ інтелігента в журналі «Крокодил» не був статичним, а змінювався
залежно від внутрішньополітичних подій. Каноном зображення стали декілька характерних
рис: окуляри, костюм, краватка чи хустка на шиї, рідше – книга чи перо. У 1920-х роках
склався стереотипний образ інтелігента-шкідника. За часів НЕПу образи інтелігента та дрібної буржуазії стають часто схожими між собою і мають спільні атрибути – костюм, краватка,
іноді гроші чи портфель. У 1930-х роках, окрім персоніфікованого образу інтелігенції (наприклад, карикатуристи використовували зовнішні риси «ворога режиму» Л. Троцького), існував
образ шкідника-інженера, що заважав прискоренню індустріалізації. Варто зазначити, що в
журналі формувався і позитивний образ нової радянської інтелігенції, але такі карикатури
були малочисельними. Часто ці карикатури містили в собі як героя, так і антигероя, наприклад, вчителя, інженера з одного боку та шкідника, неробу – з іншого.
У 1950–1960-х рр. іконографічний образ інтелігента стає більш комічним. Інтелігент
на зображувальному полі карикатури розміщується ближче до периферії, також відбувається порівняння антагоністів: працьовитого робітника, який здебільшого зображений
статично, та інтелігента-неробу. Інколи інтелігента розміщують у композиційному центрі,
але у зменшеному масштабі, демонструючи таким чином зневажливе ставлення. У деяких карикатурах використовується розмежувальна лінія – недоторканий кордон (до та
після, або минуле та сучасність), при цьому на зображувальному полі діючими фігурами
є гіперболізовані образи бінарних опозицій – праці та ледарства. Художній хід недоторканості кордонів акцентує увагу на емоційній складовій зображення, «захищаючи» читачів
від поганого минулого. У 1970–1980-х рр. до образу інтелігента додаються риси стиляги.
Таким чином, у ході ідеологічної боротьби образ інтелігенції був неоднозначним. З одного
боку критикувалися та висміювалися представники старої інтелігенції, а з іншого – формувався позитивний образ нової радянської інтелігенції. Журнал «Крокодил» як видання,
підпорядковане владі, виконувало дуальну функцію – конструювало та транслювало неоднозначний образ інтелігенції. Іконографічним каноном зображення інтелігента були наступні
атрибути: окуляри, костюм, книга, перо, краватка тощо. Стандартними стали ситуації, в яких
інтелігент виступав неробою, шкідником, сповідував хибну ідеологію тощо.
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Каразінські читання (історичні науки)

Особовий архівний фонд: типове явище та унікальний зміст
(на матеріалах особового архівного фонду професора О. В. Вєтухова
в Музеї історії ХНУ імені В. Н. Каразіна)
Гнатченко Ганна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
anna.gnatchenko@mail.ru
У середині ХХ століття відбувся антропологічний поворот, що зумовив зростання
ролі «людського фактора», який посів чільне місце як у суспільному середовищі, так
і в історичній науці. Цим пояснюється зростання уваги до життєвого і творчого шляху
окремих особистостей, до вивчення їхньої спадщини. Найбільше відомостей про них
містять джерела особового походження, що є основою інформаційного потенціалу
особових фондів.
Особовим архівним фондом називають фонд, що складається з документів, утворених
у процесі життя та діяльності однієї особи, та документів щодо її творчості і увічнення
пам’яті з різними носіями, а також способами відтворення інформації.
У вересні 1992 року до Музею історії Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна з відділу дореволюційних і рідкісних видань Центральної наукової
бібліотеки ХНУ було передано архів випускника університету, згодом його професора,
філолога Олексія Васильовича Вєтухова (1869–1941). Фонд налічує близько одинадцяти
тисяч переважно рукописних документів, більшість з яких досі не були введені до
наукового обігу.
Завдяки різнобічній діяльності професора у його особовому фонді зберігся широкий
діапазон різних за видами і змістом документів. Так, досліджуючи матеріали фонду,
можна знайти нові відомості до біографії Олексія Васильовича. Наприклад, у «Матеріалах
до автобіографії» містяться подробиці з дитинства та студентських років О. Вєтухова.
З робочих та службових матеріалів, які збереглися у фонді, можна довідатися про
педагогічну діяльність О. В. Вєтухова (програми курсів, плани-конспекти лекцій, службові
листи, роботи студентів, рецензії тощо). Документи фонду, зібрані О. В. Вєтуховим для
роботи із досліджуваних ним тем, надають уявлення про наукову діяльність професора
(рукописні нотатки, вирізки з газет, плани-проспекти та рукописи робіт, матеріалів з
етнографічних і краєзнавчих експедицій та інші).
Також, варто відзначити, що Олексій Васильович активно займався громадською
діяльністю. Про це свідчать поточні службові та діловодні документи (службові листи,
звіти, заяви, журнали, свідоцтва тощо) Товариства розповсюдження у народі грамотності
та школи для глухонімих дітей.
Таким чином, проаналізувавши документи особового архівного фонду О. В. Вєтухова,
можна говорити про його високий інформаційний потенціал, що, в свою чергу, дозволяє
ґрунтовно та всебічно дослідити персональний внесок фондозасновника як педагога,
науковця і громадського діяча в розвиток освіти, науки, культури та інших сфер
життєдіяльності суспільства.

«Червоний травень 1968 р.» на сторінках радянської періодики
Зайцев Сергій

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна mr.zaes@ukr.net
Глибока соціально-політична криза травня-червня 1968 р. у Франції є однією з найважливіших подій як французької, так і європейської історії новітнього часу. Незважаючи на
те, що травнево-червневі події 1968 року достатньо відображені в працях науковців, на
сьогодні немає розуміння того, як же зреагувало радянське суспільство на них.
Метою дослідження є аналіз текстів, які з цього приводу були опубліковані на сторінках
радянської періодики. Джерельну базу дослідження склали статті центральних видань, а
саме газети «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» за другу половину 1968 р.
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Дослідження грунтується на контент-аналізі назв статей. На сьогоднішній день до бази
даних включено 118 заголовків статей. Розподіл статей по кожному з них є наступний
«Правда» (47 статей, 40 %), «Известия» (45 статей, 38%), «Комсомольская правда» (26
статей, 22%). Завдання полягало в тому, щоби проаналізувати назви статей як певну систему знаків та встановити інтертекстуальні зв`язки. Отримані цифри свідчать, що більший відсоток заголовків припадає на головні суспільно-політичні газети того часу, і лише
четверть на загально-радянську молодіжну газету.
База даних дозволяє систематизувати та виявити ознаки заголовків статей. Зокрема,
враховуючи прагматичні та семантичні аспекти, заголовки можна поділити на: 1) «прозорі» (31 стаття, 26%) заголовки, в яких для розуміння сенсу не потрібно звернення читача
до тексту статті; 2) «непрозорі» (87 статей, 74%) заголовки, які інтерпретуються тільки
після прочитання тексту статті, або так звані заголовки з помилковою інтерпретацією.
Зазначені цифри свідчать про те, що більшу частину назв можливо інтерпретувати тільки
після прочитання статі («розуміння зі зверненням до тексту статті»), що свідчить про метафоричний характер назв більшості статей.
Вираження головної ідеї через метафору, дозволяє нам відповідним чином проаналізувати назви зазначених статей. Зокрема, виокремлюється група заголовків, де «центральними» метафорами є «боротьба» / «виступи», а «сполученеми» - («робітники» /
«студенти»). Дані метафори виступають головними маркерами інтерпретування подій.
В динаміці заголовків статей можна зафіксувати нестабільне коливання між метафорами
«виступи студентів» та «боротьба робітників», що призводило до непевної інтерпретації
подій. Помічена двозначність де-факто формувала різні смислові простори.
При визначені емоційного забарвлення назв статей здійснювався умовний поділ на
негативні (19%), позитивні (13%) та нейтральні (69%) (тобто ті, які не містять емоційної складової) назви. Дані цифри, дають підстави висловити припущення, що радянська
преса, до певної міри, відобразила складності, які виникли на владному рівні, з розумінням зазначених подій. Більше того, цифри засвідчують, що, вагаючись між позитивною
та негативною оцінкою, частина авторів скоріше негативно характеризувала молодіжні
виступи, обмежуючись звичним засудженням західної буржуазії і дій поліції. Ймовірно, у
цьому відобразилося нерозуміння ролі студентства у нових суспільно-політичних умовах, традиційний для радянської ідеології акцент на робітничому русі, побоювання відійти від догматизованих тверджень.

Питання теоретичного джерелознавства у статтях
В. І. Веретенникова
Китиченко Тетяна

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
tskitichenko@gmail.com
У сучасних наукових працях висвітлюється в основному життєвого шляху та архівної
діяльності В. І. Веретенникова. У нашому дослідженні аналізується науковий доробок
вченого у галузі теоретичного джерелознавства.
Історіографію зазначеної теми можна розподілити на три етапи: дореволюційна, радянська, сучасна. У дореволюційній історіографії доробок В. І. Веретенникова вивчали
Д. І. Багалій, А. С. Вязігін та інші. Невеличкі статті, що були присвячені В. І. Веретенникову в енциклопедичних виданнях («Советской исторической энциклопедии» (1963 р.),
«Радянській енциклопедії історії України» (1969 р.), узагальнюючих працях не містили
достатньої інформації про творчість харківського історика.
На сучасному етапі історики України розглядають в основному архівознавчу та архівну
діяльність В. І. Веретенникова. Зокрема, дисертація Н. І. Павловської на тему «В. І. Веретенников як архівознавець та архівіст», ряд її статей присвячені ролі вченого у становленні та розвитку української архівної науки та практики. Крім Н. І. Павловської, науко-
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вий доробок В. І. Веретенникова висвітлювали у статтях С. Г. Водотика, Л. А. Савенок,
І. Б. Матяш та інші.
Отже, статті В. І. Веретенникова з теорії джерелознавства за часів його роботи у Харківському імператорському університеті, а пізніше у Харківському інституті народної освіти не були до цього предметом окремого дослідження, і таким чином заслуговують на
окремий аналіз.
У харківські періоди життя (1908–1914 рр., 1920–1930 рр.) В. І. Веретенниковим було
надруковано ряд статей з теорії джерелознавства.
Однією з перших наукових публікацій В. І. Веретенникова, що стосувалася теорії джерелознавства була стаття «К вопросу о методологических приемах при разработке цифрового
исторического материала» (1912 р.). Науковець запропонував два шляхи роботи з відповідними джерелами: нестатистичний та статистичний методи обробки цифрового матеріалу.
Головним законом статистичного методу вчений називав «закон великих чисел».
В іншій праці «К построению понятия об историческом факте» В. І. Веретенников пояснював історичний факт як «пізнавальну діяльність історика, яка будується, як частина, елемент історичного пізнання в цілому, а не виявляється чимось ззовні даними для
історичного знання. Історичний факт, як такий, є чимось уже сприйнятим і засвоєним
нашою свідомістю, чимось, що пройшло через неї, хоч би ми мали перед собою цей
факт у самому простому його виді». Він поділив історичні факти на дві групи. До першої,
на його думку, треба віднести «історичні факти, які побудовані за допомогою змішаних
понять, які взяті із повсякденних узагальнень звичайної мови і поза всякою причетністю
такої побудови до будь-яких наукових спеціальних завдань». До другої групи відносяться
«історичні факти, які побудовані на основі змішаних понять, які взяті вже із області спеціальних понять, які розроблені науковою історичною думкою культури даного часу, даної
епохи; другий наведений нами приклад історичного факту може ілюструвати саме цей
останній вид історичного факту».
В. І. Веретенников запропонував у статті «Этюды по историческому конструктированию» (1927 р.) класифікацію прийомів і методів джерелознавчої критики. Історик виділяв
три групи: 1) «прийоми-методи логічні; в основі їх лежать дані внутрішнього досвіду із
області чистого мислення»; 2) «прийоми-методи загальнопсихологічні; в основі їх лежать
дані внутрішнього досвіду широкої сфери загальної психології»; 3) «прийоми-методи образотворчі, в основі їх лежать виключно дані внутрішнього досвіду в області художньої
образотворчої творчості». Учений закликав використовувати в історичних працях «порівняльно-історичний» метод, а також такі не спеціально-історичні методи, як «формально-логічні», «метод термінологізування», «метод реконструйованої психіки».
Дослідник окреслив у статті «Завдання археографічної техніки» (1931 р.) чотири етапи
археографічної техніки: 1) «з’ясування зовнішньої історії документів», 2) «точне встановлення самого тексту документів», 3) «встановлення форм науково вірної репродукції документів», 4) «подати історичні коментарі до документів».
Таким чином, В. І. Веретенников був не лише визначним архівознавцем та архівістом. Він
зробив суттєвий внесок у розвиток теоретичного джерелознавства першої третини ХХ ст.

Газети Києва як джерело вивчення модних тенденцій
у повсякденному житті міщан (1905–1914 рр.)
Левчук Олена

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
olenka27269@ukr.net
Мода є невід'ємною складовою міського повсякдення. Вона відображає не лише рівень
розвитку матеріальної та духовної культури соціуму, а й сам стиль життя різних вікових та
соціальних груп, співвідношення впливів традицій і новаторства, психологію мас тощо.
Важливою складовою джерельного комплексу у процесі вивчення модної індустрії
довоєнного Києва є місцева преса того часу, яка характеризується не лише оперативністю
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та різносторонністю подання інформації, а й своїм комплексним, синтетичним
характером. Як історичне джерело газети Києва 1905–1914 рр. вивчалися А. Волобуєвою,
В. Георгієвською, Р. Загорульком та ін., проте висвітлення модних тенденцій на сторінках
газетної періодики не ставали предметом окремої наукової розвідки і вивчатимуться в
роботі вперше.
Мета дослідження полягає у з'ясуванні інформативних можливостей київської преси
для вивчення ролі моди в міському повсякденні вищезазначеного періоду.
Покликана задовольняти інформаційні запити суспільства, преса перетворюється
на основний засіб просування товарів та послуг, формування смаків і потреб. Рекламні
оголошення, хаотично вміщені серед основних матеріалів газет, рідше – розташовані
відповідно до зазначених рубрик, дозволяють прослідкувати не лише модні тенденції у
манері одягатися, відпочивати, облаштовувати житло і т. д., а й визначити вплив на останні
конкретної історичної ситуації, панівної ідеології, рівня розвитку промисловості та торгівлі.
Торгові афіші заполонили не тільки рекламно-довідкові газети («Факт и реклама»,
«Последние новости», «Киев», «Киевские вести»), а й значну частину друкованої площі
(іноді до 40%) офіційних видань громадсько-політичного спрямування («Киевлянин» та
ін.). Варто відзначити, що кожен друкований орган мав свою специфіку рубрикації, надаючи
перевагу продукції, ближчій своєму фаховому спрямуванню: друковані рядки квартирної
преси пропонують оренду та продаж помешкань, зазначаючи зручності інтер'єру та
престижні райони, періодичні видання медичного спрямування орієнтують споживача у
фармацевтичних новинках, пропонують послуги лікувальних та косметологічних центрів,
мистецько-розважальні газети несуть відомості про популярні види рекреаційних послуг,
циркові вистави, театральні постановки і т. д.
Разом з тим, можна виділити і так звані «універсальні бренди», власники яких, не
шкодуючи коштів, популяризували свою продукцію на перших сторінках найвпливовіших,
як правило, щоденних газет міста, незалежно від їх тематичного спрямування (швейні
машинки фірми «Singer», коньяк «Шустов», компанія продуктів харчування «Nestle» тощо).
Аналіз публікацій засвідчує популярність серед киян іноземної продукції, головним
чином одягу, тканин, посуду, косметичних засобів та предметів інтер'єру, але дозволити
собі придбання товарів більшості закордонних брендів могли тільки заможні міщани.
Іконою моди продовжував залишатися Париж. Французьке традиційно у масовій
свідомості було тотожним модному: газетна хроніка ілюструє масовий ажіотаж навколо
французьких театральних вистав та синематографу, констатує великі прибутки з
гастролів паризьких артистів та виставок картин. Модні будинки тканин та жіночого одягу
іноземного крою розміщувалися в центрі міста і були розрекламовані місцевою пресою.
Поряд з усім вищеперерахованим, київські газети 1905–1914 рр. фіксують суттєве
здешевлення тканин та поширення швейних машинок. Як наслідок, одягатися відповідно
до моди могла собі дозволити все більша кількість міського населення: сторінки
періодичних видань починають комплектуватися викрійками (переважно в рекламних
оголошеннях швейних машинок та курсів крою і шиття).
Отже, розглянувши газетну періодику Києва 1905–1914 рр. як основний засіб у боротьбі
за просування товарів та послуг міського ринку, приходимо до висновку про цінність її як
історичного джерела. Матеріали періодичної преси є важливою частиною джерельного
комплексу у вивченні історії міської моди початку ХХ століття.

Теоретична археографія в науковому доробку І. Крип`якевича
Мороз Інна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка inusik-z@bigmir.net
Актуалізація історичних джерел у вигляді їх публікації передбачає вироблення уніфікованих правил передачі старовинного тексту. На жаль, до сьогодні єдиних правил транскрибування не вироблено. Тому досить актуально звучать поради попередніх поколінь
археографів. Вивчення внеску в розробку археографічних правил Івана Крип’якевича
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було започатковано автором тез (під дівочим прізвищем – Заболотна). Дослідити цей
аспект його наукової діяльності дозволили матеріали Родинного архіву Крип’якевичів,
зокрема листування із співробітниками Інституту історії України АН УРСР, підготовчі
матеріали, нотатки, таблиці, а також матеріали Архіву інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України.
Археографічний аспект був одним із пріоритетних напрямів наукової діяльності
І. Крип’якевича. Варто наголосити, що вчений особисто займався розробкою правил
транскрипції текстів XVI – XVII ст.
У повоєнні роки в ході роботи над виданням листів і універсалів Б. Хмельницького
І. Крип’якевич підготував «Проект приписів транскрипції», який мав бути представлений
на затвердження Археографічної комісії Інституту історії України. Як видно з нотаток
І. Крип’якевича, він працював над розробкою таких правил, співставляючи принципи видання «АЮЗР» (Т. ІІІ), «Памятников изданных Киевской комиссией для разбора древних
актов», джерельних публікацій («Записок НТШ») та археографічних праць М. Грушевського. Результати такого співставлення ілюструє складена вченим порівняльна таблиця,
що зберігається в Родинному архіві Крип’якевичів.
Там же знаходиться «Схема видання документів», що є авторським баченням правил
публікації універсалів Б. Хмельницького. Він пропонував ділити текст на три частини:
а) ім’я, прізвище і титул гетьмана; б) головний текст; в) підпис Б. Хмельницького, у титулах залишати скорочення (наприклад, «его цар. вел.»). Історик наполягав на тому, щоб
правопис залишати оригінальним, а великі літери зберігати лише в іменах осіб і географічних назвах. Щодо дат, історик вважав за потрібне в оригіналах зберігати слов’янські
літери, а в копіях проставляти арабські цифри.
Актуальні і сьогодні його рекомендації щодо технічного опрацювання тексту: знаки
пунктуації, відсутні в оригінальному тексті, проставляти за теперішнім правописом, очевидні помилки тексту виправляти, не зазначаючи їх у примітках, пропуски в рукописах
слів і речень позначати тире («- - - -»).
У випадку збереження універсалів у кількох копіях, історик радив за основу брати найбільш достовірну копію, а також наводити інші варіанти, якщо в них наявні «речові зміни»,
але не брати до уваги численні правописні варіації (н. пр. «унђверсалъ», «універсал»,
«уневерсал» і ін.). Дописки у копіях на кшталт «в подлинном пишет», «место печати» він
рекомендував зазначати.
В листі до І. Бутича від 6 вересня 1954 р. І. Крип’якевич обґрунтовував доцільність передачі тексту історичних джерел XVII ст. сучасним правописом («новою ортографією»), аргументуючи це тим, що реконструювати первісний текст доводилось на основі пізніших копій.
Тексти нечисленних оригіналів він пропонував теж подавати новою орфографією, а також додавати їх фотокопії, щоб дослідники, які цікавляться старим правописом могли їх
використовувати. «Новий правопис потрібний на те, щоб читач читав український документ
XVII ст., так як його читали в XVII ст. Новий правопис полегшує також друкарську публікацію», – аргументував свою думку історик. Зразки транскрибування середньовічного україномовного тексту І. Крип’якевич подав у «Нарисі методики історичних досліджень» (1967 р.).
Отже, вчений особисто займався розробкою правил транскрипції текстів, написаних
українською мовою XVI – XVII cт. та стояв біля витоків львівської археографічної школи.

Підкидьки та знайди на території Півдня України
(кінець XVIII – початок ХХ ст.): огляд джерел із фондів
Державного архіву Одеської області
Москальова Юлія

Донецький національний університет імені Василя Стуса
Вивчення питання дитячої безпритульності та бездоглядності на території Півдня
України загалом, та міста Одеса зокрема, на сьогоднішній день є досить актуальним.
Дана територія протягом тривалого часу перебувала під владою Російської імперії, що
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залишало глибокий відбиток на політичному та соціально-економічному житті регіону.
Питання опіки та піклування над дітьми, починаючи з періоду правління Катерини ІІ, набувають нового звучання. Даний досвід на сьогоднішній день являється досить цінним.
У роботах науковців дорадянського та радянського періодів регіональний аспект вивчення проблем дитячої безпритульності та бездоглядності досліджувався мало. Вже
сучасна історіографія називає прізвища науковців, які торкаються даних питаннь: Ф. Ступак, І. Гребцова та С. Накаєва, Ю. Гузенко, А. Савочка, О. Кравченко. Однак, проблема
дитячої безпритульності в зазначених роботах має описовий характер і не підлягає цілеспрямованому джерелознавчому аналізу.
Державний архів Одеської області (далі – ДАОО) зберігає досить цінні документи діловодства, які проливають світло на реальну картину зростання числа покинутих дітей
упродовж кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Особливо гостро проблема зі збільшенням числа
дітей-підкидьків, стояла наприкінці ХІХ ст. Як відзначалося у протоколах засідань різних товариств опіки та піклування, матері йшли на хитрість, аби залишити дитину. Так, у
1896 р. наглядачеві денного дитячого притулку та притулку «Ясла», місцем розташування якого був історичний район Одеси Слободка Романівка, повідомлялося, «что 1 дня
сего октября неизвестная женщина, назвавшаяся Исаковой, принесла в приют «Ясли»
для присмотра девочку… но между тем Исакова до настоящего дня за ребенком не явилась». Дитину в притулку доглядати не було можливості за нестачею фінансів. Постало
питання про відправлення дівчинки до Міського притулку для призріння немовлят, що й
було зроблено.
Значна кількість листів носить інформативно-звітний характер. Наприклад, про передачу дітей з одного закладу опіки до іншого, кількість дітей, які надійшли, за певний
проміжок часу. Так, за період з 26 жовтня по 31 грудня 1896 року, до закладу потрапило
16 осіб жіночої статі та 22 особи чоловічої, серед яких одна дитина була нехрещеною.
Нехрещених дітей управа хрестили за православними традиціями. Основною причиною,
яка змушувала батьків залишати своїх дітей, були фінансові негаразди.
Таким чином, рапорти, донесення, журнали та протоколи засідань органів опіки та піклування, які зберігаються в ДАОО, несуть цінну інформацію як щодо життя вихованців в
закладах опіки, так і щодо влаштування дітей в дані заклади, причини розповсюдження
явищ дитячої безпритульності та бездоглядності в регіоні.

Листи А. Швейцера
як джерело вивчення історії Габону першої половини ХХ ст.
Ндуму Єва Крістіана

Запорізький національний університет ndymyptitang@yahoo.fr
У першій половині ХХ ст. територія Габону повністю знаходилась у колоніальній залежності від Франції. З одного боку, цей період ознаменувався розбудовою інфраструктури
країни, наближенням її до європейських зразків, а з іншого – повною залежністю держави
від метрополії. Як наслідок, основними джерелами з історії Габону поданого періоду для
нас виступають праці європейців, які відвідали чи проживали у даний час на досліджуваній території. Зокрема, прикладом таких праць є листи доктора А. Швейцера.
Метою роботи є визначення джерелознавчого потенціалу листів А. Швейцера для вивчення історії Габону першої половини ХХ ст.
На сьогодні не має робіт, в яких би систематично досліджувались «Листи із Ламбаране» доктора А. Швейцера. Певні аспекти можна зустріти у роботах з біографії автора,
зокрема В. Карпушина, Б. Гіленсона, Е. Балагушкіна.
Життєвий досвід А. Швейцера знайшов яскраве відображення в його «Листах з Ламбарене». Це свого роду підсумок багаторічної діяльності автора. Починаючи з 1913 р.
він працював лікарем в одному з найглухіших і небезпечних для здоров'я і життя людини районів колишніх французьких колоній в Екваторіальній Африці, де лютували сонна

32

Каразінські читання (історичні науки)

хвороба, проказа і інші найтяжчі і найчастіше невиліковні в той час недуги. А. Швейцер
вважав своїм обов'язком лікаря їхати туди, де люди були позбавлені медичної допомоги.
Листи із Ламбаране були написані доктором, з певними проміжками, у період з 1913
по 1948 рр. Поданий час відповідає праці доктора А. Швейцера на території Габону. Водночас, варто зазначити, що в період із зими 1915 по 1924 рр. А. Швейцер на території
Габону не перебував, що обумовлювалось його німецьким походженням. Відзначимо, що
в роки Першої світової війни, за умов протистояння Франції (чиєю колонію був Габон) і
Німеччини, усі німецькі громадяни ототожнювались зі шпигунами та підлягали депортації
або арештам. Тільки в 1924 р. доктор зміг повернутись до Габону, де з періодичними
відʼїздами він працював до 1948 р.
Листи А. Швейцера зосереджені на повсякденних практиках життя в Габоні, як місцевого населення, так і європейців. Так, лікарем аналізуються умови життя африканців, їхні
повсякденні заняття, висвітлюється одяг та основні продукти харчування. Щодо європейців автор зосереджується на діяльності місіонерів у країні. Водночас А. Швейцер був
ще й дослідником, тому певна частина його листів зображає тогочасні кліматичні умови,
аналізує їхній вплив на характер життя габонців.
Основною темою листів А. Швейцера постає діяльність його лікарні, яка була відкрита ним ще в 1913 р. Доктор докладно описує кожний приклад захворювань, порівнює
ставлення до них габонців-католиків та ще не навернених у «правильну» віру тубільців.
Цікаво, що більшу увагу автор звертає на прості захворювання. Його листи оповідають
про будні суворої боротьби за здоров'я і життя хворих, про стійкість і мужність.
Ще однією досить частою темою в листах є фінансування лікарні. Автор постійно вказує на недостатню кількість їжі для африканців, медикаментів, обладнання тощо. Проте,
постійно хвалить персонал, який на нього працює.
До питань управління колоніями автор звертається досить рідко, вважаючи основною
причиною негараздів усе на небажання керівних кіл звертати увагу на умови життя та
побут корінного населення. Основна мета колоніальних властей на думку доктора – збагачення метрополії та власне збагачення.
Таким чином, листи доктора А. Швейцера дозволяють простежити різні аспекти повсякденного життя на території Габону, як корінного населення, так і європейців. При
цьому, основна увага автора зосереджується на діяльності лікарні, відкритої доктором
у Ламбаране.

«Книга продажи табаку обществом Днепровский табак»
як джерело з історії торгових домів м. Києва
Новак Вікторія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка viktoria.novak95@gmail.com
На зламі ХІХ – ХХ століть різниці між купцем та власником промислового виробництва
не було, адже представники саме гільдійного купецтва відповідно до законодавства Російської імперії й були першими підприємцями в сучасному розумінні слова. Серед форм
об’єднання купецьких капіталів вирізняють торгівельні товариства та купецькі доми. Останні традиційно називають торгівельними. Як зазначає Т. Красильнікова у статті «Торгівельні доми як один з різновидів торгівельних корпорацій в Росії в ХІХ – на початку
ХХ ст.», «російське право про торгові доми не відрізнялось систематизованістю та повнотою». Звідси формується науковий інтерес до вищезгаданої проблеми.
У вітчизняній історіографії проблема діяльності торгових домів, у тому числі м. Києва,
не висвітлена. Так, О. Донік, автор монографії «Купецтво України в імперському просторі», подає загальну характеристику торгових домів, зосереджуючись здебільшого на
загальних статистичних даних, а також конкретних прикладах з історії торгових домів
Харкова та Харківщини. Це питання не порушувалося в іншій монографічній праці, присвяченій купецтву Києва та Київщини (Гуржій І. І., Гуржій І. А.), де науковці хронологічно
обмежують дослідження ХVІІ – першою половиною ХІХ ст., у той час як розквіт торгівельних домів припадає на останню чверть ХІХ – початок ХХ ст.
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Основним наявним джерелом про діяльність торгових домів м. Києва слугують торгівельні, касові книги. Такі джерела видаються цікавими з точки зору якісних показників діяльності
торгових домів, інформації про їх учасників і, звісно, про культуру ведення обліку.
Дослідження побудоване на основі торгівельних книг, які зберігаються в Державному
архіві міста Києва. Серед них: «Книга продажи табаку обществом Днепровский табак»
(1913 р.), «Расчетная книга Торгового дома п.ф. «М. Ц. Абрамовичь и Ко» (1915 р.), «Книга о приходе машин и других товаров по складу П. Н. Качинского…» (1871 р.) тощо.
У центрі уваги тез – «Книга продажи табаку обществом Днепровский табак», як найбільш репрезентативне джерело та найкраще організоване з точки зору обліку.
Книга видрукувана в типографії Неймана, на відміну від інших розграфлених і заповнених від руки, почасти різними почерками. В окремі великі блоки оформлено види тютюну для паління та жування, асортимент яких надзвичайно широкий та може становити
предмет окремого дослідження. Дані, представлені у книзі, охоплюють кілька місяців – з
середини листопада до 31 грудня 1913 р., та містять кінцеві цифри за два звітних періоди. Так, у грудні було продано 2163 ящики на суму 13.852 руб. 25 коп. Щоденні записи
продажів, поіменні згадки клієнтів, дати проведення торгівельних операцій формують
значне поле якісних вихідних даних для подальшої статистичної обробки дослідником.
Ціна на товар не була сталою, про що свідчать численні записи. До прикладу, 22 листопада 1913 р. Зальцберг М. Б. придбав 1 ящ. №16 1/8 (де №16 1/8 – вид тютюну для паління)
за ціною 10 руб. 99 коп., тоді ж як Берман М. за накладною «2511» придбав 9 ящ. цього
ж виду тютюну за ціною 11 руб. 15 коп. А 25 листопада Берман М. купує 1 ящик цього ж
виду тютюну за ціною 11.26, а кількома днями пізніше 8 ящ. по 11.17. Тут можна робити
цілий ряд припущень – про існування договірної ціни, про цінові варіації відповідно до
частоти та обсягів закупівель, про цінову політику згідно зі свіжістю товару або навіть
системи лояльності для окремих клієнтів (у купців Російській імперії існували системи
лояльності для клієнтів зі статусом, що застосовувалося в якості реклами). Така палітра
висновків доводить, що шукаючи відповіді на запитання, поставлені в контексті навіть
одного джерела, дослідники можуть відслідковувати певні тенденції.
Отже, специфіка джерела дозволяє вивести показники доходу, товарообороту, вивчити клієнтську базу торгового дому, прослідкувати цінову політику на асортимент, виявити
найбільш популярні види продукції.

Українські літописи як джерела з історії калмиків
Пилипчук Ярослав

Інститут сходознавства імені Агатангела Кримського НАНУ
pylypchuk.yaroslav@gmail.com
Одним із найцікавіших аспектів історії України є взаємодія українців із кочовими народами. Серед вітчизняних науковців цю проблему розглядали Я. Дашкевич, А. Момрик
та Н. Зуб (Руденко). Завданням даної студії є аналіз свідчень козацьких літописів щодо
історії калмиків у XVII ст. у війнах українців проти Кримського ханства.
Вперше калмики в українських козацьких літописах згадані під 60-ми рр. XVII ст. Їх
поява у Східній Європі залишилась українцями непоміченою. Калмики стали цікаві українцям, коли почали безпосередньо втручатись у справи пов’язані з надчорноморськими степами. У літописі Самовиця вказувалось, що у 1664 р. запорожці під керівництвом
І. Сірка увійшли у контакт із калмиками та пройшли через степи до Буджаку і спустошили
села регіона, котрі належали хану. Під Сараджином союзницьке війського наздогнали
та перемогли кримці та поляки С. Маховского, сам кошовий отаман ледь врятувався. У
1665 р. І. Брюховецький найняв 1 тис. калмиків і привів їх до Білої Церкви. У битві загинуло багато козаків та калмиків. Григорій Грабянка повідомляв, що у 1664 р. І. Сірко разом з
калмиками здійснив несподіваний набіг на Білогородщину (Буджак) та спустошив ханські
села. Калмики сприймалися українцями як самостійна політична сила.
Григорій Грабянка відзначав, що проти кримців та буджакців І. Сірко здійснив похід разом з калмиками у 1673 р. Під 1678 р. у тому ж літописі вказувалось, що калмики прийшли
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на допомогу українцям під Бужином та рушили на Чигирин. Під 1696 р. повідомлялось,
що кримці, почувши про те, що калмики поблизу Сорочинців, почали відступати. У літопису Самовидця під 1673 р. вказувалось, що І. Сірко разом з калмиками воював у Криму та
в Буджаці. Самійло Величко під 1679 р. вказував, що Каспулат Муцалович Черкаський з
черкеськими та калмицькими ордами стоїть на Муравському шляху за Ворсклою.
Українські літописці схильні применшувати роль калмиків у військових діях проти турків та кримців. Найменше свідчень з історії калмиків містить хроніка Самійла Величка, а
найбільше – літопис Григорія Грабянки. Калмики на сторінках козацьких літописців згадуються тільки у контексті спільних воєнних дій проти ногайців та кримських татар. Ми
можемо говорити про участь калмиків у воєнних діях 60–70-х рр. XVII ст. Також можлива
їхня участь в кампаніях, які супроводжували Азовські походи. Калмики та касимівські татари на відміну від башкирів фіксувались як самостійна політична сила.

Похід молдовського господаря Богдана Кривого на Львів 1509 р.
у світлі фіскального джерела
Смерека Богдан

Інститут української археографії та джерелознавств імені М. С. Грушевського НАН
України (Львівське відділення) smereka.bohdan@yahoo.com
Реєстри надзвичайного податку, більш відомі як поборові реєстри – важливе джерело
з історії українських земель, що перебували у складі Польського королівства. У лаконічній формі списків і таблиць ці документи зазначали відомості про стягнення земельного
(ланового) податку з населених пунктів, а всередині них – з окремих осіб та об’єктів інфраструктури. Окрім історико-демографічного аспекту, ці джерела можуть використовуватися для вивчення масштабів знищень, завданих руйнівними нападами ворожих армій,
оскільки фіксували факт знищення поселення і неспроможності його жителями сплатити
податок.
У цьому контексті цікавим є дослідження перебігу походу молдовського господаря Богдана ІІІ Кривого на Львів, що відбувся в 1509 р. і який досі залишається недостатньо
вивченим в історіографії (З. Спєральський, М. Плєвчинський, Д. Зубрицький, І. та Л. Качори, В. Мандзяк). У джерелах перебіг нападу 1509 р. висвітлено, головним чином, у «Літописі Молдовського царства», автором якого був боярин Ґриґоре Уреке. Сам похід був
зумовлений необхідністю відвоювати Покуття, попередньо переданого Польщі Богданом
в якості «подарунка», що мав змусити польського короля Олександра видати йому за
дружину сестру Ельжбету. Остання, однак, не бажала виходити заміж за господаря, а
Покуття надалі залишалось під контролем Польщі.
Як повідомляє Уреке, у червні 1509 р. Богдан з армією вирушив на Кам’янець-Подільський, який взяв у облогу. Після цього повернув на захід, до Львова, який також оточив.
Завдяки артилерії йому вдалося навіть пробити частину муру, однак штурм міста через
смерть головного гармаша провалився. Богдан повернувся назад до Буковини, по дорозі
спалюючи міста і села, захопивши, зокрема, «велике місто Рогатин».
Реєстр Львівської землі Руського воєводства 1510 р., що зафіксував результати
фіскальної акції, проведеної одразу після молдовського нападу, дає змогу встановити
перелік спустошених поселень (161), а відтак – відобразити маршрут армії господаря.
Отож, загони Богдана імовірно рухалися з Кам’янця-Подільського в напрямку Бережан,
після розорення якого роззосередилися по двох напрямках на північ і північний захід: на
Поморяни і Золочів, а також на Дунаїв. Об’єднавшись неподалік Глинян (також спустошеного) війська рушили на Львів. Після невдачі армія знову роззосередилася по двох напрямках: в бік Бібрки та Підкаменя, а також Перемишлян, спалюючи місцеві села. Знову
загони зустрілися у Рогатині.
Поруч із цим, аналізуючи джерельну інформацію, неможливо не помітити, що частина
поселень, названих в джерелі «спаленими волохами», розташована достатньо далеко
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від місця основних спустошень. Це, зокрема, 7 сіл Городоцького повіту. Також, «дивним» чином до переліку спалених потрапили усі села у володінні львівського римо-католицьокого архієпископа (19), більшість з яких також були географічно віддаленими.
Іншими словами, ми стикаємося з фактом можливого спотворення інформації в джерелі.
Податкові реєстри укладалися поборцями, що збирали податок згідно норм поборових
універсалів. На жаль, універсал 1510 р. не регламентував специфіки процедури стягнення. Можемо лише припускати, що поборці отримували кошти від власників, керуючись
виключно їхніми свідчення про спустошення підконтрольних населених пунктів. Очевидно, львівський архієпископ, знаючи про спалення частини його володінь, безпосередньо
розташованих на шляху ворожих військ (Бачів, Болотня, Віцинь, Подусів, Усільна), вказав
поборцям, що девастації зазнали усі його села.
Таким чином, використане нами описово-статистичне джерело – поборовий реєстр
1510 р. – дало змогу встановити маршрут руху армії молдовського господаря Богдана
Кривого по Львівській землі і масштаб знищень місцевих поселень, а також виявити специфічну рису укладення подібного роду джерел. Це дозволяє реконструювати перебіг
проведення типової податкової акції в Польському королівстві в умовах післявоєнних
знищень.

РОЗДІЛ IV
ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ
ГРЕЦІЇ
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Синкретизм образов Диониса и Эрота в росписях аттических ваз Боспора
Балацюк Елизавета

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
dyingophelia31@gmail.com
Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием однозначной трактовки изображения верховного хтонического божества, что связано с различной интерпретацией атрибутов божества, в росписях аттических краснофигурных ваз, изготовленных
для экспорта на Боспор.
Объектом является аттическая краснофигурная вазопись. Предметом же данной работы выступают образы Диониса и Эрота в росписи аттических краснофигурных ваз,
распространённых на Боспоре.
Целью работы является интерпретация образов Диониса и Эрота в росписях аттических ваз Боспора. Поставленная нами цель предполагает решение следующих задач:
анализ образа, атрибуции и сюжетов, связанных с Дионисизмом, в росписях аттических
краснофигурных ваз на Боспоре; характеристика образа Эрота, его атрибуции и связанных с ним сюжетов в росписях аттических ваз, обнаруженных на Боспоре; сравнение
и сопоставление двух образов в росписях исследуемых ваз для выделения схожих и
различных черт Диониса и Эрота.
Основываясь на этом, был произведён отбор источников, которые составили изобразительные источники: расписные аттические краснофигурные вазы, обнаруженные при
раскопках античных памятников на Керченском и Таманском полуостровах. Изучаемые
нами вазы содержатся в коллекциях музеев Крыма и Тамани (Центральный музей Тавриды, Феодосийский музей Древностей) и музеев РФ (Государственный Эрмитаж). Часть
из них была опубликована в сборниках, в частности в каталоге античных расписных ваз
Вдовиченко И. И. (Симферополь, 2003).
Исследования, где были затронуты поднимаемые нами вопросы, можно разделить на
исторические, археологические и искусствоведческие работы. К одним из исторических
исследований можно отнести труды А. С. Русяевой (Киев, 2005), М. В. Скржинской (СПб.,
2010), Н. В. Кузиной (Нижний Новгород, 2008). К искусствоведческим исследованиям, в
частности, относятся работы И. В. Шталь (М., 1989), Д. В. Хамулы (Харьков, 2008). Среди
археологических исследований можно выделить работы И. Т. Кругликовой (М., 1970),
А. А. Масленникова (Тула, 2007).
Новизна авторского подхода будет заключаться в анализе с помощью иконографического метода образов и атрибуции Диониса и Эрота, а также связанных с ними сюжетов, в краснофигурной аттической вазописи, найденной на Боспоре, для дальнейшего
сравнения и выявления их общих и отличных черт в росписях ваз. Это, в свою очередь,
позволит выяснить причины такого синкретизма, определить значимость данных мифологических персонажей в жизни боспорян.
В ходе исследования был произведён анализ ряда аттических краснофигурных ваз,
которые были поделены на две группы – с изображением Диониса и с образом Эрота.
Эрота чаще всего изображали с крыльями, парящим над землёй («плывущий человек»),
что отличало его от Диониса, который в большинстве случаев изображается с тирсом и
в длинном плаще.
Также, говорить о слиянии образов Диониса и Эрота позволяет и схожесть их атрибутов. Так, среди атрибутов Эрота нередко встречаются дионисийские элементы: в руках
он может держать тимпан, присутствует символика виноградной лозы, а также встречаются изображения Эрота, восседающего на пантере – одна из животных эпитафий Диониса. Синкретизм образов проявляется и в присутствии спутников Диониса – сатиров,
силенов, менад – в сюжетах, связанных с Эротом. Схожи и сюжетные мотивы. Основным
из них можно назвать сцены преследования женщин и сцены священного брака с хтоническим божеством, что символизировало переход души в загробный мир.
Такая трактовка образов в работах исследователей не является однозначной. Не
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вполне ясна роль Эрота в образе хтонического божества: был ли он лишь второстепенным мифологическим персонажем, одним из воплощений загробного правителя –
Диониса; либо же выступал как самостоятельная мифологическая фигура. Первой точке зрения придерживалась И. В. Шталь (М., 1989), которая отмечала второстепенную
функцию Эрота по отношению к Дионису (в качестве слуги, либо одной из ипостаси). В
данной работе автор опирается на данную точку зрения, чему есть ряд причин. Одними
из них можно назвать: атрибуция Диониса явно прослеживается в изображениях с Эротом, когда обратной закономерности (атрибуты Эрота у Диониса) не обнаруживается;
в других сюжетных росписях Эрот прямо выступает в качестве прислужника Диониса
(подготавливает Диониса и Ариадны к свадьбе).
Подводя итог, можно сказать, что схожесть сюжетных мотивов, а также совмещение
атрибутов Дионисизма с образом Эрота, была обусловлена близкой связью Эрота с
брачной тематикой, выступающей в вазах как символ перехода в загробный мир. Поэтому этот мифологический образ мог использоваться в качестве замещающего Диониса
хтонического божества, или же выступать в качестве его посланника. Тем не менее, отсутствие характерных для Эрота элементов в иконографии Диониса говорит о большей
степени значимости Диониса и его культа в жизни боспорян.

Истоки культа Диониса
Варшанидзе Натиа

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина natagarfi@yandex.ru
Исследование особенностей происхождения культа Диониса, одного из самых популярных культов в Древней Греции, представляет значительный научный интерес. Изучение данного культа позволяет выявить специфику религиозной системы древних греков,
отличительные черты проведения празднеств в честь Диониса – Великих Дионисий и
также немаловажное событие в истории культуры человечества – зарождения театра.
Изучение культа Диониса началось в отечественной историографии еще в начале
XX века. Среди ученых, которые внесли наиболее весомый вклад в разработку данного
вопроса следует выделить В. В. Латышева, Ф. Ф Зелинского, В. И. Иванова. В зарубежной историографии отдельные аспекты культа Диониса изучали В. Буркерт, Д. Фрезер,
Д. Харрисон, О. Керн, М. Нильссон, Г. Паркер, Э. Роде и Р. Тейлор-Перри. Но до настоящего
момента проблема происхождения культа Диониса является спорной и вызывает многочисленные дискуссии в среде антиковедов.
Данное исследование опирается на свидетельства античных авторов о культе Диониса (нарративная традиция) и эпиграфические источники. Среди нарративных источников
выделим сведения Гомера, которые позволяют понять место культа Диониса в религиозной системе архаической Греции. В «Теогонии» Гесиода описывается становление мифа
про рождения бога Диониса. Автор соединил воедино все предания о Дионисе и вывел
его родственные связи с остальными богами. Наиболее важную информацию содержат
в себе Орфические гимны, которые отражают сакральную связь Диониса с малоазийскими богами: с Мисой и Гиптой. Аполлодор в своем произведении «Мифологическая
библиотека» отмечает фригийское происхождение Диониса. Произведение Страбона
«География» отображает малоазийское происхождение культа Диониса. Важными эпиграфическими источниками в изучении культа Диониса являются пилосские и кносские
тексты, которые подтверждают автохтонное происхождение культа Диониса.
В качестве методов использовались метод сравнительно-исторического анализа,
историко-генетический, историко-системный.
Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе предпринята
попытка комплексного исследования развития культа Диониса в Древней Греции в классический период (V–IV вв. до н.э.), уточняются особенности его почитания в Афинах.
Культ Диониса представляет собой сложное и многослойное по происхождению явление. Нельзя однозначно определить его истоки и связать его происхождение с са-
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кральными традициями только одного региона. На сегодняшний день можно выделить
две основные концепции происхождения Диониса и его культа: фригийско-фракийскую
и эгейскую. Первая концепция была разработана в XIX – начале XX вв. и нашла отражение в трудах Е. Роде, Л. Фарнелла и др., которые связывали происхождение культа
Диониса с Фригией и Фракией. Во второй половине XX вв. стала развиваться концепция
о минойских и микенских корнях дионисийского культа, представителями которой были
О. Группе, К. Кереньи, М. Нильссон, и др. Кроме того, существует и предположение о
ближневосточном происхождении культа Диониса. Этой точки зрения придерживаются
И. Дьяконов, В. Яйленко, В. Буркерт.
В основе образа и культа Диониса лежат общие для традиционных обществ древнейшие
представления об умирающем и воскресающем божестве, несущем идею цикличности в
развитии всего живого, сменяемости процессов увядания и возрождения. Вместе с тем
культ Диониса представляет синтез атрибутов и различных элементов, которые формировались на протяжении всего греческого культурно-исторического процесса. Культ Диониса
стал феноменом не только древнегреческой религии, но и феноменом Афинской полисной
идеологии, так как в Афинах этот культ достиг своей наивысшей кульминации.

До питання про форми суспільного регулювання відповідності образу
ідеального громадянина у Стародавніх Афінах класичного періоду
Вар`ян Оксана

Запорізький національний університет melita16@ukr.net
У Стародавніх Афінах класичного періоду діяльність громадянина на благо полісу була
орієнтована на здобуття суспільного визнання та поваги співгромадян, які відкривали
шлях до почестей. Почесті та похвала, отримані людиною внаслідок обговорення її якостей та визнання достойною, розглядались громадянською общиною правом рівного та
проявом справедливості. Водночас, похвала та почесті, протилежність яким становив суспільний осуд, належали до форм суспільного регулювання відповідності людини образу
ідеального громадянина, що ообумовлює актуальність їх дослідження.
Джерельна база дослідження представлена працями Геродота, Фукідіда, ораторів
Демосфена, Ісократа, Лікурга, Лісія, епіграфічними написами. У роботі використані праці Ю. В. Андрєєва, В. П. Бузескула, Ж.-П. Вернана, П. Відаль-Наке, В. Влачу, М. Дін,
Д. Кайл, В. В. Латишева, Д. М. МакДауелл, Д. Прітчарда, М. В. Скржинської.
Метою роботи виступає аналіз форм суспільного визнання людини, чесноти та суспільно-політична діяльність якої відповідали образу ідеального громадянина, утвердженому полісним колективом Давніх Афін класичного періоду.
Новизна робити полягає у спробі розгляду похвали та практики надання почестей у
Давніх Афінах класичного періоду як форм суспільного регулювання відповідності людини суспільно визнаному образу ідеального громадянина.
Нагородою достойним людям за піклування про благо полісу, перенесені небезпеки визнавались похвала, почесті, свобода і слава, вінки, вдячність. Суспільна похвала, як відображення оцінки чеснот та вчинків, стала індикатором відповідності громадянина вимогам
полісного колективу. Лікург Афінський відзначав необхідність похвальних промов під час
суспільних та державних процесів, оскільки вони викривають тих, хто чинить негідно.
Найвищими формами почестей для громадян були сітесіс – одноразове або постійне
право обідати за суспільний кошт у пританії, проедрія – надання місць у першому ряду
у театрі, під час місцевих фестивалів та суспільних зібрань, публічне увінчання вінком,
яких удостоювались переможці загальногрецьких змагань, учасники військових походів,
видатні політики, нащадки Гармодія та Аристогітона, особи, які принесли користь полісу.
Згідно декрету 430 р. до н.е. право на сітесіс мали деякі діючі посадовці, спадковий сітесіс надавався одному найближчому родичу тираноборців Гармодія та Аристогітона. Про
надання спадкового сітесіса дельфійцю Клеоманту, який попередив афінян про оракул
пелопонесцям за правління царя Кодра, згадував Лікург. Д. МакДауелл звертає увагу, що
епіграфічні дані до кінця IV ст. до н.е. не дають відомостей про спадковий сітесіс.
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Золоті вінки виступали символом слави та містили написи про подвиг людини, мотивуючи до благородних та честолюбних змагань для їх отримання. Борці проти тиранії Тридцяти були нагороджені оливковими вінками та відзначені почесним декретом. Рішення
про увінчання громадянина приймалось екклесією або Радою і оголошувалось у відповідній установі, оголошення про нагородження могло відбуватись в театрі перед виставами під час свят. Якщо громадянина увінчував дем, то оголошення відбувалось в демі.
В Афінах існувала практика надання почестей у формі звільнення від виконання літургій (ателія) громадян, метеків та іноземців за особливі заслуги перед полісом. Ателія
могла бути повною або частковою, однак за законом, заради безпеки міста під ателію
не підпадали трієрархія і ейсфора. Від трієрархії позбавлялись лише дев’ять архонтів.
Почесті та нагороди, які надавались громадянам, зберігались для них довічно.
Формою відзначення виступало також встановлення статуй. Конону та Евагору, які перемогли лакедемонян у морській битві та визволили Афіни, спорудили статуї та надали
ателію. Конону, як і Гармодію з Аристогітоном, була споруджена бронзова статуя, оскільки велич його перемоги над лакедемонянами прирівнювалась до вчинку тираноборців.
Статуї прославляли вчинок та слугували зразком для виховання на ідеалах доблесті,
вищості колективного блага.
Окрему форму почестей становити публічні поховання за державний кошт громадян,
загиблих під час війни. Серед громадян визначних розумом та заслугами Рада П’ятисот
обирала того, хто буде удостоєний проголосити промову на честь загиблих. Сократ визначав цінністю таких промов відчуття гордості від звеличення міста, воїнів, які віддали
за нього життя, предків і всіх афінян.
Почесті та похвала виступали вагомим чинником регулювання відповідності образу
ідеального громадянина. Визнання заслуговували громадяни наділені моральними чеснотами, доблесні захисники міста, які піклувались про благо полісу, виконували літургії та
державні повинності, приймали активну участь в суспільно-політичному житті.

Особенности почитания египетских богов в Северном Причерноморье
эллинистического периода
Коваленко Дарья

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
KowalenkoD@meta.ua
Религия Древней Греции в эллинистический период претерпевала изменения, связанные как с процессами внутри греческих полисов, так и с внешнеполитической обстановкой, античные города Северного Причерноморья не являлись исключением. Актуальность данной темы заключается в том, что на данном этапе в отечественной историографии тематика не достаточно изучена, и представляет собой широкое поле для
деятельности историка. Она являет собой результат религиозного синкретизма, ее изучение позволяет понять те, сложные процессы, в религии, что повсеместно происходили
как в античном мире, так и в странах Востока, после походов Александра Македонского.
Цель исследования – выявить особенности почитания египетских богов в Северном Причерноморье. Среди исследований по Северному Причерноморью нет полной обобщающей работы, связанной с почитанием здесь египетских культов, есть лишь отдельные исследования по отдельным полисам или культам, среди них наиболее значимыми являются
исследования – Пиотровского П. П., Соломник Э. И., Литвиненко Ю. Н., Виноградова Ю. Г.,
Золотарева М. И.
Источниковая база представленна эпиграфическими материалами (две посвятительные
надписи из Тиры II – I вв. до н. э., о благодарственном приношении Сарапису, Исиде и
чтимым вместе с ними богам, Гарпократу и Анубису, и надпись середины III в. до н. на которой содержится обращение херсонесита к египетским богам – Сарапису, Исиде, Анубису),
косвенными свидетельствами античных авторов о распространении и особенностях почи-
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тания египетских культов в Греции (Геродот, Плутарх, Диодор Сицилийский, Тацит, Апулей),
археологическими материалами (бронзовая статуэтка Осириса из некрополя Керкенитиды,
терракота местной работы, изображающая Сараписа из Тиры; найденная в Ольвии серебряная статуэтка Сараписа, исполненная в III в. до н. э., терракотовые протомы Исиды из
Амиса второй половины II в. до н.э., голова египетской статуи (судя по стилю) обожествленной Арсинои II, из Керчи, фреска с изображением птолемеевского военного корабля «Исида», найденного в Нимфее, находки из Фанагорийского комплекса (ожерелье из амулетов
голубого фаянса, в том числе миниатюрного бюста-притома египетского бога Гора с руками, сложенными в апотропеическом жесте, греппа перстней «птолемеевского типа») – как
дополнение – вещественные источники по Греции и Египту.
В ходе исследования, удалось выяснить, что с падением значения независимого греческого полиса, его культы перестали удовлетворять духовные потребности народных
масс, религия вступила в полосу кризиса. Новое положение вещей требовало и новых
богов. Отчасти таких богов греки нашли в Египте. Однако перенимая египетские культы,
греки отбрасывали их аутентичность, верили в них через призму собственных религиозно-этических норм. Поэтому нередко почитания богини Исиды или бога Осириса носили
специфический характер. Прежде всего это проявлялось в том, что греки брали культ какого-либо общеегипетского бога и как бы «примеряли» на своего бога со схожими функциями. Так Сарапис отождествлялся с Зевсом, Исида с Герой, Деметрой, Афродитой.
Английский ученый Дж. Г. Гриффис в своем издании сочинения Плутарха «Об Исиде и
Осирисе» поместил список греко-египетских отождествлений.
Следующая особенность почитания египетских богов заключалась в том, что их культы в греческих городах часто появлялись сначала как неофициальные: алтари и святилища воздвигались отдельными лицами и товариществами. Затем полис особыми
декретами делал общественными наиболее распространенные культы, жрецы их становились должностными лицами полиса.
Таким образом мы видим, что характерной чертой нового, эллинистического периода
в истории Древней Греции стали моменты синкретизма греческой и египетской религий.
Прежде всего, это нашло свое отражение в почитании греками египетских богов, через призму их «эллинизации». Схожие процессы происходили и в религии египтян с той
лишь разницей, что они перенимали черты и функции греческих богов.

Эпиклезы культа Афродиты в Ольвии
Коновалова Татьяна

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина tnk95@i.ua
Греческой религии характерна традиция существования полифункциональных богов.
К числу таких божеств относится и Афродита, которая чаще всего воспринимается как
богиня любви, красоты и плодородия. Однако она также являлась покровительницей
мореплавателей, колонистов и первопоселенцев. Именно с этой функцией связано появление культа. Исследование эпиклез, с которыми богиня почиталась в Ольвии, позволяет определить основные функции Афродиты в полисе, и, следовательно, определить
характер культа и степень влияния на него греческих и варварских элементов.
В работе проанализированы эпиграфические источники, которые в комплексе с данными археологии и свидетельствами античных авторов дают возможность установить
эпиклезы богини и ее функции в Ольвии.
Хронологические рамки исследования охватывают VI в. до н.э. – I в. н.э.
Историография темы исследования представлена работами Русяевой А. С., Буйских А. В., Крапивиной В. В., Гайдукевича В. Ф., Тохтасьева С. Р., Буркерта В., Виану А.,
Будин С.
Источниковая база исследования представлена эпиграфическими и археологическими данными, а также свидетельствами античных авторов (Гесиод, Страбон, Павсаний,
Овидий).
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Цель исследования – определить эпиклезы культа Афродиты в Ольвии и выявить
функции богини, связанные с ее культовыми именами.
В греческом мире Афродита почиталась с разными эпиклезами, которые могли быть
связаны с местом распространения ее культа или с определенными функциями богини.
В Ольвии Афродита почиталась с эпиклезами Эвплойя, Гликея, Понтия, Апатурия,
Сирийская, Народная.
Афродита с эпиклезой Понтия (Морская) упоминается в посвятительной надписи III в.
до н. э., найденной на Западном теменосе. Эпитет «Понтия» подчеркивал тесную связь
богини с морем и указывал на ее функции как покровительницы мореплавания.
Почитание Афродиты в Ольвии как покровительницы морских путешествий отразилось
также в эпиклезе Эвплойя. Этот эпитет зафиксирован в посвящении II в. до н. э. Кроме того,
из Ольвии происходит посвящение I в. до н. э. Афродите Эвплойе и Посейдону.
Эпиклеза Гликея зафиксирована в надписи III в. до н. э. Афродита Гликея (Сладкая) почиталась как богиня чувственной любви. А. С. Русяева предполагает, что храм и алтарь
Афродиты Гликеи, посвященные ей народом Ольвии, находились на Южном теменосе.
Афродита с эпиклезой Сирийская упоминается в березанской надписи конца VI в. до н.
э. Эта эпиклеза представляет особый интерес с точки зрения рассмотрения степени влияния греческих и варварских элементов на культ Афродиты в Северном Причерноморье.
М. А. Виану указывала, что Афродита Сирийская является интерпретацией северо-сирийской богини Атаргартис. Исследовательница отмечала отсутствие связи Афродиты Сирийской с Милетом. Однако кипрские и северносирийские элементы в милетском культе
Афродиты подтверждаются находками терракотовых и известняковых коленопреклоненных мужских фигурок. Отсюда следует, что ионийские эллины заимствовали отдельные
элементы культов женских божеств у сирийцев, с которыми они отождествляли Афродиту
и видели в ней сходные с этими божествами черты. В связи с этим, А. С. Русяева сделала
вывод, что появление на о. Березань и в Ольвии эпиклезы богини «Сирийская» можно
объяснить непосредственно влиянием традиций Милета.
Эпиклеза Афродиты Народная, которая зафиксирована на посвятительной надписи V в.
до н. э. из Южного теменоса, также указывает на функции богини как покровительницы
любви и «низменной» телесной любви. Таким образом, в Ольвии зафиксировано 6 эпиклез
Афродиты, которые отражали те или иные функции богини в этом регионе. Самую большую популярность в ольвийском полисе приобрела Афродита, чьи функции были связаны с морской стихией (эпиклезы Эвплойя и Понтия). Эпиклезы богини Гликея и Народная
свидетельствуют, что в Ольвии Афродита также почиталась как богиня любви и красоты.
Все эпитеты богини, которые встречаются в Ольвии, были зафиксированы и в других греческих и северопричерноморских городах. Это свидетельствует о том, что культ Афродиты
был перенесен сюда из Греции и на протяжении своего существования здесь испытывал
греческие влияния.
В целом, в период с VI по I в. до н.э. культ Афродиты был государственным и занимал
значительное место в государственном пантеоне божеств. С IV в. до н.э. культ богини
становится особенно популярным среди ольвиополитов, о чем свидетельствует появление новых эпиклез богини, расширение территорий ее святилищ и увеличение количества посвящений.

Північно-західний вектор херсонеської торгівлі в елліністичний час
(на прикладі зв’язків з Тірою)
Котенко Вікторія

Національний музей-заповідник українського гончарства kotenkovikt@gmail.com
Питання міжполісних контактів у Північному Причорномор’ї активно досліджується
вже досить тривалий час. Особливе місце в цій системі належить економічним зв’язкам
Херсонеса Таврійського з полісами Північно-Західного Причорномор’я у IV – II ст. до н.е.,
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зокрема з Ольвією, Тірою та Ніконієм. Якщо економічні відносини Херсонеса Таврійського з
Ольвією підтверджуються, в першу чергу, епіграфічними пам’ятками, то для з’ясування контактів з Тірою на перше місце виходять археологічні джерела. Відомо, що один з маршрутів
морського сполучення лівобережного Понту пролягав від гирла Тіраса до берегів Західної
Таврики, оминаючи Ольвію, тому сліди безпосередньої торгівлі між ними мали б лишитися
в матеріалах обох центрів. Надійним археологічним джерелом з цього питання, на наш погляд, може слугувати кераміка херсонеського виробництва з розкопок Тіри.
Даний тип довізної кераміки в загальному масиві матеріалів Тіри не є масовим. Мова
йде переважно про нечисельні фрагменти столового посуду з характерними ознаками
виробництва у майстернях Херсонеса Таврійського – червоної глини з домішками вапняку та типового декору поверхні червоною фарбою у вигляді оперізуючих смуг та рослинного орнаменту. Аналогічна нечисельна група кераміки була виокремлена також з
ольвійських матеріалів, що підтверджує існування північно-західного вектору херсонеської торгівлі в елліністичний час.
Кераміка херсонеського виробництва, що походить з Тіри, представлена виключно
посудом, серед якого виокремлюються столові глеки (за вінцем та стінками) та фляга
(за характерним профільованим горлом). Їх об’єднують петрографічні характеристики (за
візуальними спостереженнями), а також стиль декору.
Така компактна група кераміки херсонеського виробництва з розкопок Тіри потребує
додаткової інтерпретації з точки зору економічної історії обох полісів. Відомо, що в елліністичний час певний товар з Херсонеса Таврійського надходив до центрів Північно-Західного Причорномор’я, що прослідковується за аналізом керамічної тари. Про двосторонні торгівельні відносини свідчать знайдені в Тірі херсонеські амфори III ст. до н.е. та
тірські монети з Херсонеса Таврійського. Розглянута група столової кераміки вказує на
те, що Херсонес постачав сюди також орнаментований посуд. Тут варто зазначити, що
далеко не всі глеки місцевого виробництва декорувалися у такий вишуканий спосіб. Ця
група товару очевидно пропонувалася в якості альтернативи масовій типовій місцевій
кераміці, про що, знову таки, свідчить нерядове оформлення деяких посудин.
Реконструкція шляхів морського сполучення від Херсонеса вздовж західного берега
кримського півострова і до Ольвії та Тіри цілком відповідає таким побудовам. Нез’ясованим лишається відсоткове співвідношення столової кераміки до інших груп херсонеських
товарів, тривалість та інтенсивність такого імпорту у Північно-Західне Причорномор’я.
Але вирішення таких питань безпосередньо залежить від поповнення джерельної бази
новими археологічними матеріалами та верифікації вже існуючих даних.
Таким чином, знахідки однотипної кераміки херсонеського виробництва на пам’ятках
Північно-Західного Причорномор’я, у даному випадку в Тірі, підтверджують значну протяжність північно-західного вектору херсонеської торгівлі, принаймні у час найбільшого розквіту
полісу, що супроводжувалося розширенням його економічного впливу на значні території.

До питання про причини вбивства Анахарсіса
Кумінова Катерина

Київський національний університет імені Тараса Шевченка kuminova_96@ukr.net
Зацікавлення постаттю Анахарсіса з’явилося ще за часів античності і не зникає досі.
Зараз актуальність вивчення долі цієї особистості викликана тим, що на прикладі єдиного скіфського філософа можемо розглядати проблему поєднання двох різних культур.
У роботі використані дослідження з історії культурних зв’язків Еллади з іншими народами (Рожанський І. Д., Гатц Б. та ін.), образу Анахарсіса в античній літературі (Кукліна І. В.,
Унгефер-Кортус К., Скрижинська М. В. та ін.). Джерельна база представлена працями
Геродота, Плутарха, Діогена Лаертського і Лукіана.
Новизна дослідження полягає у комплексному аналізі джерел і вже існуючих гіпотез з
даної проблеми. Автор намагається показати неможливість повністю відкидати якусь з
теорій. Робиться спроба поєднати їх. Слід зазначити, що це питання потребує подальшого вивчення.
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У дослідженні використаний методи: історико-генетичний, аналізу та синтезу.
Найближчим у часі до описаної події був Геродот (V ст. до Р. Х.). Як зазначав сам батько історії, метою його праці було прославлення перемоги греків у війні з персами. Тому
скіфи потенційно не могли бути «негативними героями», адже вони також змогли вдало
протистояти Дарію.
За Геродотом, Анахарсіс, повернувшись до Скіфії, проводить обряд в честь Матері Богів. Під час дійства його вбиває рідний брат цар Савлій за віровідступництво. При цьому
Геродот запевняє, що скіфи уникають згадки імені Анахарсіса, вважаючи його зрадником.
Плутарх (І – ІІ ст. після Р. Х) згадує Анахарсіса у порівняльному життєписі Солона.
Ця праця мала слугувати моральним повчанням, тому автор не ставив за мету точно
передати історичні події. Плутарх розповів про те, як Анахарсіс зміг добитися зустрічі з
Солоном і навів влучні вислови скіфського мудреця.
Твори Лукіана Самосатського (ІІ ст. після Р. Х.) – короткі влучні сатиричні розповіді,
що розкривали недоліки тогочасного суспільства. Їх героями були відомі у античному
світі історичні і міфологічні постаті, одним з яких був і Анахарсіс. Автор, у новелі «Скіф,
або друг на чужині», описує обставини зустрічі Анахарсіса з Солоном (версія зовсім не
схожа на плутархову). В розповіді «Анахарсіс» ті ж самі герої сперечаються про принципи
правильного виховання.
У новелах Лукіана і порівняльному життєписі Плутарха не міститься детального опису
життєвого шляху скіфського мудреця – це був відомий тогочасному читачу сюжет. Анахарсіс ідеально підходив для їх повчальних творів, тому що був уособленням розуму
природи.
Діоген Лаертський (кінець ІІ – початок ІІІ ст. після Р. Х.) у своєму творі «Про життя, вчення і вислови великих філософів» згадує і Анахарсіса. Розповідь про зустріч останнього з
Солоном схожа на плутархову, але значно скорочена. Щодо смерті скіфського мудреця
Діоген наводить дві версії. Перша розповідає, що Анахарсіс був запідозрений у любові до
всього еллінського і загинув на полюванні від стріли брата. Друга – сюжет з виконанням
грецьких обрядів, який був у Геродота.
Ці короткі свідчення античних авторів використовують для встановлення причин вбивства Анахарсіса. Існують такі версії:
1)
Кара за віровідступництво (еллінофільство);
2)
Боротьба за владу.
На підтвердження першої гіпотези можуть слугувати розповіді Геродота: про суворе
дотримання скіфами звичаїв своїх предківі; незначна кількість речей грецького походження у курганах VІ ст. до Р. Х.; аналогічний випадок з царем Скілом; Геродот чітко вказує на
причину вбивства, не наводячи інших версій.
Прихильники другої доводять, що культ Матері Богів не був суто еллінським і мав
елементи схожі зі звичаями народів Причорномор’я; Анахарсіс, хоча і був сином царя
від еллінки, мав право на владу у скіфському суспільстві (до цих висновків дослідники
прийшли на основі порівняння права наслідування у інших індоєвропейських кочовиків);
вказують і на те, що Анахарсіс втікав до Греції від династійних міжусобиць; обов’язковим
елементом обох версій фігурують брат і стріла.
Отже, на матеріалі існуючих античних джерел виділяють дві причини вбивства Анахарсіса. Кожна з них має свої сильні і слабкі сторони. Та ніхто не відкидає звинувачення
у віровідступництві. Різниця лише у тому, вважати еллінофільство за причину, чи лише
за привід.

Процедура прорицания Дельфийского и Дидимейского оракулов
Машкина Анастасия

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина v_butterfly_v@mail.ru
Проведение сравнительного анализа процедур прорицания Дельфийского и Дидимейского оракулов позволит глубже разобраться в том, как особенности почитания Апол-
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лона в разных ипостасях отразились на мантике, ведь в ее основе лежал один и тот
же механизм прорицания. Источниковая база исследования опирается на нарративные
(«История» Геродота, «Описание Эллады» Павсания, «О египетских мистериях» Ямвлиха) и эпиграфические источники (тексты прорицаний, списки профетов). В историографии проводились параллели между Дельфийским и Дидимейским оракулами, однако
полной сравнительной характеристики мантики нет, что обуславливает необходимость
исследования. Цель исследования – провести сравнительный анализ процедур прорицания оракулов в Дельфах и Дидимах и понять каким образом особенности культа Аполлона отразились на них.
Оракулы Аполлона в Дельфах и Дидимах были экстатическими по своему характеру,
то есть механизм прорицания был одинаков, но сама процедура в каждом святилище
имела ряд специфических черт.
Нам достоверно известно, что жрицей Аполлона Пифийского была женщина, именуемая Пифией, а трактовали прорицание профеты. В Дидимах изначально жрецами были
мужчины, но после разрушения святилища персами, прорицать стали женщины, о чем
свидетельствует надпись, в которой дочь Мелоса упоминает свою прабабушку Трифосу
выбранную самим богом в качестве прорицательницы, а трактовали ответы также профеты.
Особенности почитания Аполлона в разных ипостасях отразились на подготовке жриц
к гаданию. В Дельфах Аполлон был прежде всего прорицателем, вещающим из листьев
лавра, поэтому Пифия совершала омовение и окуривала себя листьями лавра. Тогда
как прорицательницы в Дидимах совершали омовение, постились 3 дня во время которых уединялись в адитоне и как бы напитывались светом, ведь тут Аполлон почитался
в первую очередь как бог света.
Сама процедура проирицания происходила путем погружения жрицы Аполлона в экстатичекое состояние. По поводу того как именно это происходило существует много
теорий, однако наиболее правдоподобными можно считать теории о вдыхании паров
сероводорода Пифией в Дельфах и о вдыхании паров священного источника в Дидимах. На внешнем виде жриц во время прорицания также отразились особенности культа.
Пифия в Дельфах в лавровом венке и веткой лавра в руках восседала на треножнике,
который как бы аккумулировал энергию и помогал Пифии. В Дидимах также сообщают
о треножниках, однако они там были скорее всего в качестве посвятительных даров, а
сама жрица в руке держала посох как символ света и должна была касаться воды (ногами или одеждой).
Вопрошающий был отделен от прорицателей, чтобы не осквернить святыню, но в
Дельфах это было лишь формальное отделение, а в Дидимах это была полная изоляция. Адитон в Дельфах располагался прямо за целлой храма и вопрошающий легко
мог пройти туда чтобы присутствовать во время процедуры и получить ответ в устной
форме, тогда как в Дидимах в адитон вели два узких скошенных боковых прохода и вопрошающий никогда туда не спускался, он задавал свой вопрос в специальном здании –
χρησμογράφιον, а ответ в письменной форме ждал в пронаосе храма.
Таким образом, при восстановлении Дидимейского оракула за основу была взята процедура прорицания, находившегося тогда на пике своей славы Дельфийского оракула,
однако эта процедура была адаптирована к особенностям почитания культа Аполлона в
Дидимах. Сам механизм был одинаков, однако почитание Аполлона в разных ипостасях
в этих святилищах наложили свой отпечаток. В Дидимах Аполлон почитался прежде
всего, как бог света, поэтому при подготовке жрица как-бы напитывалась светом, и во
время процедуры держала посох как символ света, тогда как в Дельфах Аполлон был
прорицателем, вещающим из листьев лавра, поэтому Пифия при подготовке окуривала
себя листьями лавра, а во время процедуры прорицания была в лавровом венке и с
веткой лавра в руке.
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Проблема датування виникнення веж
в озброєнні бойових слонів античного часу
Протасова Альона

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна alyona.protasova1998@mail.ru
Останнім часом все більше дослідників звертають свою увагу на історію використання
елефантерії. І це не дивно, адже саме бойових слонів можна назвати «візитівкою» елліністичної армії, що підтверджується великою кількістю іконографічних та наративних
джерел.
Під час вивчення історії використання елефантерії можна виявити ряд дискусійних питань. Одним із яких є проблема початку використання веж в озброєнні бойових слонів
античного періоду. Вирішення цього питання дозволить визначити чи є вежі суто грецьким винаходом, чи вони були перейняті, як і сама елефантерія, у індійців та хто саме є
їх винахідником.
Основну масу джерел для вирішення цього питання становлять наративні джерела,
а саме: свідоцтва античних авторів – Діодора Сицилійського, Плутраха, Квінта Курція
Руфа, Зонари, Діон Кассія та Тіта Лівія, а також пам’ятки індійської писемності – «Махабхарата» та «Артхашастра». Варто зауважити, що деякі свідчення цих авторів не є
прямими, тобто вони посилаються на інших стародавніх істориків, роботи яких не дійшли
до нашого часу, що здебільшого негативно впливає на якість матеріалу, адже вони могли
неправильно зрозуміти або викривити першоджерело.
Також, важливими джерелами для дослідження, які доповнюють наративні свідоцтва,
є іконографічні матеріали (фрески, зображення на стінах гробниць та на кераміці, рельєфи) та нумізматика.
Вперше тему датування появи веж у своїй статті розглянув французький антикознавець Пьєр Гуковські в 70-х рр. XX століття. Його роботу продовжив англійський антикознавець Джон Скаллард. Надалі це питання не було об’єктом дослідження, і лише,
починаючи з першого десятиліття ХХІ століття воно знову з’являється в роботах таких
науковців, як: Джон Кістлер, К. С. Носов, А. К. Нефьодкін, А. А. Абакумов, А. В. Банников.
Умовно всіх дослідників цієї проблематики можна розділити на три напрями: ті, хто
вважать, що вежі були в індійців, ще до приходу Александра Македонського (наприклад,
Джон Кістлер); ті, хто вважають, що вежі з’явились під час війн діадохів Александра Македонського в армії Антігона Одноокого наприкінці IV століття до н.е. (А. К. Нефьодкін,
А. В. Банников та К. С. Носов); ті, хто вважать, що вежі з’явилась в армії епірського царя
Пірра на початку ІІІ століття до н.е.
Для вивчення цієї проблеми були використані наступні методи дослідження: історико-порівняльний, історико-генетичний та історико-системний. Наукова новизна теми полягає в спробі визначити період появи веж в озброєнні бойових слонів та в армії якого
правителя вони були вперше застосовані.
Мета дослідження – проаналізувати поширені гіпотези виникнення веж в озброєнні бойових слонів античного періоду.
Найменш популярну версію появи веж висунув англійський науковець Джон Кістлер.
Він вважає, що стародавні індійці використовували вежі ще до приходу Александра Македонського в Індію, тобто до того як античний світ познайомився з таким родом війська
як елефантерія. Таку гіпотезу автор висунув, спираючись на розповідь Ктесія Книдського,
що дійшла до нас завдяки Діодору Сицилійському, в якій йдеться про війну між ассирійською царицею Семірамідою та індійським царем Старобатом. Ця розповідь розглядається Джоном Кістлером як історична подія, в якій повністю були відображені реалії
епохи. Так як на слонах Старобата були встановлені вежі, на думку дослідника, вони
були винайдені індійцями до приходу Александра, і вже в битві при Гідаспі вони були на
слонах. Та цьому твердженню суперечить той факт, що в пам’ятках індійської писемності
цього періоду «Махабхараті» та «Артхашастрі» про вежі нічого не йдеться, а в описаному тим же самим Діодором Сицилійським зображенні поховальної колісниці Александра
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Македонського їх також не було. Запропонована автором теорія не має вагомих аргументів, тому, можна зробити висновок, що вежі з’явилися вже після Східного походу Александра Македонського.
Найбільш популярну версію датування появи веж висунув французький історик Пьєр
Гуковські. Він вважає, що вони з’явились в армії епірського царя Пірра. Наявність веж у
слонів цього правителя, починаючи з його італійської кампанії, підтверджується як письмовими джерелами – свідчення Діона Кассія про битву при Аускулі 279 р. до н.е., Плутарха про штурм Аргоса 275 р. до н.е., так і численними іконографічними матеріалами,
серед яких – зображення слонихи та слоненя на блюді з Капени.
Та в 2010 році в своїй статті російський антикознавець А. К. Нефьодкін висунув версію,
за якою вежі в озброєнні бойових слонів з’явились раніше, а саме під час війн діадохів в
армії Антігона Одноокого, який перший серед діадохів почав використовувати елефантерію в битвах. Підтвердженням цієї теорії дослідник вважає фрагмент роботи античного
історика Плутарха, в якому, на його думку, автор посилається на свідчення сучасника
описуваних подій, а саме – Ієроніма з Кардії. В цьому уривку Плутарх згадує про вежі
на слонах Антігона в битві при Паретакені в 317 р. до н.е., що Джон Скаллард не вважає достовірним свідченням, посилаючись на те, що Плутарх використав роботу іншого
автора – Дуріда з Самосу, якого він вважає ненадійним джерелом. Також, в підтримку
своєї теорії А. К. Нефьодкін приводить той факт, що Антігон зміг перемогти значно більше
військо Евмена, в складі якого було майже в два рази більше слонів. Саме така ситуація
змусила полководця реформувати своє військо.
Проаналізувавши аргументи всіх трьох теорій, можна зробити висновок, що поява веж
в озброєнні бойових слонів скоріш за все відбулася в армії Антігона. Адже, взявши до
уваги той факт, що він одним із перших античних полководців почав використовувати
елефантерію у військовій справі, до того ж весь час перебуваючи у стані війни, він змушений був знайти якусь «хитрість» для удосконалення бойового слона, якою, скоріш за все
і стала вежа, що давала змогу використовувати традиційний для македонського війська
подовжений спис – сариссу, що без вежі було неможливим, до того ж, вона захищала
воїнів, котрі знаходилися на слоні. На жаль, на даний момент, ця версія мало підтверджується письмовими джерелами, що слугує причиною для подальшої дискусії стосовно
цього питання.

Учитель в полисах Греции и Северного Причерноморья: проблема статуса
Рябко Андрей

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина pidzemellya@gmail.com
В большом массиве работ, посвящённым проблемам образования и воспитания в
античности подчёркивается разительный контраст между высокими достижениями
античной культуры и крайне пренебрежительным отношением к учительскому
труду в большинстве полисов. В общих чертах применительно ко всему греческому
миру этот вопрос рассматривается у Г. Е. Жураковского, А.-И. Марру, В. Йегера и
др., а применительно к Северному Причерноморью – в работах В. П. Бузескула,
С. А. Семёнова-Зусера, В. И. Кадеева, М. В. Скржинской.
Цель данного исследования – обозначить направления поиска ответа на вопрос об
исторических основаниях крайне низкого престижа учительского труда, социального
положения учителя и механизмах компенсации тех функций, которые сегодня принято
возлагать на школу и учителя.
Отрывочные сведения из городов Северного Причерноморья достаточны, чтобы
полагать, что здесь существовала традиционная для греческих полисов мусическая
школа, где надлежало обучаться под руководством трёх наставников: грамматиста,
кифариста и педотриба. В обязанности первого входило обучение грамоте и счёту, с
помощью второго осваивали пение и игру на музыкальных инструментах, а последний
занимался физическим воспитанием юноши. Мусическая школа была частной
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организацией, и вся педагогическая работа в ней протекала на основании личного
договора руководителя школы с родителями.
Все источники, за очень немногими исключениями, говорят нам о незавидном
положении учителя мусической школы. Родители тех самых детей, которые приходили
учиться в мусическую школу, уже по одному тому, что для учителя его работа являлась
источником существования, относились к нему с тем же пренебрежением, с которым
они привыкли относиться к любому платному ремесленному труду. Но прежде всего
не ценится профессия учителя потому, что она не требует специальной квалификации.
Милетский закон о школах, столь ценный своей скрупулезностью, показывает нам,
каким образом осуществлялись выборы на эту должность: у кандидата не требуют
никакого подтверждения квалификации, и выборщики должны только сознательно
отобрать «наиболее способных заниматься с детьми». С технической стороны любой,
кто сам научился читать, рассматривался как способный учить в свою очередь; ему
достаточно было своих детских воспоминаний. Стоит полагать, что подобная ситуация
была характерна и для колоний Милета в Северном Причерноморье. Такому положению
учителя соответствовали и нормы его оплаты. Наиболее точные документы по этому
поводу – надписи Милета и Теоса. Первая определяет заработок школьного учителя в
сорок драхм в месяц, вторая – в пятьсот драхм в год. В обоих случаях это лишь немногим
выше, чем плата квалифицированного рабочего.
Однако, как бы мало ни платили учителям начальной школы, сколько бы ее ни чернили,
их профессия, в силу своей необходимости, тем не менее получает то в одном, то в
другом месте официальную поддержку: в III веке до н. э. Лампсак вводит для школьных
учителей налоговый иммунитет и Птолемей Филадельф – освобождение от пошлины на
соль; кроме того, некоторые памятники свидетельствуют, что их прежние ученики иногда
надолго сохраняли к ним признательность и уважение.
Таким образом, роль школьного учителя в полисах Северного Причерноморья
сводилась к прагматической функции технически оснастить интеллектуальные
силы ребёнка, но воспитывал не он. Кроме влияния семьи, столь важная задача как
формирование моральных качеств гражданина реализовывалась, посредством его
участия в целом комплексе общественных мероприятий и институтов, таких как агоны,
религиозные культы, театр, эфебия и прочие, игравшие куда более важную роль в
сравнении с обучением в мусической школе.

Богиня Афина. Происхождение и трансформация образа
Семибратская Анастасия

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 7-brat@mail.ru
Религия занимала особое место в истории древнегреческого общества, поскольку
особое политическое устройство полисов заметно отличалось от устройства древневосточных монархий, в которых верховный правитель обожествлялся или имел божественное происхождение своей династии.
Данная работа посвящена исследованию происхождения образа богини Афины, одной из богинь женского олимпийского пантеона. Исследование образа Афины начинается с микенского периода, а заканчивается классической эпохой.
В ходе исследования использовались такие методы: историко-генетический, сравнительный, типологический, структурный, системный и описательно-обобщающий методы.
Важнейшими письменными источниками для написания данной работы являлись
произведения Гомера «Илиада» и «Одиссея», Аполлодора «Мифологическая библиотека», Геродота «История», Гесиода «Теогония». В качестве эпиграфических источников
использовались таблички, обнаруженные в Кноссе, которые были написаны при помощи
линейного письма Б.
К более ранней историографии относятся произведения Бузескула – «Введение
в историю Греции» и Гиро – «Частная и общественная жизнь греков». К современной
литературе относятся следующие произведения: «Богини в каждой женщине» Джин
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Шиноды Болен, Буркерта «Греческая религия», а также работы Паркера и Робертсона,
статьи Л. Акимовой. Также можно выделить и произведение Зайцева «Греческая религия и мифология» и др.
Новизна авторского подхода в анализе проблемы заключается в том, что в ходе данного исследования была предпринята попытка изучить историю происхождения образа
Афины и его трансформацию, в то время как в историографии большее внимание уделяется непосредственно функциям Афины в классическую эпоху. В соответствии с этим,
было проведено тщательное изучение архетипа богини. Был исследован вопрос о том,
является ли архетип Афины больше мужским чем женским, и можно ли считать, что образ Афины напрямую связан с минойским женским божеством на Крите.
Анализ источников позволяет утверждать, что образ богини Афины достаточно древний и его можно отнести еще к эпохе крито-минойской цивилизации. Есть основания
считать, что культ Афины даже древнее, чем микенская эпоха, а само имя Афина –
догреческое, что подтверждают найденные на Крите глиняные таблички с образцами
линейного письма Б, которые содержат надпись – atanapotinija. Для исследования была
проведена архетипная характеристика богини. Патриархальный образ Афины формирует архетип воительницы. Афина была защитницей укрепленных дворцов микенских
царей. Многие из ее названий свидетельствуют о ее воинственном характере: Защитница, Могучая, Воительница. Ее присутствие в крепости во время войн и набегов придавало ее образу свойства богини войны. Архетип мудрости Афины предполагает, что
она одной из немногих женщин обладает мудростью мужской, даже скорее мудростью
старца.Данный взгляд об Афине, как архетипе логического мышления, высокой мудрости и проницательности противоречит утверждению Юнга о том, что женщина мыслит
посредством своей мужской стороны, так называемого анимуса, который отличается от
ее фемининного эго, когда женщина может развивать в себе положительный образ при
этом, не боясь упреков в ее мнимой андрогинности. В данной трактовке Афина предстает уже не мудрой воительницей и покровительницей ремесел и городов, а добродетельной девой.С этой точки зрения Афина является женским архетипом,с именем Афины
связывали те виды деятельности, которые требуют тщательного планирования и четкого
исполнения задуманного. Следующий архетип: Афина – покровительница всяческих ремесел, не только женских, но и мужских. Здесь стоит отметить, что богиня покровительствовала как героям-мужчинам, так и женщинам.
Таким образом, образ Афины, появившись на завершающем этапе матриархального периода, стал мостом к патриархальному укладу античности. Афина является женским архетипом, однако, содержащим мужские качества, но без излишнего уподобления мужчинам.

Градостроительство и система благоустройства Ольвии
в сер. VI – IV вв. до н. э.
Сизонова Анна

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина SizonovaAnna@mail.ru
Исследование проблем градостроительства и системы благоустройства Ольвийского
полиса позволяет выявить специфику развития греческих городов Северного Причерноморья, их культуры, развитие которой проходило на базе традиций греческой метрополии,
а также проследить тенденции развития архитектурного дела в городе, выяснив степень
влияния греческого мира и варварских обычаев на уровень благосостояния Ольвии.
Среди исследователей, занимающихся изучением Ольвии в архитектурно-градостроительном отношении, следует отметить Б. В. Фармаковского, С Д. Крыжицкого,
А. В. Буйских. О существовании теменоса свидетельствуют Е. И. Леви, А. Н. Карасев,
Ю. Н. Козуб. Однако до настоящего момента отсутствует обобщающая работа, касательно градостроительства и системы благоустройства Ольвии в целом.
Данное исследование базируется на нарративных, эпиграфических и археологических
источниках. Сред свидетельств античных авторов особенно важны сведения Геродота
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об освоении милетянами Ольвии, о географическом положении города, а также об оборонительных сооружениях в предместье. Об особенностях застройки города отдельные
данные указывают Страбон, Плиний Старший, Псевдо-Скимн, Евсевий. Лапидарные
тексты позволили выявить типы сооружений, хронологию застройки Ольвии. Археологические исследования, проведенные Б. В. Фармаковским, Л. М. Славиным, А. Н. Карасевым, Е. И. Леви, В. В. Крапивиной, существенно дополняют нарративные свидетельства о градостроительств и системе благоустройства Ольвии.
В качестве методов исследования использовались проблемно-хронологический, историко-генетический и историко-сравнительный.
Хронологические рамки данного исследования охватывают период развития домостроительства и благоустройства Ольвии с середины VI по IV вв. до н. э.
Цель исследования систематизировать имеющиеся сведения о системе застройки
Ольвии в указанный период; дать характеристику наиболее ранним сооружениям города; изучить особенности застройки города наземными сооружениями; уточнить степень влияния греческих и варварских традиций на системы градостроительства и благоустройства Ольвии.
Согласно результатам исследований Ю. И. Козуб, Л. М. Славина, С. Д. Крыжицкого,
наиболее ранними и распространенными сооружениями города являются землянки
и полуземлянки. Характер раскрытых полуземлянок и сопровождающий материал не
дают каких-либо оснований для вывода о существовании в середине VІ в. до н. э. социально-экономической дифференциации застройки. Можно сделать вывод, что в данный период происходит формирование кварталов. Археологические данные, полученные Е. И. Леви, А. Н. Карасевым, А. С. Русяевой, позволяют говорить о возникновении
теменоса в VI – начале V вв. до н. э. Материалы, найденные во время исследования
теменоса, показали большое значение культа Аполлона Дельфиния; впервые засвидетельствовано существование культа Зевса и Афины.
В VI – V вв. до н. э. в системе градостроительства и благоустройства Ольвии отчетливо проявляются варварские традиции, которые отображены в постройке наземных
домов с использованием камня. В V – IV вв. до н. э. постройки имеют чисто греческие
элементы: прямоугольная разбивка кварталов, особая строительная техника.
В исследуемый период в Ольвии было достаточно развитые системы водоснабжения, водостоков и канализаций. О развитой системе освещения свидетельствуют многочисленные находки светильников на территории Ольвии. В конце VII – первой четверти
V вв. до н. э. преобладали каменные и глиняные «лампочки», которые являются весьма
многофункциональными.
Таким образом, город Ольвия в период с середины VI по IV вв. до н. э. представлял
собой типичный греческий полис, отличающийся высоким уровнем развития систем градостроительства и благоустройства.

РОЗДІЛ V
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Этноконфессиональный состав населения Кесарии Палестинской
в ранневизантийский период
Бузанакова Оксана

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
oks.alimova1994@yandex.ru
Исследование этноконфессионального состава населения Кесарии Палестинской является актуальным, так как в ранневизантийский период в пределах города функционировали четыре отдельные группы населения: язычники, евреи, христиане и самаритяне.
Каждая община была широко представлена количественно, и каждая произвела на свет
выдающихся лидеров. Такой демографический состав не имел аналогов, по крайней
мере, среди палестинских городов. Примечательно, что только в позднеримский и ранневизантийский период общины становятся сопоставимыми по размерам и влиянию.
Новизна авторского подхода к решению проблемы выражена в комплексном привлечении источников по истории указанных групп, не делая акцент на материалы, содержащиеся в источниках по истории какой-то одной группы. Благодаря росту влияния местной
христианской общины и особенно плодовитости двух ее выдающихся лидеров, Оригена
и Евсевия, оставивших множество текстов, христианские источники преобладают. До сих
пор почти нетронутый источник – это раввинская литература. Сосредоточив внимание
на еврейской общине и, в частности, на раввинах и их деятельности, эти тексты содержат также и другие аспекты жизни Кесарии. В ранневизантийский период ряд авторов
(Прокопий Газский, Хорикий, Прокопий Кесарийский, Иоанн Малала) проливают свет на
историю Кесарии и ее своеобразный этно-конфессиональный состав.
На протяжении римского периода своего существования Кесария была преимущественно языческой. В IV в. языческая жизнь в Кесарии, продолжает процветать, несмотря
на появление других крупных общин. Евсевий ссылается на многочисленные языческие
храмы города (Euseb., Mart. XI,30). Имеющиеся факты не позволяют сделать какие-либо выводы об относительной величине языческой общины. Некоторые ученые склонны
минимизировать ее важность (Л. Левин). Однако, кажется маловероятным, чтобы в IV в.
языческое сообщество могло быть отнесено к второстепенным. Жизнеспособность язычества в это время подтверждается выпуском муниципальной монеты, так как многие
традиционные божества представлены на местных монетах. Доказывает процветание
языческой жизни в городе также существование здесь школы риторики.
Еврейское население, как и языческое, было широко представлено в Кесарии Палестинской с самых ранних периодов ее существования. С рубежа III в. община стала
быстро увеличиваться и заняла центральное место в жизни еврейской общины всей Палестины. Несмотря на свою тематическую и жанровую специфику, раввинская литература, связанная с раввинской школой, сохранила достаточно материала, чтобы указать
на разнообразный характер еврейской жизни в Кесарии. Наши сведения о сообществе
кесарийских христиан в III–IV вв. связаны, в первую очередь, с литературной деятельностью Оригена и Евсевия.
Христиане в Кесарии часто были связаны с финансово-хозяйственными расчетами;
некоторые, кажется, были в целом довольно богатыми; некоторые достигли высоких
административных, военных и судебных постов в пределах города, многие были задействованы в экономической жизни города. Мы совсем немного знаем о сообществе самаритян, четвертой из крупнейших общин города. Талмуд, в частности, указывает, что
только вместе иудеи и язычники Кесарии количественно превзойдут самаритян. Присутствие самаритян в городе хорошо подтверждается с середины II в. Самаритяне занимали важные посты в правительстве и военных канцеляриях Кесарии.
Таким образом, население Кесарии Палестинской в ранневизантийский период ее
истории можно охарактеризовать как полиэтническое и поликонфессиональное, причем
каждое из меньшинств не имело решающего численного превосходства. Внутренняя
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жизнь даннях общин: ее руководство, религиозная и интеллектуальная деятельность,
отношения с другими общинами, в дальнейшем могут стать предметами отдельных специальных исследований.

Гимны Синезия Киренского и развитие философской мысли
Гречухина Анастасия

Белгородский государственный национальный исследовательский університет
Nefi16@mail.ru
Философская мысль Синезия (ок. 370–413 гг.) развивается на фоне резкого противопоставления миросозерцательных категорий, таких как язычество и христианство.
Цель настоящей работы – проследить развитие философских взглядов Синезия с помощью исследования гимнов и сопоставление их с биографией автора.
Наиболее важными в контексте темы является исследование Ж. Бригмана «Синезий
Киренский, философ-епископ», также труд Кристиана Лакомбрэйда «Синезий Киренский: эллин и христианин», которые основаны как на изучении биографии Синезия, так и
на анализе его трудов. Значительная часть ученых занимались, главным образом, частными вопро¬сами, например, установлением дат отдельных событий жизни Синезия, но
общая характеристика его взглядов и деятельности так и не была проведена.
Становление христианских взглядов Синезия можно проследить, исходя из написанных им гимнов. IX (I) гимн полностью характеризует языческий неоплатонизм, в котором
троичность олицетворяет космологические понятия, и не имеет никакого отношения к
христианству. Но, как мы видим, уже в V (II) гимне троичность неоплатонизма характеризуется уже с помощью христианской терминологии, но специфически христианских
мотивов здесь также не отражается.
В I (III) гимне прослеживаются христианские догматы, например, доказательство
обожествления сына Божьего, который говорит о его рождении не в порядке природной и временной последовательности, а в порядке вечной и раз и навсегда данной диалектической структуры. Гимны VI (VII) – Х полностью согласуются с ортодоксальным
христианством, стиль написания которых молитвенный. От языческой догматики остаются некоторые мифологические образы.
Гимны автора носят философско-религиозную окраску, причем они написаны были не
только для чтения, но и для сакральной практики.
Из краткого анализа текста гимнов, следует отметить, что первые четыре гимна были
написаны еще до принятия христианства, остальные сложены уже после крещения и
принятия епископства, но и в них также можно проследить связь языческих и христианских мотивов. Всего Синезием было написано десять гимнов.
В первых веках нашей эры расставание с языческим прошлым являлось сложным переходом. Старый эллинистический мир, со всеми его выдающимися достижениями, на
которых был воспитан Синезий, начал разрушаться, и на смену этому приходит новый,
совершенно другой мир. Некоторые положения этих миров гармонично уживаются, некоторые вступают в противоречие между собой, что дает о себе знать в его письмах и
гимнах.
Поэтому эллинистические влияния прослеживаются в сочинениях, написанные Синезием, когда он для воспевания Бога использует дорийский лад, который в древнегреческой культуре был предназначен для серьезной музыки.
В этом и заключается важность для исследователей философских взглядов Синезия,
с точки зрения перехода от крушения античного мира, покинувшего свою платоническую
принципиальность до становления и развития христианских ортодоксальных учений.
Таким образом, жизненный и духовный путь епископа представляет собой образец
трансформации яркого представителя позднеантичной культуры в христианина, готового отдать полученные знания и влияние в пользу и на благо набирающей силу христиан-
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ской Церкви. Однако Синезий не стал противопоставлять языческую образованность и
христианские ортодоксальные ценности, а, наоборот, соединил в себе античное миропонимание и христианское мировоззрение. Сочинения, гимны и трактаты, стали итогом
внутренних переживаний философа, а также описания реалий IV – V веков представителя позднеантичной интеллектуальной элиты.

Великие археологические открытия и поэзия Серебряного века:
«лабиринты» Валерия Брюсова
Деревянченко Виталий

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина desyrax@yandex.ru
Открытие Эгейской цивилизации позволило совершенно иначе посмотреть на известные мифы о царе Миносе, Тесее и Ариадне, Дедале и постройке Лабиринта не только
историкам, но и мастерам художественного слова. Показательным в этом отношении
примером является русская поэзия Серебряного века и, в частности, творчество Валерия Брюсова. Именно археологические открытия Генриха Шлимана и Артура Эванса способствовали формированию у Брюсова взглядов, согласно которым «эллинские мифы,
под поэтической формой, также таят зерна исторической истины». Это в существенной
степени и определило интерес поэта к мифам на «критскую» тематику, которые послужили основой для таких стихотворений, как «Тезей Ариадне», «Нить Ариадны», диптих
«Ариадна», «Дедал и Икар» и «Женщины Лабиринта». Обращение к этим произведениям представляет несомненный интерес, так как позволяет не только предметно говорить
о влиянии археологических открытий на литературную интерпретацию античных мифов,
но и расширить представление о возможных формах рецепции античности и междисциплинарных практиках ее анализа.
Для начальной стадии обращения Брюсова к «критским» мифам особенно показательным представляется написанное в 1902 г. стихотворение «Нить Ариадны», в котором поэт акцентирует внимание на Лабиринте. Согласно тексту, Тесею не удается
выбраться из Лабиринта, и стихотворение заканчивается следующим образом: «Мстит
лабиринт! Святые тайны / Не выдает пришельцам он». Таким образом, Лабиринт у Брюсова оказывается связанным не только с блужданиями Тесея и Минотавром, но и с неким тайным знанием, сокрытым внутри самого сооружения. Как воплощение таинственных и враждебных сил Лабиринт выступает и в стихотворении «Тезей Ариадне» (1904 г.),
где Брюсов называет его «тьмой излучистых дорог» и «кознью Дедала».
Совершенно иным предстает это сооружение в стихотворении Брюсова «Женщины
Лабиринта», написанном в 1917 г. Здесь поэт уже наполняет миф «конкретным живым
содержанием», в результате чего Лабиринт обретает черты, в значительной мере соответствующие данным археологии: «Город – дом многоколонный, / Залы, храмы, лестниц винт… / Сеть проходов, переходов, / Галерей, балконов, сводов, – Мир в строеньи: Лабиринт!». Таким образом, с течением времени под влиянием археологических
открытий А. Эванса облик Лабиринта в поэзии Брюсова претерпевает существенные
изменения, и он предстает уже не в туманных определениях, таких как «тьма излучистых дорог, а как сложный ансамбль вполне конкретных помещений – залов, храмов,
галерей и т. д. Кроме того, Лабиринт – это уже не столько обитель Минотавра, сколько
средоточие культуры, символическое олицетворение минойской цивилизации в целом:
«Там – надменные миносы… / Там – превечные вопросы / Мудрецы в тиши судили; /
Там – под кистью краски жили». Эта цивилизация совершенно определенно выступает
у Брюсова как предвестница древнегреческой, и, более того, похоже, что поэт считает
ее достижения более весомыми: «Все, что ведала Эллада – / Только память, только
тень, / Только отзвук Дома-Града». В целом же, Брюсов трактовал с позиций истории
не только миф о Лабиринте, но и весь пласт мифов, так или иначе связанных с Критом.
Ссылаясь на Б. Фармаковского, он писал, что в этих мифах неправедный царь Минос

Розділ V. Історія стародавнього Риму та ранньовізантійського періоду 55
был олицетворением господствовавшего над Грецией Крита, полубык Минотавр являлся
символической отсылкой к минойским религиозным культам, а поездку Тесея к Миносу
следует понимать как освобождение Аттики от власти Крита.
Таким образом, уже первые успехи археологов в изучении минойской культуры оказали существенное влияние на интерпретацию «критских» мифов в поэзии Валерии
Брюсова. Кносский Лабиринт представлялся ему воплощением всей минойской цивилизации, в которой поэт видел «наставницу» греков античной эпохи. Эволюция образа
Лабиринта, которая прослеживается на основании посвященных «критской» тематике
ранних и более поздних стихотворений Брюсова, позволяет со всей определенностью
говорить о том, что он не только интересовался археологическими открытиями на Крите,
но и активно использовал эти новые знания в своем творчестве.

Проблема оценки исавров в византийской традиции V – начала VI вв.
Дорохов Михаил

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
658454@bsu.edu.ru
В византинистике значительное внимание уделяется изучению локальных восстаний
на территории Малой Азии в V – начале VI вв. Однако, при этом, учитывая большой
объем нерешенных вопросов, зачастую исследователи ограничиваются изучением
внешней фактологической стороны городских и областных восстаний в указанный период, и в отечественной историографии совершенно не уделяется внимания подробному анализу восстаний исавров.
Данная проблема очень актуальна, так как в середине V в. в военно-служилой знати
при Константинополе большую роль играли именно исаврийские кланы, а в периоды
474–475 и 476–491 гг. императором был исавр Зинон. Такое усиление «варваров», каковыми считала исавров большая часть населения Византии – не могло косвенно остаться незамеченным в источниках. Поэтому, во-первых, необходимо проанализировать
причины возвышения исаврийского клана и их популярности в первой половине – середине V в. Во-вторых, необходимо выявить, на основе анализа источников, в какой
момент исавры стали восприниматься негативно в византийской традиции и общественном мнении населения, и почему. В-третьих, узнать, насколько данная тенденция сохранилась после окончания исаврийской войны (492–498).
Исследований, которые, так или иначе, затрагивали бы тему оценки военно-политических выступлений исавров современниками, их восстаний и участия в борьбе за власть
императоров и их приближенных в эпоху Ранней Византии – в отечественной историографии нет. Зарубежные исследования о исаврах носят на данном этапе преимущественно
лишь характер сбора археологических фактов и их анализа, либо рассматривают историю
исаврийских восстаний в контексте более широких общих вопросов – военной истории империи, истории освоения Малой Азии и т.д. К общим работам можно отнести монографию
Б. Д. Шоу «Разбойничьи нагорья. Горы Исаврии-Киликии» (1990), а из самых последних –
обзорную статью Ноэля Ленски «Ассимиляция и восстания на территории Исаврии, с I века
до н.э. до VII века н.э.» (1999). Другие работы зарубежных исследователей являются еще
более ранними. Несмотря на это, в данном исследовании используется не только анализ
целого ряда источников, по которым можно проследить личностное отношения авторов к
исаврийской проблеме V – начала VI в. (труды Зосима, Аммиана Марцеллина, Сидония,
Евагрия Схоластика, Лукиана, Марцеллина Комита, Приска Панийского, Синезия Киренского, Евнапия Сардийца, Созомена), но и впервые анализируется в контексте данной тематики прозаический перевод панегирика Присциана Анастасию (Белгород, 2014).
Проанализировав источники на предмет поставленных задач, мы сделали следующие выводы: - причина усиления военно-служилой знати именно исаврийскими кланами состояла в том, что, в силу географических и экономических особенностей провинции
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Исаврии, именно в ней наиболее почетной являлась воинская служба – постоянный приток
высококвалифицированных военных из региона приводил к концентрации военной знати
исавров при дворе. Именно поэтому, при поддержке исавров и армии, император Зинон и
выдвинулся на престол. В том, что исавры были популярны в первой половине V в., также
сыграло свою роль и противостояние с готами-федератами, на волне которого Зинон и стал
заметной фигурой, а исавры получили определенный статус при дворе; - заметен рост негативных оценок исавров именно в период позднего правления Зинона, когда император
проводил очень жесткую репрессивную политику, опираясь на исаврийскую военную знать,
которая переживала в этот момент раскол, где часть её – активно противоборствовала
власти Константинополя; – данную традицию в источниках подхватили и авторы конца V –
нач. VI вв., во многом для противопоставления и восхваления Анастасия в противовес его
предшественнику Зинону, что явилось причиной того, что долгое время за исаврами снова
закрепилось нарицательное название «киликийские разбойники».

Производство и экспорт газского вина
(по данным ранневизантийской керамики)
Лопатина Марина

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
lopatina@bsu.edu.ru
В ранневизантийский период в экономике Газы важное место занимала торговля вином. Газа в этот период служила не просто в качестве промежуточной станции для перегрузки кораблей внешними товарами, а воспринималась как центр, из которого местная продукция экспортировалась в другие части средиземноморского мира. В это время
южная Палестина находилась на пике своего расцвета, особенно процветало сельское
хозяйство. Видное место среди культур, выращиваемых в оазисах Негева, занимал виноград, шедший на виноделие. Раскопки трех городов в Негеве (Обода, Элуза и Субейта) дали ряд сложных винных прессов, что указывает на производство вина в промышленном масштабе (в самом городе Газе подобных объектов не обнаружено).
В нашем исследовании впервые делается попытка проследить на основе археологического материала экспорт вина из Газы в ранневизантийский период, и с помощью
структурного метода определить типологизацию газских амфор. Метод анализа и синтеза позволяет установить, что уже к середине IV в. города Аскалон и Газа, кроме прочего товара, посылали в регионы Сирии и Египта в большом количестве хорошее вино
(«Totius Orbis Descriptio»).
В конце IV в. Марк Диакон ссылается на колонию египетских торговцев вином, проживавших в порту Газы, Маюме. Факт того, что Марк Диакон и «Totius Orbis Descriptio»
упоминают Египет, видимо, указывает на то, что на данном этапе торговля газским вином
была ограничена соседними провинциями и восточной частью Средиземноморья. Но в
последующие века слава местного вина распространилась далеко за пределы города;
ссылки на него встречаются в ряде работ писателей латинского Запада.
В V в. о газском вине упоминает галло-римский писатель и поэт Сидоний Аполлинарий, в VI в. – позднеримский историк и политик Кассиодор и латинский африканский
поэт Корипп. Даже епископ Турский, Григорий, ссылается на крепость газского вина. Во
2-й пол. VI в. епископ Пуатье, Венанций Фортунат, среди других вин высокого качества
называет вино из Газы.
В начале VII в., под натиском арабов, виноторговля Газы, по-видимому, снизилась,
на что указывает Исидор Севильский. P. Mayerson в одной из работ предположил, что
вино из Газы популяризировали на Западе паломники из Франции, Италии и Испании.
Предполагается, что это вино можно было транспортировать на тех же судах, на которых
прибывали паломники.
Существуют также археологические данные по объемам виноторговли Газы с Запа-
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дом. В 1975 г. J.-A. Riley, в результате изучения амфорного материала Кесарии и на основании петрографического анализа керамики, отнес производство амфор типа LRA 4 к региону Газы. J. Riley отмечает широкое распространение этой керамики: в Палестине она
встречается главным образом на юге страны (Ашдод, Газа); в небольших количествах
она обнаружена в Константинополе и Египте; ряд примеров зафиксирован в Испании (IV
и VI вв.) и в Англии, главным образом, в Лондоне; также подобные находки отмечены в
Трире (Германия), Румынии, а также на Боспоре.
Основной тип газских амфор, с низким и относительно широким горлышком, мог в
равной степени подходить для хранения и транспортировки как сухих продуктов, так и
жидкостей. В 1998 г. D. Piéri завершил классификацию данных амфор. Им были выделены две основные группы (LRA 4A и LRA 4B) и пять вариантов. Проанализировав эти
варианты, можно отметить некоторые константы: отсутствие высокого горла, маленькие закругленные ручки, прикрепленные на плечо и близко к венчику, глубокие желобки,
выполненные на плечах и в основании. Характерной особенностью этих амфор также
является наличие глинистых бородок в верхней части горла и передающих основную
отделку.
Стоит отметить, что вино привозилось в Газу из разных мест для розлива и упаковки
в амфоры и дальнейшего экспорта. По всей видимости, это послужило тому, что многочисленные региональные вина были объединены под общим названием «газское вино»
(vinum Gazetum, Gazetina, Gazeticum), которое оставило следы в письменных источниках всего Средиземноморья, в том числе, и латинского Запада.

Внешняя торговля Набатейского государства
Походнякова Алёна

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
alyona.pokhodnyakova@gmail.com
Природные условия территорий между Красным и Средиземным морями, где в
древности проживали набатейские кочевые племена, не способствовали успешному
развитию сельского хозяйства и ремесла, однако через этот регион проходили
важнейшие торговые пути. Эти обстоятельства обусловили формирование экономики,
основанной на посреднической торговле, что оказало заметное влияние на всю историю
развития Набатейского государства.
Зарубежные исследователи, в частности А. Негев, Г. Бауэрсок, М. Эвенари и другие,
занимающиеся разработкой вопроса об экономическом развитии Набатеи, в своих работах
отмечают, что набатейские арабы занимались транспортировкой товаров из Индии,
Аравии, стран Дальнего Востока. Проследить пути этой караванной торговли позволяют
эпиграфические и нумизматические материалы, обнаруженные в набатейских городах.
Обращение к нарративным источникам, и прежде всего к трудам Диодора Сицилийского,
Страбона, Диона Кассия, Иосифа Флавия и Плиния Старшего, позволяет заключить, что
набатеи достигли практически полной монополии в торговле благовониями и специями.
При этом, как показывают результаты археологических исследований, они контролировали
основные торговые пути, имея укрепленные стоянки по всему региону.
Путь благовоний (он же ладанный) – это торговый путь, связывавший юг Аравийского
полуострова с государствами Средиземноморья и Месопотамии, по которому с
Африканского рога и острова Сокотра поставлялись ценные благовония. Проведенные
археологические исследования позволяют утверждать, что дорога благовоний проходила,
как минимум, через пять набатейских городов: Петру, Авдат, Халуцу, Мамшит и Шивту.
Особое место среди них принадлежало набатейской столице Петре, знаменитому
«городу в скале», который являлся крупнейшим политическим и культурным центром
Северной Аравии, а также важнейшей караванной станцией перед Газой на пути с Юга
к Средиземноморью. Именно через Петру шла торговля Аравии и Индии со странами
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средиземноморского бассейна по караванной дороге, ведущей из Левке Коме.
Вся торговля Южной Аравии и Востока со Средиземноморьем полностью зависела
от набатеев и их сухопутных маршрутов. Успех в торговле, требовавшей строительства
защищенных стоянок и орошаемых мест вдоль всех маршрутов в северной Аравии и в
Негеве, позволил Набатее прочно утвердиться на своих территориях. В период своего
расцвета в начале I в. н. э. Набатейское царство простиралось почти от Гейры на юге
до Келесирии на севере. Негев, за исключением средиземноморского побережья, также
принадлежал набатеям, а восточная граница их государства, вероятно, совпадала с
восточной границей современной Иордании.
Таким образом, определяя значение внешней торговли в истории Набатейского
государства, можно прийти к следующим выводам. Во-первых, стремление
контролировать важнейшие торговые пути явилось одной из основных причин
перехода набатеев от кочевничества к оседлому способу жизни и государственности.
Во-вторых, именно посредническая торговля стала залогом успеха Набатеи в
экономическом, социальном и культурном развитии, что, по сути, дало ей возможность
в течение трех столетий сохранять самостоятельность. В-третьих, активная внешняя
торговля способствовала усвоению набатеями элементов эллинистической и римской
культур, что нашло свое отражение и в политике набатейских царей, и в набатейской
культуре в целом. Вместе с тем, именно позволявшее монополизировать в регионе
посредническую торговлю географическое положение Набатеи привлекало римлян,
которые совершали постоянные попытки ее захвата и подчинения с целью установления
собственного контроля над торговыми путями. Это, в конечном счете, и послужило
основной причиной аннексии Набатеи императором Траяном в 106 г. н. э. и обращения
ее в римскую провинцию, вследствие чего набатейские арабы утратили политическую
самостоятельность.

Творчество Гесихия Милетского
в контексте ранневизантийских антикварных штудий
Синица Марина

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
sinitcam@yandex.ru
Гесихий Иллюстрий Милетский (VI в.) является одним из наиболее важных авторов в
контексте культурного континуитета в Ранней Византии. Он написал: Всемирную хронику
от времен ассирийского царя Бела до смерти императора Анастасия, историческую работу о царствовании Юстина Ι, «Ономатолог» – словарь биографий античных писателей,
ставший одним из протографов «Суды». Все исторические работы Гесихия сохранились
лишь во фрагментах (наиболее ценнен отрывок «Происхождение Константинополя»),
а «Ономатолог» – в составе «Суды». Работы Гесихия важны для изучения антикварной
традиции и интеллектуальной мысли в Ранней Византии, однако его творчество долгое
время оставалось в тени и привлекалось, в основном, в сравнительном контексте. Тексты
Гесихия анализировались Р. Скоттом, Б. Кроуком, Э. Моффарт, Т. Валлингой, М. Дюбюиссоном, Ж. Шампом, сравнивавших антикварные сюжеты у Гесихия, Иоанна Лида и Малалы.
Отрывки из Гесихия привлекались в контексте изучения истории Константинополя Р. Жаненом, Г. Дагроном, К. Манго. Основными источниками, помимо текстов самого Гесихия,
являются «Мириобиблион» Фотия, анонимный фрагмент об исчислении даты Рождества
Христова, ряд надписей из Милета, посвященных Гесихию. Методология опирается на теорию локальных цивилизаций и культурного континуитета в Ранней Византии.
Гесихий Милетский, судя по его сочинениям, представлял собой тип ранневизантийского интеллектуала, котрого интересовали исторические и антикварные сюжеты.
Как историк, Гесихий выглядит не очень глубоким автором. Наиболее серьезным его
сочинением была, видимо, монография о Юстине I. Во Всемирной хронике, насколько
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можно судить, автор был близок подходам и стилю Иоанна Малалы. Наиболее ценной
из сохранившихся работ было «Происхождение Константинополя». Здесь Гесихий проявляет свои антикварные интересы и обращается к реалиям и феноменам прошедших
эпох, интересуется мифологией и строительными памятниками Константинополя, его
топографией, сравнивает древние и современные ему сооружения города. Для него характерно приведение различных точек зрения по предмету. Мифологию города писатель
сразу включает в контекст политической истории. Можно заметить некоторую общность
биографий Гесихия и Иоанна Лида: оба писателя служили в VI веке в системе имперской бюрократии, а затем занимались преподавательской деятельностью, консерватизм
которой, вероятно, и определил их антикварные интересы. Религиозные взгляды Гесихия выражены неопределено, скорее всего, он был формальным халкидонитом или монофизитом, сохранив античные культурные пристрастия. Гесихий проявляет интерес к
истории Константинополя и стремится обосновать и утвердить его преемственность по
отношению к Риму. Романоцентризм Гесихия сходен с аналогичными взглядами Малалы
и Лида, выражая точку зрения, где доминируют не столько христианские, сколько имперско-языческие представления о translatio империи на восток. Хронологическая система
Гесихия сходна с хронологией Малалы и связана с особой хронологической эрой 6000 г.
Хронологические ошибки Гесихия и Лида почти совпадают и показывают общие проблемы в хронологии авторов VI в. «Ономатолог» показывает культурные пристрастия и
предпочтения Гесихия в мире письменной традиции классической античности.
Таким образом, Гесихий является одним из представителей антикварного направления мысли в Ранней Византии. Взгляды автора в значительной мере сходны с мировоззрением его современников, прежде всего, Иоанна Лида и Иоанна Малалы, и отражают культурно-идеологическую ситуацию эпохи. Укрепившаяся при Юстиниане империя
испытывала потребность в освещении истории происхождения тех или иных более ранних, но бытовавших в Ранней Византии, реалий и явлений. Можно предположить, что
антикварные интересы Гесихия были связаны, прежде всего, с его преподавательской
деятельностью и с личными интересами.

Феномен влади імператора Антемія (467–472 рр.):
спроба воз`єднання двох частин Римської імперії
Сметана Віталій

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна smetana.vitalik@mail.ru
Дослідження діяльності імператора Західної Римської імперії Флавія Прокопія Антемія
дозволяє зрозуміти хід політичних подій в Римській імперії з середини 460-х до середини
470-х років. Новизна даної роботи полягає в тому, що політика імператора Антемія розглядається як спроба зближення та воз’єднання Римської імперії знову в єдину державу, чого в
історіографії ще не було. В наукових дослідженнях імператор Флавій Антемій розглядається скоріше як ставленик Константинополя, а не як окремий політичний діяч. В даній статті
робиться спроба поглянути на Антемія як на самостійного діяча, всебічно розглядається
його політика. Також, в статті робиться спроба розібратися в причинах та наслідках невдачі
політики імператора Антемія та імператора Східної Римської імперії – Лева.
При вивченні даного питання використовувалися наративні джерела. Найінформативнішими є панегірик Сідонія Аполінарія, «Хроніка» Ідація, «Римська історія» Павла Діакона. Також в статті використані й нумізматичні джерела, які допомагають об'єктивно
поглянути на дану проблему.
На сьогодні в історіографії досить мало робіт, які б охоплювали дане питання. Дану
тему почали повністю розглядати лише в останні роки. Окреме дослідження даній темі
присвятив Ю. Б. Циркін – «Антемий и Рицимер» (2012 р.). Також ця тема розглядалась і в
інших дослідженнях, таких як – П. Мак-Грегор – «Later Roman Warlords» (2002 р.); O’Флін,
M. Джон – «Generalissimos of the western Roman empire» (2009 р.) та інші.
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Флавій Прокопій Антемій мав знатне походження. З часом Антемій, як і його батько,
досягнув посади magister militum. Майбутній імператор досяг своєї посади не лише через
родинні зв’язки, а й через свої досягнення, уміння керувати військом. Імператор Маркіан
видав за нього свою єдину дочку Євфемію, таким чином Антемій став головним кандидатом на трон. Та в 457 році Маркіан помер. Трон посів Лев Макелла. Він встановив дружні
відносини з Антемієм, ворожнечю вдалося запобігти.
Коли в 467-му році в Лева І з’явилася можливість посадити на трон Західної Римської імперії свого представника, він обрав кандидатуру саме Антемія. Лев розумів, що
Прокопій Антемій в силах щось змінити на Заході, він може допомогти зближенню двох
імперії, а можливо навіть об’єднанню. Також, напевне, Лев хотів віддалити потенційного
претендента на трон подалі від Константинополя. Леву вдалося домовитися з Ріцимером
(полководець та фактичний правитель Західної Римської імперії) і в 467-му році Антемій
став імператором Західної Римської імперії.
Коли Антемій вступив на престол перед ним постало декілька надважливих завдань,
які стали основою його політики: 1) відновлення на практиці теоретичного положення:
Римська імперія – єдина держава, якою правлять два августи; 2) стабілізація внутрішнього становища, для чого було необхідним об’єднання навколо фігури імператора всієї
західної еліти; 3) утвердження самостійності імператора, продовжувача римських традицій, в протилежність недавньому фактичному правлінню командуючого армією; 4) захист
імперії від варварів, особливо покарання вандалів.
За результатами дослідження, протягом свого правління Антемій проводив самостійну
політику. Він не слідував за настановами Лева, а діяв самостійно, разом з тим підтримуючи хороші стосунки зі Сходом. Рим та Константинополь діяли спільно в боротьбі із
зовнішнім ворогом намагаючись повернути втрачені римські території. Про самостійну
політику Антемія свідчить і те, що незадоволеним був Ріцимер, присутні конфліктні ситуації між ними. Антемій йшов шляхом відновлення могутності імперії та її зближення з
Константинополем. Він постійно притримувався обраної політики, а його самостійність
інколи була навіть нахабною. В решті-решт низка невдач дозволила Ріцимеру скинути
Антемія з трону.
На перешкоді політики Антемія, в першу чергу, стали військові поразки. Невдачі та його
надмірна самостійність в прийнятті державних рішень не дозволили імператору досягти
своїх цілей. Воз’єднання двох імперій провалилося, а Західна Римська імперія взагалі
почала швидко розпадатися, та вже через 4 роки взагалі зникла. Отже, хоча політика
імператора Антемія і була різнобічною та вона виявилася невдалою.

РОЗДІЛ VІ

ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ
ВІКІВ
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Образ рицарів-тамплієрів в популярній культурі
кінця ХХ – початку ХХІ століття
Батіна Євгенія

Український католицький університет batinajane@gmail.com
Попри розвиток технологій i загальний доступ до інформації та знань, загадки і вигадки
історії, зокрема пов’язані з конспірологічними теоріями, викликають сталу зацікавленість
у людей в сучасному світі. У цьому контексті увагу широких верств суспільства привертає
таємнича репутація ордену тамплієрів. Образи, ретрансльовані через різні сфери культури, створюють збірний історичний персонаж – орден рицарів-тамплієрів.
Як в українській, так і в зарубіжній історіографії немає комплексних досліджень рецепції та рефлексій образу тамплієрів у сучасній популярній культурі. Комплекс джерел
проаналізовано за допомогою низки методів візуальної антропології, розроблених Маркусом Бенксом, основам аналізу лудонаративу, описаних Гонсало Фраско, Катрін Гейлс
та Яном Богостом. Одним з напрямків вивчення рецепції Середньовіччя у сьогоденні є
Неомедієвалізм. Ця концепція пояснює повернення до мотивів, сюжетів, атрибутів, властивих Середнім вікам, ностальгією за простим життям. Вивчення неомедієвалізму започаткував Умберто Еко, продовжили Деніел Т. Кліне, Еммі С. Кауфман, Леслі Кооте,
Келлі-Енн Фітцпатрік та Брент та Кевін Моберлі.
Популярна культура має багато проявів та сфер. Спроба вивчити прояви образу рицарів-тамплієрів в усіх сферах є недосяжною і недоцільною. Для дослідження в роботі
коло джерел було звужено до низки наймасовіших проявів, що дає змогу говорити про
певні тенденції та окремі винятки. Саме тому для дослідження було обрано ряд творів
художньої літератури, кінематографу та комп’ютерних ігор.
Мета роботи – дослідити образ тамплієрів, створений та репрезентований у сучасній
популярній культурі, та пояснити причини повернення сюжету про рицарів ордена Храму
Соломона у публічний простір в останню чверть століття. Завдання роботи:
•
прослідкувати процес створення та перетворення історичного міфу;
•
проаналізувати образ тамплієрів у сучасній художній літературі;
•
розглянути образні характеристики рицарів Храму Соломона у низці візуальних джерел – художніх фільмах, комп’ютерних іграх та інтернет ресурсах.
Наукова новизна обумовлена побудовою дослідження на корпусі найновіших друкованих та електронних ресурсів, які досі ще не стали об’єктами наукового вивчення.
Репрезентація історії тамплієрів у сучасній культурі відбувається через міфологізацію
цього сюжету. Історія тамплієрів існує поза колами наукового знання, але як історичний
сюжет продовжує існувати та трансформуватися, обростати «фактами» та подробицями,
розширювати коло персонажів. Поступово історичний сюжет перетворився на історичний
міф, і саме цей міф переживає трансформації, інтерпретації та репрезентується через
популярну культуру. Результати аналізу джерел констатують стрімке зростання кількості
контенту, пов’язаного з орденом тамплієрів, включно з художньою літературою, фільмами, комп’ютерними іграми, інтернет-ресурсами, рекламою, назвами брендів, музичними
композиціями, театральними виставами, операми тощо.
Теза полягає в тому, що події 11 вересня 2001 року спричинили світову кризу, що, в
свою чергу, виявила масову міфологічну свідомість, яка призвела до зростання та популяризації конспірологічних теорій. На цій хвилі переживань разом з іншими темами,
з глибин мнемонічної підсвідомості було вичерпнуто і міф про тамплієрів, який завдяки
популярній культурі та новим мас-медіа набув популярності і досі утримує свої позиції.
Рицарі ордену Храму Соломона у сучасній популярній культурі стали асоціацією з історією як такою, і узагальненому вигляді мають ореол таємничості та загадковості. Психологічно-емоційні пориви формують у суспільстві запит на пояснення історичних подій.
Це спонукає до формування міфологічного сюжету, який відповідав би логіці історичної
ситуації. У добу Другої усної традиції образ тамплієрів задовольняє цю потребу людства.

Розділ VІ. Історія середніх віків
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Влад Дракула: тиран или герой своего времени?
(По данным исторических источников)
Емельянова Наталья

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина shou-sama@yandex.ru
Мало кому за пределами исторических исследовательских кругов известен тот факт,
что за зловещим образом кровожадного монстра графа Дракулы, крепко укоренившимся
в общественном сознании, стоит реальная историческая личность. Влад III Дракула правил в Валахии в середине XV в., был православным христианином, одним из немногих
правителей, проводивших действительно эффективную внутреннюю политику, успешно
противостоял натиску Османской империи, и в современной Румынии он считается национальным героем. Однако, в современных ему немецких текстах и некоторых других
источниках Дракула представлен как тиран и злодей, получающий садистское удовольствие от бессмысленных массовых казней своих подданных, язычник, предавший своих
союзников и вступивший в сговор с турецким султаном. Таким образом, целью исследования является критический анализ корпуса источников о Владе Дракуле и попытка
разобраться кем являлся валашский господарь: тираном или героем своего времени.
Актуальность данной темы обусловлена неоднозначным мнением историков касательно роли Влада III в борьбе валашского народа за независимость. А научная новизна
заключается в привлечении, систематизации и анализе компаративным методом противоречивых исторических источников для определения роли Дракулы в истории румынского средневековья.
Источниковую базу исследования можно условно разделить на две подгруппы:
1. Источники, представляющие Влада Дракулу как жестокого монстра, предателя
христианской веры, своего народа и союзников: письма-жалобы трансильванского купечества, текст анонимного донесения, составленного для папского посланника на латыни, рукописные сообщения, составленные бенедиктинскими монахами около 1462 г.,
поэма Михаэля Бехайма, поэма Федора Курицына, «Констанцская хроника» и другие
венгерские хроники, первопечатные книги о Дракуле; 2. Источники, представляющие
валашского правителя в более положительном или нейтральном свете: официальные
письма и другие документы, свидетельства современников Дракулы, тексты хроник невенгерского происхождения.
Из работ, посвященных биографии Дракулы наиболее информативными являются
работы М. Казаку, С. Андрееску, К. Караджи; значительный вклад внесли исследования
Р. Флореску и Р. МакНалли, монография К. Трептова. Информацию об отдельных источниках по теме мы можем увидеть в работах Я. Лурье, статьях Ф. Циммермана и В. Ваттенбаха, исследованиях Х. Биркхана. А попытки анализа отдельных групп источников о Дракуле
предпринимались И. Богданом, Л. Бауманном, М. Казаку, Д. Харменингом, А. Кашперской.
В ходе исследования выявлено, что первая подгруппа анализируемых источников
является инструментом политической кампании, начатой Матьяшем Корвином против
Влада III Дракулы около 1462 г. А прообраз валашского господаря в качестве злодея и
тирана – результатом этой самой кампании. Однако сведения в этой подгруппе источников не выдерживают критики при сопоставлении с другими источниками. Сложно сказать, был ли Дракула героем, однако, по данным второй подгруппы анализируемых источников, можно утверждать, что валашский правитель был самоотверженным патриотом и
рьяным защитником христианской веры, а его жестокость была лишь данью времени, в
котором он жил и следствием условий, в которых он правил.

Дипломатичні відносини між Папою Римським та середньовічною
Хорватською державою крізь призму концепції І. М. Смірнова (1856–1904)
Мельник Віктор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка melnyk_science@mail.ru
Іван Миколайович Смірнов (1856–1906) відомий як історик та етнограф, який спеціалізувався у двох напрямках – славістиці та угро-фінських дослідженнях. Він закінчив
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історико-філологічний факультет Казанського університету (1878 року) і, будучи учнем
Н. А. Осокіна, в 1881 році захистив магістерську роботу під назвою «Відношення Венеції до міських общин Далмації з ХІІ до середини XIV століть». Після трирічної роботи в
італійських і хорватських архівах Смірнов захистив докторську дисертацію «Відношення
Венеції до міських общин Далмації. З 1358 по 1573 роки» (1886 рік). Після захисту докторської дисертації Іван Смірнов був призначений ординарним професором на кафедру
всесвітньої історії Казанського університету.
Казанський університет в роки життя професора І. М. Смірнова був одним із флагманів
наукового життя всієї Російської імперії. Особливе значення мають ті джерелознавчі та
архівні дослідження, що здійснювалися під егідою кафедри всесвітньої історії. Смірнов
протягом всього життя був «істориком точного профілю», вважаючи, що головним для історика є факт і джерело, а не філософська інтерпретація. Поряд із цим, не маючи у своїх
наукових працях жодних ознак шовінізму, Іван Смірнов ідеологічно опирався на візантинізм, що саме переживав період свого філософського становлення. Подальші фундаментальні праці професора І. М. Смірнова («Східні фіни: історико-етнографічний нарис»
у 2-х томах, «Задачі і значення місцевої етнографії», «Нарис культурної історії південних
слов’ян» у 3-х книгах і т. д.) лише підтвердили візантиністичні симпатії Смірнова, що проявились ще в його докторській дисертації. В якості дипломної роботи за курс факультету
Смірнов 1878 року захистив працю «Нарис історії Хорватської держави до підкорення її
Угорській короні», що була видана окремою книгою 1879 року і нарешті була перевидана
2016 року (Очерк истории Хорватского государства до подчинения его Угорской короне,
И. Н. Смирнов, М.: Либроком, 2016, 136 с.). Інтерес до хорватських студій залишився у
Смірнова на все життя. Саме хорватам була присвячена його перша книга, і одним із
найважливіших акцентів цієї насиченої архівними посиланнями і джерелознавчими екскурсами книги стала проблематика дипломатичної гри між католицьким Римом і православним Константинополем за релігійний і політичний контроль над Хорватією.
До 800 року терени Далмації та Іллірику, переживаючи процес колонізації слов’янами,
належали Візантії. 800 року їх захопили війська Карла Великого. Саме цей момент слугує відправною точкою у процесі окатоличування Хорватії. Вона входить до геополітичної
орбіти західного світу (який Л. Гумільов називав «Християнським світом» на противагу «Візантійському сходу»). Незалежність Хорватії І. М. Смірнов пов’язує із князем Борною, який
отримав від Каролінгів 819 року титул князя-васала в обмін на допомогу в придушенні повстання панонського князя Людевіта. І. М. Смірнов вважає, що перші дипломатичні контакти
між Папою Римським і Хорватським князівством слід віднести до 840–842 років. 840 року
князь Моїслав став тероризувати Венецію піратськими нападами на торгівельні кораблі, що
призвело до встановлення миру між Венецією та Хорватією на основі виплати венеціанцями щорічної данини. Спираючись на архівні джерела І. М. Смірнов вважає, що цей мир було
встановлено за посередництва легатів римського Папи Григорія IV (827–844).
Протягом 877–879 років хорватський князь Здіслав спробував повернутись під протекторат Візантії і проголосив відновлення ортодоксії у Хорватії. Однак, вже 879 року за
підтримки ієрарха новоствореного Нінського єпископства Феодосія князь Бранімір (879–
892) переходить у васалітет до Папи Римського. 925 року хорватського князя Томіслава
(914–940) було короновано римськими легатами за спеціальним наказом Папи Іоанна
Х (914–928). Наслідком було скасування слов’янської літургії і знищення на основі суду
папських легатів Нінського єпископства на Сплітських церковних соборах 925 і 928 років.
Величезне значення Папа Римський відігравав також у Сплітських церковних соборах
1058–1059 і 1075–1076 років, що відіграли вирішальну роль у остаточному розриві (тепер
уже духовному) Хорватського королівства з Візантією. Наслідком цього було встановлення
вічного миру між хорватським королем Дмитром Свініміром (Звонимиром, що був обраний
прямо на Сплітському соборі 1076 р. і правив до 1089 р.) і Папою Римським Григорієм VII
Гільдебрандом (1073–1085). Король Свінімір визнавав себе «вічним васалом» і «рабом»
Папи Римського, а Хорватію називав «не королівством, а леном папським». В результаті та-
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кої політики Свініміра, Візантія, що до того не розлучалась із надією відновити духовну владу над Хорватією, передала всі права на цю «провінцію» Венеціанській республіці (1084).
Після смерті Папи Григорія VII інтерес Риму до Хорватії зменшився і врешті-решт королівство було окуповане і знищене угорцями 1102 року під керівництвом короля Коломана.

Еволюція жіночого костюма візантійського населення Криму
ІV – першої половини ХІІ ст.
Пецко Анастасія

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна petcko@icloud.com
Жіночий костюм візантійського населення Криму не був предметом спеціального комплексного дослідження. Окремі аксесуари – пряжки й фібули – досить докладно досліджені. Розроблено їхню типологію, уточнено хронологію, проаналізовано стилістичні особливості, з'ясовано питання атрибуції. Однак функціональні особливості пряжок і фібул не
розглядалися. Прикраси не вивчалися. Поза полем зору фахівців залишилися й питання
реконструкції костюма.
Вивчення візантійського костюма є однією з найбільш популярних тем у сучасній історіографії візантійського побуту. У роботах Г. Вейча, М. Г. Хьюстона, Ж. Еберсольта,
П. А. Мартінеллі, П. Каламари, Н. Н. Болгова розглянуто тенденції розвитку візантійського костюма центральних провінцій. Загалом дослідження побудовані на основі писемних
та іконографічних джерел, що не може давати вичерпної картини.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше жіночий костюм візантійського
населення Криму ІV – першої половини ХII ст. розглянутий комплексно, з урахуванням
всіх відомих на сьогоднішній день археологічних матеріалів. Вперше враховано й систематизовано всі елементи костюма. На підставі нових знахідок із закритих комплексів
уточнено типологію й хронологію деяких типів пряжок і фібул. Виділено й класифіковано
гарнітури – функціональні деталі костюма й прикраси, що носилися в одному наборі.
Схарактеризовано етнопоказові особливості костюма. Досліджено ступінь впливу візантійської моди на одяг місцевого населення. Описано способи носіння пряжок, фібул та
прикрас, виконані реконструкції як окремих елементів одягу, так і костюма в цілому.
Розглянутий період історії жіночого костюма можна розділити на три етапи, кожний з яких
характеризується специфічними гарнітурами з функціональних деталей одягу й прикрас.
Протягом першого етапу (ІV – VІІ ст.) панують гарнітури 1-го типу з фібулами. Жіночий
одяг має яскраво виражений «аланський» вигляд. Для нього характерна наступність із костюмом аланського населення Південно-Західного Криму пізньоримського часу. В одязі не
носять пряжок і вживають одну фібулу для застібання накидки; горловину плаття й головний
убір розшивають золотими бляшками, а як туалетні приналежності використовують дзеркала. У цей період у жіночому костюмі помітний вплив боспорської матеріальної культури.
Для другого етапу (VII – Х ст.) характерні гарнітури 2-го типу з великими пряжками. Парадний жіночий костюм складався з підперезаного широким ременем з великою пряжкою
верхнього плаття й з наплічної накидки, яку, як правило, пристібали до плаття парою однакових фібул. Виділяється шість типів костюмних комплексів, які відрізняються пряжкою, що
входила до їхнього складу. У костюмі з великою пряжкою змішані різні етнокультурні традиції. Протягом усього його існування найбільш яскраво виражений східногерманський компонент. Прототипами для великих пряжок і багатьох фібул послужили застібки остготів і гепідів.
Для третього етапу (Х – перша половини ХІІ ст.) – зріс вплив візантійської моди на костюм місцевих жителів, особливою популярністю користувалися невеликі пряжки, поширені у всій Візантії й на прилеглих до неї територіях. У костюмі з великою пряжкою вони
були допоміжними. Під впливом християнства в костюмі з'являються особисті предмети
культу, зростає різноманітність візантійських пряжок й змінюється ставлення до них. До
цього часу з одягу жінок і дівчат зникають і фібули.
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Мовний аспект становлення англійської національної самосвідомості
другої половини XIV – першої половини XV ст.
Тимошевський Роман

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна romotim@ukr.net
Розвиток національних мов традиційно визначається як один з головних аспектів процесу націєтворення. Саме тому, розглядаючи розвиток англійської мови у XIV – першій
половині XV ст. ми матимемо змогу дослідити становлення англійської національної
ідентичності. Проблема розгляду англійської мови у контексті формування національної
свідомості англійців обраного періоду, на жаль, не знайшла належного відображення у
історіографії. Серед істориків, чиї роботи частково торкаються цієї проблеми, можна відзначити В. Гелбрейта, Г. Суггетта, Е. Галловея.
Дослідження окресленої проблематики має дві основні складові. Перша з них – це
аналіз розповсюдження англійської письмової мови у різних сферах життя суспільства.
Друга складова – ставлення до англійської мови самих її користувачів. Ця складова є не
менш важливою, адже вона дозволяє розглянути певний «образ мови» у її сприйнятті
авторами англійських текстів. І, разом з тим, також рівень їхньої самосвідомості.
Використання англійської у особистому листуванні починається з кінця XIV ст. Перший
відомий лист англійською був написаний 1392 (1393) рр. найманим капітаном Джоном
Гауквудом. А вже 1399 р. зафіксовано лист англійською Джоан Пелхам. Майже одночасно англійську мову починають використовувати у листуванні аристократія та духовенство. Так, 1400 р. датується відомий лист графа Марча до короля Генріха ІV, у якому
автор виправдовує написання листа англійською її кращим розумінням, ніж латини або
французької. Те ж саме спостерігається і у листі від 1403 р. Річарда Кінгстона, настоятеля Капелли Св. Георгія при Віндзорському замку, до короля.
Також англійська поступово починає застосовуватися у документації, як от, наприклад,
у заповітах. На кінець XIV ст. відомі перші спроби використовувати англійську для складання актів і описів. У свою чергу, вже з 20–30-х рр. XV ст. починається масове використання англійської писемної мови. Отже, розповсюдження вернакулярної письмової
мови показує відповідний рівень національної ідентичності суспільства.
Особливе місце у піднесенні вернакулярної мови та формуванні національної ідентичності посідає англійський переклад Біблії, що був здійсненний з ініціативи та під керівництвом Джона Уікліфа. Цей переклад передусім є важливим як символічний акт підриву монополії латини на трактування і пізнання Святого Письма, тепер Біблія ставала
доступнішою для населення – її рукописні переклади могли розповсюджуватися серед
освічених людей. Це робило біблійні істини ближчими для них і створювало поле для
самостійного трактування.
Також англійська мова активно використовується у цей час у літературі такими авторами
як Джеффрі Чосер, Джон Гауер та ін. Ба навіть більше – в їхніх творах нерідко міститься
безпосереднє пояснення причин використання цієї мови і ставлення до неї в цілому. Так,
Джеффрі Чосер неодноразово підкреслює у своїх творах факт спілкування своїх героїв англійською, і очевидно, що пишучи рідною мовою поет усвідомлює важливість своєї місії.
Показовим є також приклад Джона Гауера, який у вступі до одного зі своїх творів пояснює використання англійської мови її історичним використанням на острові Брута (у
Англії), натякаючи на героїчне минуле англійського народу. Таким чином, можемо констатувати свідомий вибір авторами саме англійської мови для написання своїх творів. Це
може засвідчуватися також тим, що вони писали самостійно систематизованою англійською, яка на той час не мала єдиного канону, що, в свою чергу, потребувало колосальних зусиль (куди простіше було б творити традиційними мовами).
Отже, у розглянутий період англійська письмова мова починає проникати у різні сфери
життя суспільства і стає частиною сприйняття образу англійської спільноти. Це, у свою
чергу, засвідчує певний рівень формування англійської національної ідентичності.

Розділ VІ. Історія середніх віків

Візантія як об'єкт інтернет-мемів: спроба постановки проблеми
Трофімов Валерій
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trofimoww@ukr.net
Візантія була об'єктом культурної інтерпретації ще за часів свого існування і залишається
такою до сьогодні. Вона певною мірою зачіпалася абсолютно різними культурними формами: від середньовічних лицарських романів до сучасного американського кінематографа.
Після виникнення інтернету вона стала об’єктом і для інтернет-культури, зокрема і найспецифічніших її форм. Однак ці інтерпретації досі лишаються слабко дослідженими.
Поняття "мем" було розроблене біологом Річардом Докінзом у його роботі "Егоїстичний ген" 1976 року. У широкому сенсі це одиниця інформації, яка відтворюється з незначними змінами, що уподібнює існування та розвиток одиниць культури до генетичних
структур. На початку ХХІ століття це слово почали застосовувати до іронічних текстів та
зображень, які спонтанно розповсюджуються в мережі інтернет.
Актуальність дослідження зумовлюється стрімким розвитком інтернет-культури, яка
охоплює все більшу кількість сфер та функцій, зокрема політичних, що зумовлює потребу
вивчення функціонування її інформаційних структур.
Отже, об’єктом дослідження є особливі форми інтернет-культури, такі, як меми. Предметом – ті з них, які так чи інакше зачіпають Візантію.
Дослідження обраної теми ускладнене специфікою джерельної бази. Часто невідомим
є походження або кількість переглядів зображення в інтернеті. Характерним явищем є
також висока плинність матеріалів. Тож дослідження буде зосереджене в основному не
на кількісних, а на якісних показниках та властивостях.
Метою дослідження є спробувати показати специфіку відображення візантійської тематики у формі інтернет-мемів. У дослідженні застосовуються системно-структурний метод, а також метод історизму.
Інтернет-меми, що стосуються Візантії, можна поділити на два основних види. Перші
використовують історичні дані лише як декорацію для метафоричного зображення теперішнього, для іронізування над ним. Зазвичай це меми, які базуються на порівнянні
сучасних ситуацій з візантійськими.
Другі, попри очевидний зв’язок усіх мемів із сучасністю, розкривають певний погляд
на саму історію Візантії. Характерним прикладом другого типу є широко розповсюджений різновид мемів “Countryballs”. У такому випадку об’єктом гумору виступають швидше саме історичні події. Аналіз представлених в інтернеті зображень дозволяє зробити висновок, що чимало традиційних тем, що пов’язувалися з Візантією у європейській
культурі, як от бюрократія, надмірна ускладненість, розкіш, застарілість та інші подібні
стереотипи не знаходять відбиття в обраному полі дослідження.
З точки зору форми представлення Візантії в інтернет-культурі відповідає класичним
стандартам гумору, як то змішування високого та низького, створення абсурдних, нелогічних поєднань образів. Однак популярна інтернет-культура зсуває акцент сприйняття
Візантії з гаданої ускладненості, бюрократичності та застарілості її устрою на політичні
аспекти: стосунки з мусульманами, антитюркізм та, водночас, висміювання імперської
політичної культури у порівнянні з націоналістичною. Специфічним суто для російського
сеґменту є сприйняття Візантії як "своєї", близької держави, що зумовлює патріотичні мотиви. Найбільш представленими є такі аспекти історії Візантії: падіння Константинополя,
постать імператора Юстиніана, боротьба з арабами та османами, римська спадщина та
(для російського сеґменту) зв’язок Візантії з Руссю.
Таким чином, представлення Візантії в популярній інтернет-культурі має відмінності від
її інтерпретації у культурі традиційній. У той час як узвичаєні стереотипи західної культури
стосуються внутрішньої структури Візантії та описують її в негативному світлі, образ Візантії в інтернет-мемах є амбівалентним та зосередженим переважно на зовнішній політиці.
Ймовірною причиною такої різниці може бути зміна суспільних проблем, ілюстрацією для
яких є Візантія: сьогодні авдиторію цікавить не критика традиційних монархій, а проблема
зіткнення культур. Поза будь-якими сумнівами, це питання потребує подальших досліджень.
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П’ята немовляти: до питання про політичну концепцію
Річарда ІІ Плантагенета
Чепіженко Вадим

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
vadim.chepizhenko@gmail.com
Річард ІІ Плантагенет (1367–1400) увійшов до історіографічної традиції в першу чергу
як персонаж шекспірівської п’єси, ніж як реальна історична особа. За влучним виразом
Ернста Канторовича, Річард у Шекспіра водночас втілює в собі образи Короля, Блазня,
Людини і Бога.
Біографії Річарда, написані з позицій історичного психоаналізу на початку ХХ ст.,
змінюються наприкінці того ж століття історичними портретами суперечливого монарха,
що сприймав навколишню реальність у викривленому дзеркалі містичного світобачення.
На сучасному етапі такі дослідники, як Керолін Беррон, Ентоні Так, Джон Гілінґгем
та Кріс Гівен-Вілсон звертаються до повторного розгляду образу Річарда ІІ та його
політичних звершень, репрезентації влади монарха, його зовнішньополітичних контактів
та боротьби з опозицією всередині країни.
У вітчизняній історіографії відсутні праці, спеціально присвячені правлінню Річарда ІІ.
Цей англійський монарх зрідка стає персонажем сторінок підручників чи навчальних
посібників, і то виключно в контексті Селянського повстання 1381 р.
Проблематика, до якої ми звертаємося, охоплює сферу політичного символізму та
візуалізації влади, репрезентаційних практик та загальних концептуальних уявлень
англійського монарха кінця XIV ст. про сакральний зміст своє влади.
Доволі символічним в цьому вимірі постає один із жестів, що присутні на полотні
«Вілтонського дитиху»: Діва Марія тримає немовля Христа за ніжку, ніби промовляючи
до уклінного Річарда ІІ, що йому судилося піти стопами Спасителя. І дійсно, у своїх
репрезентативних практиках Річард обирає роль Христа-Спасителя, Христа Євангелії.
Він уклав містичний шлюб з Богородицею і отримав божественну санкцію на правління.
Джерельна база дослідження представлена колом наративних матеріалів. За
різними критеріями хроніки можна розділити на створені за життя Річарда та більш пізні
компіляції; на ланкастеріанські за своїм ідеологічним спрямуванням та панегіричні по
відношенню до правлячого монарха; написані представниками духовенства (кліриками,
монахами) та мирянами (рицарями, міщанами). Окрім хронік, до вивчення залучено
документальні матеріали, літературні та іконологічні пам’ятки свого часу, зокрема такий
шедевр інтернаціональної готики, як «Вілтонський диптих».
Вперше в історіографії, спираючись на методи історичної реконструкції, потестарної
імагології, іконологічного та мікроісторичного аналізу, розглянуто питання сакралізації
влади Річарда ІІ, її репрезентації в церемоніальному, візуальному, символічному
просторі. Особливу увагу зосереджено на існуванні у англійського монарха власної
політичної концепції правління.
Виокремлення провідних тенденцій та напрямків зовнішньої та внутрішньої політики
Річарда ІІ дозволило прослідкувати, як політичні практики впливали на формування
політичного символізму та політичної концепції. Саме останні стали головним предметом
розгляду даної розвідки.
Конструювання образу короля-миротворця, короля-хрестоносця, імператора на Землі,
якому відкрито шлях до Царства Небесного, монарха, що отримав божественну санкцію
на своє правління, визначає основні ідеологічні горизонти англійського державця «Осені
Середньовіччя».
Загалом, ми доходимо висновків, що англійський король Річард ІІ Плантагенет шляхом
провадження певних політичних, символічних, ідеологічних змін намагався вибудувати
власну політичну програму, основними складовими якої були посилення влади та
авторитету монарха. Потужними важелями створення сакрального образу правителя
були репрезентативні практики та візуальні «нарративи».

РОЗДІЛ VІІ

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ
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К истории японской оккупации Дальнего Востока:
Николаевский инцидент 1920 г.
Андреев Тимур

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
andreev.timofey.ru.1913@gmail.com
Важное место в истории Гражданской войны на Дальнем Востоке занимает японская
военная интервенция, и в частности, оккупация японскими войсками территории Северного Сахалина и Приморья. Поводом для такого исторического поворота стали события,
произошедшие весной 1920 г. в Николаевске-на-Амуре, которые вошли в историю как
«Николаевский инцидент». В результате действий партизан, которыми командовал
Я. Тряпицын, было убито более 800 человек, среди которых оказались жители японской
колонии и солдаты военного гарнизона, а также представители «лояльного» к японцам
местного населения. Николаевская трагедия кроет в себе множество спорных моментов.
Наиболее актуальным является вопрос о том, были ли действия партизан Тряпицина
самовольным террором партизан против японцев, или же их действия стали ожидаемой
реакцией на спланированную провокацию со стороны японских спецслужб, искавших
повод для дальнейшей военно-экономической оккупации части русских территорий.
Историография по данной теме весьма скудна и лишь косвенно и фрагментарно освещает тему исследования. В основном она ограничена работами общего характера как
российских, так и зарубежных историков по истории Гражданской войны в России и на
Дальнем Востоке, в частности. К ним можно отнести труды С. Н. Шишкина, Г. Е. Рейхберга, М. И. Светачева, А. Т. Якимова и другие. Кроме того, существуют исследования,
непосредственно посвященные Николаевской трагедии, среди которых можно выделить
работы К. А. Емельянова, В. Г. Смоляка, А. Я. Гутмана, В. Клипеля.
Источниковая база данной работы шире историографической. Она включает в себя
преимущественно сборники документов органов советской власти, а также воспоминания советских командиров и ветеранов Гражданской войны, которые воевали на Дальнем Востоке. Также к числу источников можно отнести материалы Международной комиссии при Вашингтонской мирной конференции, которые были посвящены проблеме
Николаевского инцидента, а также агитационные материалы японских спецслужб, которые распространялись среди населения Сахалина и Приморья. Широкая источниковая база позволяет обстоятельно изучить рассматриваемую проблему.
В ходе исследования автором были использованы хронологический метод, поскольку
он позволяет максимально точно отобразить поэтапное изменение ситуации на Дальнем
Востоке; метод сравнения, позволяющий сопоставить различные точки зрения на причины и характер проблемы, а также методы анализа и синтеза.
Научная новизна работы заключается в попытке всестороннего изучения Николаевского инцидента на основе детального анализа свидетельств его участников и различных
подходов к оценке ситуации, сложившейся на Дальнем Востоке к началу 1920-х годов.
В результате исследования можно сделать вывод, что руководствуясь идеей мировой революции, а также опасаясь японской вооруженной интервенции, Я. Тряпицын попытался нанести превентивный удар: отдал приказ о разоружении японского гарнизона
в Николаевске-на-Амуре, что, по сути, и стало предлогом для ответной атаки японцев,
которую некоторые историки называют «провокацией». На наш взгляд, уместнее было
бы считать действия японских солдат стихийными. Сам же Николаевский инцидент дал
Японии возможность реализовать свои экспансионистские планы.

«Ціна» Імперії:
завоювання Центральної Азії Російською імперією у ХІХ столітті
Бугай Діана

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковичаbuhaidiano4ka@gmail.com
Проблема «ціни» імперії – тобто фінансової ефективності імперії як особливого типу
державності – уже давно цікавить істориків. У той же час, формулювання цього питання

Розділ VІІ. Нова та новітня історія країн Азії та Африки
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належить до категорії сучасних проблем, які дослідники екстраполюють на історичне минуле і намагаються вирішити їх на прикладі держав, що зникли з політичної карти світу.
Тому метою статті, є визначення «ціни» імперії. Тобто ціни, яку виплачував російський
уряд за те, щоб утримувати новоприєднані землі. Чи була вигідною імперія з економічної
точки зору? Центральна Азія – прибуткове чи витратне надбання метрополії?
Слід зазначити, що серед радянських істориків ще у 20–30-х роках минулого століття
розгорілася дискусія щодо оцінок завоювання царською Росією Центральної Азії. Такі
дослідники, як Л. Резцов та В. Лаврентьєв характеризували «буржуазну колонізацію» цих
земель як прогресивне явище. Інший радянський науковець В. Карпича у своїй статті «До
історії завоювання Туркестана російським капіталізмом» відзначав, що російська буржуазія покінчила з деспотичним гнітом ханів та емірів, а також індустріальний розвиток цього
краю – будівництво залізничних доріг, розвиток бавовництва, торгівлі тощо. Представник
радянської історичної науки П. Газуло активно критикував своїх колег за виправдання
агресії та вказував на суперечність ленінських оцінок.
Серед основних мотивів підкорення, на нашу думку, слід виділити колоніальну експансію, оскільки внаслідок поразки Російської імперії у Кримській війні, її протистояння з
Великобританією перемістилося до Азії. Не менш важливими були економічні, стратегічні й політичні мотиви. Однією із пріоритетних цілей для царської Росії був контроль над
центральноазіатськими торговельними шляхами, оскільки імперська метрополія розцінювала Центральну Азію, з одного боку, як потенційний ринок збуту, з іншого, як альтернативне джерело постачання бавовни.
Одним із ключових питань для імперії Романових у XIX ст. була економічна доцільність
Російського Туркестану, який відійшов до складу Російської імперії в період з 60–80-х рр.
XIX ст., і включав землі, що входили до складу Туркестанського генерал-губернаторства
і протекторати Бухара і Хіва. Однак єдності щодо цього питання не було, оскільки «ціну»
різні політичні та громадські діячі, державні інститути обраховували по-різному. Наприклад, Міністерство фінансів розуміло цю ціну як співвідношення бюджетних, тобто державних, витрат на утримання місцевої адміністрації, військ, облаштування кордонів, міст,
будування залізниць, а також інших затрат з казни. За роки правління генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана, витрати втричі перевищували прибутки. Громадські та політичні
кола царської Росії були переконані, що Туркестан – це колонія, яка живе за рахунок
метрополії і провінція, де чиновники дозволяють собі не просто непотрібні видатки, але
й найбільш схильні до корупції.
Наприкінці XIX ст. російський міністр фінансів С. Ю. Вітте відзначав зростання добробуту
населення Туркестану, перш за все, у результаті збільшення виготовлення бавовни, яке розвивалося у регіоні завдяки цілеспрямованим зусиллям держави, що надавало право збільшувати податкове навантаження на населення. У своїй записці «Чи збитковий Туркестан
для Росії» імперський чиновник А. С. Стеткевич наголосив, що якщо вилучити військові затрати від бюджетних витрат, то державна скарбниця отримувала б прибутки.
Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що знайдення спільної точки зору щодо «ціни»
імперії, як продемонструвала дискусія владних чиновників Російської імперії, є навряд чи
можливим. Проте ми повинні пам’ятати, що одна з специфічних ознак імперії є інерція до
збільшення своєї території не зважаючи на економічну доцільність. Тому «ціна» імперії не
могла зупинити реалізацію воєнних та політичних програм. У виборі між економічною раціональністю та геополітичними інтересами, імперія Романових завжди обирала останнє.

Кайзеровская Германия и Турция
на пути к военно-политическому сотрудничеству
Деркач Ирина

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина ira.derkach.97@mail.ru
В конце ХІХ ст., в условиях обострения борьбы за передел мира, Германия, посчитав
себя обиженной после раздела Африки, обратила свой взор на Ближний Восток, где особый интерес для нее представляла Османская империя. Отношения Германии ‒ одно-
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го из нынешних европейских лидеров и евразийского «геополитического перекрестка»,
каковым является современная Турция, представляют существенный научный интерес,
поскольку имеют давнюю историю и своими корнями уходят в колониальную эпоху.
Данный вопрос рассматривался в трудах исследователей советского периода, однако у современных историков этот аспект германо-турецкий отношений не получил надлежащего внимания. Наиболее обстоятельные исследования данной проблемы в свое
время проводили А. С. Силин, Б. М. Туполев, А. С. Ерусалимский, Г. Л. Бондаревский,
Ю. А. Петросян. Среди зарубежных исследователей следует выделить Т. Хачатряна,
Г. Хальгартена, Г. Гейдорна, И. Шерра, Х. Грюндера.
Источниковедческую базу работы составляют опубликованные официальные документы, мемуары и дипломатическая переписка.
В 1888 г. Вильгельм II заявил: «Турция ‒ это мост на пути к германскому мировому
господству». Ценность Турции для Германии определялась ее крупными людскими ресурсами как возможным резервом для вооруженных сил Германии, а также занимаемыми ею стратегическими позициями на стыке Европы и Азии. Германия развернула борьбу
за концессию на строительство железной дороги Берлин‒Багдад, которую она получила
в 1898 г. в результате поездки Вильгельма II в Турцию. Багдадская железная дорога стала
основным средством проникновения германского капитала в Османскую империю. Экономическая экспансия Германии проходила в условиях острой конкуренции с французским
и английским капиталом. Поэтому большое значение приобрело наращивание немецкого
военно-политического присутствия в Турции. Деятельность германских военных миссий,
возглавляемых Рюдигером фон дер Гольцем, а позже Лиманом фон Сандерсом, привела к тому, что турецкая армия фактически оказалась под контролем немецких офицеров.
Насколько широкими были их права в Турции видно из того, что маневры турецких войск
проводились в точном соответствии с указаниями германского генерального штаба.
Турция все больше попадала в военно-политическую зависимость от германского империализма. В лице Германии правящие круги Турции видели единственно возможного
союзника и наиболее желаемого для себя покровителя. Германия, в составе владений
которой не было земель, которые населяемых мусульманами, поддерживала провозглашенную Абдул Хамидом II политику панисламизма. В этом выражалось стремление
Вильгельма ІІ завоевать популярность во всем мусульманском мире.
Победа младотурецкой революции в июле 1908 г. на некоторое время нарушила
сложившееся на берегах Босфора соотношение сил. Поддержка, оказанная Берлином
аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины осенью 1908 г., заметно ослабила позиции Германии. Однако снижение влияния германской дипломатии в Турции оказалось
непродолжительным. Оно было восстановлено уже в июне 1910 г., когда Альфред фон
Кидерлен Вехтер, находившийся в дружеских отношениях с руководством Немецкого
банка, возглавил германское ведомство иностранных дел.
Триполитанская война 1911–1912 гг. убедительно показала слабость Турции. Установленная диктатура «младотурецкого триумвирата» привязала Османскую империю к кайзеровской Германии. Взяв под контроль вооруженные силы Турции, имея активную поддержку со стороны ее самых влиятельных кругов, Германия добилась от младотурецких
властей подписания союзного договора (2 августа 1914 г.). В итоге Турция вступила в
войну, в ходе которой позиции Германия в стране еще более окрепли.

Афганский очаг исламского фундаментализма на рубеже ХХІ века
Кот Анастасия

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина maru-kot25@yandex.ua
Начало XXI века знаменуется для мусульманского мира рядом изменений, вызванных процессами глобализации. Происходит расширение деятельности международных
исламских организаций, в том числе радикального характера. Теперь многие религиозные движения расширили свои возможности и вышли на глобальный уровень.
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Актуальность избранной нами темы обусловлена той ролью, которую играет исламский фундаментализм в современных международных отношениях. Цель работы состоит
в том, чтобы рассмотреть процесс зарождения исламистского движения «Талибан», его
приход к власти в Афганистане и проследить связь его руководства с «Аль-Каидой» –
одной из самых опасных террористических организаций современности.
Историография проблемы представлена трудами П. Марсдена, В. Спольникова,
В. Коргуна, А. Рашида, Б. Ридела, Б. Рубина и др. К источниковой базе исследования
относятся резолюции ООН, документы дипломатического происхождения, СМИ. В частности, из зарубежной периодики был привлечен журнал Совета по международным отношениям США «Foreign Affairs».
Одним из последствий советской интервенции 1979–1989 гг. в Афганистан, оставившей после себя миллионы жертв, включая беженцев в соседние страны, стало появление нового поколения последователей радикального ислама. Движение афганских
моджахедов, которое в 1980-е годы поддерживалось финансово и поставками оружия
со стороны США, отличалось неоднородностью, обусловленной различными противоречиями между участниками и отсутствием единого авторитарного руководства, движимого общими целями, что позволяло сохранять промосковский режим в Кабуле до 1992 г.
Талибы, объединившись на территории Пакистана, в начале 1990-х годов начали проникать в южные провинции Афганистана с призывами к прекращению гражданской войны и созданию «подлинного исламского государства». Медресе в этих двух странах стали основным резервом движения; собственно, сам термин «талибы» означает учеников
исламских религиозных школ. В идеологии движения «Талибан» лежали идеи фундаментализма – обращение к религиозному, политическому и социальному опыту ислама
времен пророка Мухаммада, выработанные радикальными исламскими мыслителями
Кутбом и Афгани. Основная задача движения заключалась в том, чтобы объединить все
страны мусульманского мира в единый исламский халифат, который бы противостоял
иудаизму и христианству. Постепенно при активном участии «Аль-Каиды» исламский
фундаментализм трансформировался в международный терроризм. На территории Афганистана начали создаваться военизированные формирования, готовившие будущих
боевиков, среди которых появлялось все больше выходцев из Средней Азии и Кавказа.
Они воспитывались в духе слепого фанатизма и ненависти к Западу, будучи готовы пожертвовать своей жизнью ради достижения поставленной цели.
С 1994 г. талибы начали свое продвижение с востока к столице, взяв сначала под
контроль Кандагар, а в 1996 г. их лидер мулла Омар захватил власть в Кабуле, пообещав вернуть страну к «золотому веку ислама». С 1998 г. сильное влияние на режим
талибов стал оказывать саудовский мультимиллионер, основатель «Аль-Каиды» Усама
бен Ладен. Он спонсировал движение «Талибан», чье правительство предоставило ему
гражданство и политическое убежище, разрешив создать на подконтрольной территории сеть тренировочных лагерей «Аль-Каиды».
Кульминация преступной деятельности последней пришлась на 11 сентября 2001 г. Террористическая атака против Соединенных Штатов Америки, унесшая жизни 2996 человек,
должна была продемонстрировать уязвимость сверхдержавы перед лицом «воинов Аллаха»; подорвать престиж США среди союзников по НАТО и в мире вообще; вовлечь их в
тотальную войну с мусульманским миром; посеять панику среди населения стран Запада
перед угрозой исламизма. С другой стороны, сентябрьский теракт вскрыл разветвленную
структуру и высокую степень координации террористических ячеек. В ответ на этот беспрецедентный вызов 7 октября 2001 г. администрация Дж. Буша-мл. решила начать боевые
действия на территории Афганистана с целью уничтожения режима «Талибан» как главной
базы «Аль-Каиды» и опасного очага международного терроризма, прибегнув к созданию
антитеррористической коалиции. Трагические события 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне предоставили легитимное основание США для операции «Несокрушимая свобода»,
переросшую в первую военную акцию НАТО за пределами Европы.
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Таким образом, нами установлено: а) талибы – сугубо афганское явление, зародившееся в Пакистане с целью установления теократического режима у себя на родине;
б) придя к власти в Кабуле, они предоставили территорию Афганистана для лагерей
«Аль-Каиды», объявившей джихад США; в) с началом антитеррористической операции
боевики сумели перегруппироваться и перейти к партизанской войне против интервентов и президента Хамида Карзая; г) движение «Талибан» в 2001 году не было уничтожено, а растворилось среди населения, перенеся организационный центр в Вазиристан –
самопровозглашенное никем непризнанное квазигосударство на северо-западе Пакистана, не оставив надежды вернуться к власти после ухода иностранных войск.

Организация быта и повседневной жизни
в Шанхайском международном сеттльменте (1901–1941 гг.)
Махонин Александр

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина aamahonin@mail.ru
К началу ХХ века Китай, продолжая оставаться коллективной полуколонией Запада, еще более усугубил свое положение «больного человека Азии». Ярким символом
унижения империи Цин были сеттльменты и концессии, где пользующиеся экстерриториальностью иностранцы создали самоуправляемые общины, которые вели фактически
независимый от китайских властей образ жизни. В этом контексте особняком стоит Шанхайский международный сеттльмент (ШМС), где совокупность инициативы, экономики,
географии и случая позволили всему этому городу в первые десятилетия ХХ века стать
одной из мировых столиц. Именно там родился уникальный опыт повседневной жизни,
значительно опередивший свое время.
Историография по данной проблематике довольно скудна и лишь фрагментарно освещает тему исследования. Тем не менее, работы общеисторического характера по истории
города Шанхая в целом иллюстрируют характер развития концессий, зачастую рассматривая их жизнь сквозь призму событий в мире и в Китае. К их числу относятся работы Э. Денисона и Г. Ю Рена, М.-К. Бержер и М. Бастида, исследование Дж. Вассерштрема и труды
В. Джонстоуна. Особняком в этом списке стоят книги Л. Ханчао и Д. Брука, которые пытаются отобразить стиль жизни в ШМС и его образ в культуре. Также следует отметить статьи
Р. Нилда и К. Анрио, где рассмотрены отдельные аспекты повседневной жизни города.
Источниковая база довольно широка, но слабо введена в научный оборот. Так, к тематическому блоку мемуаров как источников, отражающих жизненные ситуации в Шанхае,
можно отнести воспоминания В. Федуленко, К. Дайса, журналиста О. Хаузера, писателя Дж. Балларда, полицейского А. Котенева, а также ряда дипломатов и миссионеров.
Противоположным полюсом субъективизму источников личного происхождения являются документы официального характера, среди которых свод «законов» ШМС – Land
Regulations and Bye-Laws, в мягкой форме регулировавший бытовые аспекты жизни поселенцев, ежегодные отчеты муниципалитета и материалы Смешанного суда и муниципальной полиции. Помимо этого, были привлечены материалы периодики, в частности
North China Herald. К данному массиву источников, помимо общенаучных методов, были
применены методы истории повседневности для выявления рутинного и обыденного, и
микроистории для выделения частного в способе жизни шанхайцев.
Научная новизна работы в значительной степени лежит в плоскости необходимости
расширения глобальной истории повседневности за счет включения в ее рамки таких
уникальных мест пересечения культур и юрисдикций, каковым был ШМС. Помимо этого,
данная проблематика не имеет должного освещения в исторической литературе, ввиду
чего важным становиться формирование подлинно научной картины жизни в шанхайских концессиях.
В ходе исследовательской работы были сделаны следующие выводы. В первые десятилетия ХХ века Шанхайский международный сеттльмент вошел как экономически процветающий и социально контрастный иностранный анклав на побережье Китая, на чье развитие почти не влияли события на «Большой земле». Единственным их итогом, ощущаемым
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в ШМС, были изменения в составе населения. Наплыв японцев в конце XIX века, русская
эмиграция после Гражданской войны, китайские беженцы, германские евреи – на все это
сеттльмент гибко реагировал, чему способствовал как его особый правовой статус, позволявший жить здесь без паспорта и визы, так и экономический рост на фоне упадка традиционных центров после Первой мировой войны. Пока межвоенный мир еще не осознал завершения эпохи колониальных империй, в Шанхае уже отказались от такого их рудимента,
как расизм. Вместо цвета кожи маркером социальной градации стало благосостояние, что
было логично для города, где китайские магнаты строили огромные отели, в то время как
бывшие офицеры русской армии становились рикшами. Контраст был символом ШМС, что
можно было заметить, как писал один из его жителей, пройдя пятнадцать минут от второго
по размерам здания банка в мире до соломенной мазанки. Жители его ультрасовременного центра воспринимали бедные районы как гетто, являвшиеся базой для бандитизма
и объектом коммунистической пропаганды, не осознавая собственной отчужденности от
кризисного Китая. Сама же угроза с окраин воспринималась даже как туристическое преимущество и романтизировалась в путеводителях.
В целом же, его жители более не пытались воссоздать паттерны повседневной жизни со
своей Родины, создав свой «Париж Востока», а в полной мере «открылись» Востоку, перенимая и взаимно ассимилируя «свою» культуру, язык, быт с китайским, родив на свет явление «хайпая». Тем самым они неосознанно совершили прыжок в мультикультурное будущее глобализации, где деление «Запад-Восток» практически утратило свою актуальность.

Англо-японский союз в политической карикатуре Франции,
США и Германии во время русско-японской войны 1904–1905 гг.:
сравнительный анализ
Михалевская Екатерина

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина ekmihal@gmail.com
Англо-японский союз уже давно является объектом пристального внимания историков. Важным аспектом исследования данной темы является анализ представлений современников событий, а также образ англо-японского союза, который был сформирован
на этом этапе в информационном пространстве великих европейских государств. Особую роль в освещении происходящих событий играли изобразительные материалы –
рисунки и фото, плакаты, лубочные картинки и, прежде всего, карикатуры.
Сатирическая графика является одним из способов передачи информации. Задача
политической карикатуры – не только оперативно откликнуться на важные события, но и
предложить свой вариант их трактовки, которая обусловлена политическими взглядами художника. Англо-японский союз и его роль в русско-японской войне получал в великих державах различные оценки, в зависимости от политической ситуации. В связи с этим, США,
Франция и Германия в карикатуре формировали различный образ англо-японского союза.
В качестве источников использованы карикатуры, которые публиковались в преддверии и в период русско-японской войны 1904–1905 гг. в немецком политическом сатирическом еженедельнике «Kladderadatsch» («Трам-тарарам»), французском издании
«L’Assiette au beurre» («Кусочек масла») и американского сатирического журнала «Puck».
Научная новизна данного исследования заключается в попытке автора дополнить существующие сведения об изображении англо-японского союза во время событий русско-японской войны в карикатуре великих держав.
Анализ политических карикатур как источника позволяет выявить специфические коммуникативные стратегии, при помощи которых был выстроен общественный дискурс и
сформирован образ англо-японского союза в период русско-японской войны. Методом
исследования выступил анализ метафорических моделей, отраженных в карикатурах.
Вопросы, связанные с методологией анализа политических карикатур в печатных СМИ,
были рассмотрены с опорой на фундаментальные исследования знаковых систем в трудах Р. Барта, М. М. Бахтина, С. Р. Вартазаряна, Ю. М. Лотмана, Е. А. Артемовой и Х. Мам-
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духа. Опора на данные теоретические работы позволяет рассматривать политическую
карикатуру как средство репрезентации и конструирования социальной деятельности,
характерной для исторического периода.
В результате исследования автор пришел к следующим выводам.
Образ англо-японского союза, сформировавшийся в каждой из стран и нашедший отражение в карикатурах, был обусловлен политической позицией правительств великих
государств в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. Так, США заняли в войне прояпонскую позицию, однако занимались кредитованием как Японии, так и России. Франция
же, в свою очередь, была союзницей России по условиям договора 1902 года. Германия
заявила о своем нейтралитете в конфликте между Россией и Японией, поскольку германское правительство было заинтересовано в истощающем столкновении государств
в Тихоокеанском регионе. В каждом из рассматриваемых государств образ англо-японского союза в карикатурах имел схожие черты и свои особенности.
Общей чертой карикатур было изображение тесного сотрудничества между Англией
и Японией. Если карикатуристы США изображали войну как совместную борьбу стран
Альянса за справедливость и против русской империалистической политики, то Франция
на ранних этапах войны изображала Англию в качестве манипулятора, который использует японское правительство ради истощения России. После заключения англо-французского договора о сотрудничестве 12 апреля 1904 г. англо-японский союз в карикатурах французского издания «L’Assiette au beurre» отражался при помощи национальных
стереотипов государств, а не реакции на ход военных действий.
Особенностью отношения к англо-японскому альянсу в немецкой прессе было сосуществование нескольких образов в карикатуре. Германия накануне событий заверяла
обе стороны в дружественном нейтралитете. Но после начала войны, германская пресса была разделена на два противоположных лагеря: правые газеты были на стороне
России, левые – на стороне Японии. Еженедельник «Kladderadatsch» публиковал карикатуры, в которых сатирически высмеивался как Николай II, так и император Японии, а
англо-японский союз позиционировался не как альянс ради защиты Дальнего Востока, а
средство реализации их активной внешней политики в регионе.
Стоит отметить, что образ англо-японского союза в карикатурах США, Франции и Германии был полностью обусловлен политической ситуацией и ходом военных действий в
годы русско-японской войны, а также традиционными стереотипами о сторонах конфликта.

Створення Палестинської Національної Автономії:
проблеми та перспективи розвитку (1987–2009 рр.)
Печерська-Кравчута Марія

Чорноморський національний університет імені Петра Могили deizi_87@mail.ru
Однією з центральних проблем другої половини ХХ ст. є арабо-ізраїльський конфлікт,
що призвів до шістьох війн, які принесли безкінечні біди для народів регіону. Однією з
компонентів даної проблеми була неврегульованість питання про долю палестинського
народу, його права на створення своєї незалежної держави.
Крім того, дана тема є актуальною тому, що в наш час Палестинська Національна Автономія (ПНА) отримала визнання з боку ряду міжнародних суб’єктів. Її посольства існують у 85 країнах світу, є символи суверенітету, проте немає столиці, кордонів, історичного
досвіду існування в якості незалежної держави.
Серед дослідників даної проблематики варто відзначити російських фахівців – І. Звягельську, Є. Пирліна, Є. Примакова, Є. Сатановського та американських – Е. Гордона,
А. Аріана та ін. Вони намагалися розглянути створення ПНА в контексті палестино-ізраїльських взаємин.
Етапними були переговори 1993 р. в м. Осло між прем’єр-міністром Ізраїлю Іцхаком
Рабіном та Головою Організації Визволення Палестини Ясиром Арафатом, результатом
яких стала угода про створення та визнання на міжнародному рівні ПНА. Проте цей про-
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цес затягнувся на три роки, тому остаточно ПНА сформувалась у 1996 р., після проведення виборів, створення уряду, формування адміністративних та державних структур,
коли ситуація в країні стабілізувалася. За п’ятнадцять років існування ПНА була створена
законодавча рада, уряд, до якого входять міністерства економіки, торгівлі, охорони здоров’я, природних ресурсів, фінансів, соціальних служб та інші інститути державності. Тоді
ж була сформована судова система.
Світова спільнота приймає активну участь у розвитку ПНА. Завдяки спільним зусиллям ООН, ЄС, США, РФ з 2004 р. здійснювався план «Дорожня карта». Підтримку ПНА
надавали арабські країни (в першу чергу, це Єгипет та Йорданія), Всесвітній банк, структурні підрозділи ООН: ЮНІДО (промисловий розвиток), ПРООН (програма розвитку),
МПП (продовольча програма) та ін. Під егідою ООН був здійснений трирічний план в ході
якого кредитувався приватний сектор, розвивався малий та середній бізнес, важливе
значення надавалося трудовим ресурсам. Результатом цього стало швидке зростання
професійної освіти.
Щодо перспектив розвитку ПНА, на думку автора, існує тільки два основних – проте
радикально протилежних – варіанти розвитку подій: збереження на невизначений термін палестинської адміністрації в якості недержавного актора та створення незалежної
Палестинської держави, але кожен з цих варіантів не є досконалим та оптимальним.
Так, якщо в першому випадку неминуча подальша маргіналізація палестинської молоді,
зростання радикалізму та екстремізму, послаблення впливу світського сектора на палестинське суспільство, бездіяльність влади, то в другому – створення незалежної держави не стане порятунком від насильства, не зведе нанівець сформовані в суспільстві
стереотипи щодо взаємного негативного сприйняття палестинців та ізраїльтян.
Отже, створення ПНА можливе тільки на основі розвитку інтеграційних тенденцій у широкому регіональному контексті та посиленні взаємозалежності близькосхідних держав.

Повсякденне життя російських підданих в Японії: за матеріалами
«Морського збірника» (кінець 50-х – початок 70-х років XIX ст.)
Поліщук Олександр

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна iskander666@meta.ua
Морський збірник» є одним з найстаріших в світі журналів з військово-морської тематики. Перший номер цього щомісячника вийшов друком у березні 1848 року, і з того часу
журнал виходить безперервно. У ньому публікувалися відомості від російських моряків з
різних закутків планети. Це була інформація не тільки військово-технічного напрямку, але
й різноманітні відомості про іноземні держави. Надходили в редакцію журналу й листи з
Японії. Повідомлення моряків, а також представників російського консульства, підігрівали зацікавленість читачів Японією.
З кінця 50-х до початку 70-х років XIX століття в «Морському збірнику» було опубліковано більше сотні різноманітних повідомлень, що відносилися до Японії. В основному
це були офіційні відомості, які відправляли капітани кораблів. В них описувався клімат,
стан японських портів, а також відношення японців до іноземців. Але найбільш цікаву
інформацію несуть листи простих моряків та членів консульства, яке знаходилося у місті
Хакодате. У них окрім загальних фактів зустрічаються відомості про повсякденність російських підданих у Японії. Дослідження моментів повсякденного життя за інформацією,
отриманою від перших осіб, є, на наш, погляд цікавим та актуальним. В історіографії
дане питання не знайшло достатнього висвітлення. Хоча матеріалами «Морського збірника» й користувалися деякі дослідники, проте питання повсякденного життя співробітників російських дипломатичних представництв та моряків в Японії згадується рідко. В
основному матеріали журналу використовувалися в наукових працях, присвячених дипломатичним відносинам Російської імперії та Японії.
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Джерелами даного дослідження стали випуски «Морського збірника» за 1857–1872
роки, а також «Вказівник статей Морського збірника 1848–1872 рр.», що був виданий
за вказівкою Морського міністерства у 1875 році. Даний «Вказівник» полегшив роботу
з пошуку потрібної інформації, оскільки за досліджуваний період було надруковано 192
номери журналу.
Новизною авторського підходу є звернення до матеріалів «Морського збірника», як
до джерела дослідження повсякденного життя російських підданих в Японії. В ході дослідження було проаналізовано статі «Морського збірника», виявлено усі повідомлення
з японськими сюжетами. Цікавими виявилися свідчення лейтенанта Назімова, який був
одним із членів російського консульства в Хакодате, відкритого у 1858 році. Хоча вже у
кінці 1860 року П. М. Назімов покинув консульство, але завдяки йому на сторінках «Морського збірника» з’явилися цікаві повідомлення про життя консульства. Слід відмітити
перше повідомлення лейтенанта, в ньому автор відображає проблеми, з якими зіштовхнулися співробітники консульства відразу після свого прибуття до Японії.
Окрім цього, цікавими моментами свого буденного життя ділилися і моряки, які перебували на стоянці у японських портах. Так, повідомлялося, що в Нагасакі командою корабля «Аскольд» було збудовано баню. Це була палатка з вітрил, з бамбуковими лежаками
та віниками з апельсинового та лаврового дерев. Під час зимівлі в Хакодате команда
кліпера «Джигіт» ставила «Ревізора», було також влаштовано маскарад та дамський пікнік в лазареті, а також випускали щотижневий судовий журнал «Сплетник». Таким постає
на сторінках журналу життя російських моряків поза їхніми професійними обов’язками.
Таким чином, матеріали «Морського збірника» дають змогу пролити світло на повсякденне життя російських підданих в Японії та побачити, як перебування в іншому цивілізаційному просторі впливало на їхню буденність.

Вплив ментальності тайванського етносу
на генезу проблеми «двох Китаїв»
Якуніна Ганна

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
anya_yakunina@mail.ua
«Тайванська проблема» є тривалим та діалектичним питанням в дипломатичних стосунках провідних країн світу, насамперед, через її прямопропорційний вплив на макроекономічні та геополітичні процеси.
Більшість дослідників фокусується на громадянській війні як першопричині виникнення проблеми «двох Китаїв», великих постатях (Мао Цзедун, Чан Кайши), міжнародній політиці, не враховуючи мислення соціальних груп. Постановка проблеми ментальностей в
історичному дослідженні повертає нас з політико-економічних і соціологічних абстракцій.
Синтез зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку о. Формоза сприяв виникненню унікальної ментальної спільноти, відмінної від континентальної, яку постійно намагаються
уніфікувати з конфуціанським Китаєм, незважаючи на діаметральну протилежність спільності та індивідуальності, комунізму та капіталізму.
Серед серйозних експертів з проблеми взаємин сторін можна назвати тайванського
професора Вей Юна і його роботу «До питання про моделі міжберегових відносин», китайських вчених Лу Сяохена, Тана Чженжуна, американського фахівця Деніса Хікі, радянського сходознавця В. Н. Баришнікова, російських сучасних дослідників А. Е. Бєлогурову, В. Г. Бурова. Чинне місце в інтелектуальному просторі «тайванського питання»
належить й українським вченим: С. О. Шергін, О. Г. Івченко.
Джерельна база різноманітна, включає в себе як офіційні документи (Конституція КНР,
Конституція Китайської Республіки (Тайвань), Біла книга), так і періодику, мемуари, спогади, фотодокументи. Безцінним джерелом історії повсякдення тайванців є Taipei Times,
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спогади «експатів», іноземців, що довго працювали на о. Формоза, народна творчість.
Історичні методи компаративного аналізу історичних джерел, літератури, подій та явищ,
описовий метод, метод аналізу витоків історичних ситуацій дозволили опрацювати масив
історіографії та джерел та дійти до логічних висновків.
Новизна авторського підходу полягає в тому, що ми враховуємо фактор ментальності,
що формує полярне сприйняття цінностей та ідеалів, без якого неможливо вивести проблему зі стану стагнації, в якому вона перебуває де-факто на сьогоднішній день. Жодне
дослідження не розглядає повсякденність тайванського етносу, а лише висвітлює послідовно історичний процес та його закономірності, але, якщо враховувати політико-економічні важелі, залишається поза увагою людський фактор, екстраполюючий свої інтереси
на хід історії, виявляється неможливим об’єктивне висвітлення дійсності. Залишивши
поза сферою інтересів вивчення ментальні мапи, їх специфіку компроміс «двох Китаїв»
є нейздісненним.
В ході дослідження ми дійшли до висновку, що у той час як будь-якого роду ідеологічна конструкція організована в закінчені і продумані системи, ментальність тайванців
дифузна, розлита в культурі і повсякденній свідомості. Віддаленість о. Тайвань від континентального Китаю, формування іншого соціокультурного середовища, менша густота
населення, психологічна відособленість поступово виокремили діаметрально протилежні риси ментальності. Історико-політична детермінанта: перебування о. Тайвань під протекцією іншої держави – Японії, прецедент партизанського руху, формування власної
національної ідентичності. Саме цей фактор, на нашу думку, став визначним при формуванні передумов до виникнення «тайванського питання», потребує детального розгляду.
На меті є в подальшому інтегрувати результати дослідження в більш ширші аспекти «тайванської проблеми», зокрема міжнародний аспект.
Один з центральних висновків полягає в тому, що представники індивідуалістичних,
віддалених суспільств в своїх вчинках зосереджуються на внутрішніх мотивах, і їх соціалізація спрямована на акумулювання особового простору. Соціокультурні риси суспільства, відокремленого від основного національного масиву, призвели до центробіжної
тенденції.

РОЗДІЛ VІІІ

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ
ДО 1918 р.
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Діяльність Болгарського наукового товариства під час Квітневого
повстання в Болгарії 1876 р.
(на підставі кореспонденції між М. Дриновим та Т. Пеєвим)
Водолазська Ганна
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна annetochka1994@mail.ru
1869 р. в Браїлі (Румунія) за ініціативою болгарських вчених-емігрантів, громадських
діячів М. Дринова (1838–1906 рр.), В. Стоянова (1839–1910 рр.) та В. Друмева (1841–
1901 рр.) було засновано Болгарське наукове товариство (БНТ). Його створення є результатом складних історичних подій, багатогранного процесу національного Відродження та неодноразовою спробою болгарського народу створити власну культурну інституцію, котра змогла б представити його та легітимізувати перед цивілізованим світом. Основною метою БНТ – було сприяння розвитку освіти та розповсюдження наукових знань
серед болгарського народу. Ці високі цілі, котрі встановили від початку його засновники,
виявилося дуже важко реалізувати в обстановці, у котрій перебувало БНТ. З кожним
роком його керівники стикались з різними труднощами: нестачею коштів для видання
часопису «Периодическое писание», постійною відсутністю голови БНТ М. Дринова через роботу університетського професора у Харкові, суперечками між дійсними членами
(Н. Ценовим та Т. Пеєвим) та ін. Критичної обстановки Болгарське наукове товариство
зазнало у 1876 р., коли на Балканському півострові розпочався національно-визвольний
рух народів від османського володарювання. Із початком Квітневого повстання у Болгарії
1876 р., як вважає більшість дослідників БНТ, воно припиняє свою активну діяльність
та фактично перестає існувати. Однак деякі збережені документи, починаючи з кінця
1876 р. до 1878 р. показують, що це не так.
Таким чином, постає наукова проблема: переглянути діяльність БНТ під час Квітневого
повстання у Болгарії та показати, що Товариство не припинило своє існування 1876 р., а
продовжило функціонувати та всіляко підтримувати національно-визвольний рух болгар
від турецького панування. Історіографія проблеми представлена працями українських,
російських та болгарських дослідників, зокрема, Л. Горіної, І. Козьменко, Л. Солєнкової,
М. Арнаудова, В. Паскалєвої, Цв. Величкової та ін. Джерельна база дослідження побудована на підставі кореспонденції М. Дриновата Т. Пеєва (20 листів 1876 – початку
1877 р., пов'язаних з Квітневим повстанням), яка зберігається в Болгарському історичному архіві Національної бібліотеки святих Кирила і Мефодія (ф. 111 БИА НБКМ, м. Софія,
Республіка Болгарія), а також офіційній документації (статуту БКД, звітів та протоколів
його засідання) Наукового архіву Болгарської академії наук (ф. 1К НА БАН, м. Софія,
Республіка Болгарія).
Новизна авторського підходу полягає в залученні і комплексному аналізі низки документів та кореспонденції членів Болгарського наукового товариства, а також у всебічному вивченні етапу функціонування БКД під час Квітневого повстання в Болгарії. При
написанні дослідження були використані наступні методи: історико-системний, історико-порівняльний, історико-хронологічний та біографічний.
У перебігу дослідження з'ясувалося, що під час Квітневого повстання 1876 р. Болгарське наукове товариство не могло абстрагуватися від бурхливих політичних подій. Кореспонденція між М. Дриновим та діловодом Т. Пеєвим з березня по серпень 1876 р. дає
чіткі підтвердження про зміни кола інтересів БНТ від освіти та науки до політичних подій
на Балканах. Його керівник М. Дринов не тільки підтримував болгарське повстання, але
і сам особисто був у ньому залучений через своїх братів, які були одними з організаторів
повстання в Панагюриште. Т. Пеєв почав видавати газету політичного змісту «Відродження», в якій висвітлювалися квітневі події перед європейською громадськістю та виступив
з ініціативою організації благодійних комітетів для допомоги постраждалим від повстання. М. Дринов активно брав участь у створенні комітетів, зокрема в Харкові – Комітет
допомоги слов'янам, який сприяв влаштуванню болгарських дітей в харківські навчальні
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заклади. Щоб викликати інтерес до подій в Болгарії, Дринов у листопаді 1876 р. прочитав
в Харківському університеті публічну лекцію на тему «Болгарія напередодні її погрому».
Однак у результаті дослідження з'ясувалося, що члени БНТ, як не парадоксально, діяли
не від імені Товариства, а як приватні особи. Пояснити це можна тим, що згідно положенням статуту, товариство займалося лише науково-просвітницькою діяльністю. Тому його
керівник М. Дринов, задля збереження наукової установи під час повстання, намагався
не перетворювати БНТ в політичну організацію та всупереч складних обставин продовжував налагоджувати наукову діяльність товариства. В травні 1876 р. вийшли друком 11
та 12 випуски часопису «Периодическое писание».
Таким чином, на підставі досліджених джерел, можемо стверджувати, що під час Квітневого повстання 1876 р. Болгарське наукове товариство не припинило своє існування.
Організація й надалі продовжувала діяти в науково-просвітницькому русі. Однак внаслідок болгарського повстання члени БНТ не залишились байдужими до політичних подій.
Вони ознайомлювали світову громадськість з подіями на Балканах у вигляді преси, створювали благодійні комітети та організовували збір коштів постраждалим від повстання.

Організація «Kagaali» –
перша ластівка радикального фінського націоналізму
Ковальов Денис

Національний Гірничий Університет kdv_svoboda@ukr.net
Для Великого князівства Фінляндського перша половина ХХ ст. була дійсно неспокійною. В автономії, яка була затиснута між Шведським королівством із Заходу та Російською імперією зі Сходу, національна самосвідомість дозрівала набагато активніше, ніж
в деяких інших народів Європи, що були у той час складовими багатонаціональних імперій. Провідну роль в історії фінського модерного націоналізму протягом 1899–1905 рр.
відіграли активісти нелегальної організації «Kagaali», заснованої в роки Бобріковської
русифікації Озерного краю Суомі.
Для вивчення характеру та методів діяльності організації «Kagaali» були використані
праці фінських дослідників Е. Парманена, Й. Реутера, Г. Мейнандера, Р. Коскіміеса та
М. Клінґе. На їх узагальнену думку, помітну роль в створені цієї антицарської організації
відіграв лідер шведоманського ліберального руху Лео Мехелін, однак через свої розбіжності з прихильниками фінізації Фінляндії, він вимушений був відійти від участі у “Kagaali”.
Тому керівні місця посіли младофіни Ееро Еркко, Пер-Евінд Свінгуфвуд, Гейккі Ренвалль,
а також Карл Маннергейм (старший брат майбутнього маршала і 6-го президента Фінляндії), Адольф фон Бонсдорфф і Вільгельм Зілліакус від «Шведської народної партії».
Спираючись на дані «Вѣстинка поліциі» за 1901 р. та «Сборника документовъ агентурной работы политической поліциі Россійской имперіи (1880–1917)» було з’ясовано, що
організація «Kagaali» заснована в маєтку Тургольма у селищі Лааясало на острові Туллісаарі. Господар цього маєтку, генерала Якоб-Юліус аф Ліндфорс успадкував капітал від
свого вітчима – промисловця і торгового магната південно-західної Фінляндії Генріка
Борґстрьома, що був одним з батьків-засновників шведоманської «Ліберальної партії»
у 1880-му р. Під час перших зборів активісти організації «Kagaali» проголосили своєю
метою розгортання опору політиці русифікації генерал-губернатора Ніколая Бобрікова.
Члени організації «Kagaali», у першу чергу младофіни Ееро Еркко, Пер-Евінд Свінгуфвуд
та Гейккі Ренвалль були налаштований проти дій царського намісника у Фінляндії, що
мали нівелювати будь-які розбіжності між метрополією та автономією.
Першим головою організації «Kagaali» був Лео Мехелін, який проголосив основною
зброєю своїх соратників пропаганду. Слово, чи-то у пресі, а чи під час публічних заходів,
мало показати фінляндським підданим, що методи русифікатора Бобрікова є незаконними і такими, що підривають майже 100-річну унію між двома державами. Лео Мехелін
закликав фінляндців до пасивного опору діям царського намісника: не обслуговувати
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дислоковані у фортеці Свєаборґ російський гарнізон, не купляти у росіян товари і тому
подібні дії саботажу. Лео Мехелін завдяки активістам організації «Kagaali» ініціював збір
підписів до всенародної антибобріковської петиції направленої у вересні 1901 р. до царя
Ніколая ІІ. Цю петицію підписали близько 500 тис. мешканців Озерного краю, тому вона
стала відома в історії як «Велика Адреса» (від фін. Suuri adressi).
Цікаво, що в цей же час до діяльності організації «Kagaali» активно приєднуються жінки Фінляндії. Вони проявляли свою активну громадянську позицію вже на початку ХХ ст.
– у травні 1902 р. дружини Лео Мехеліна, Пера-Евінда Свінгуфвуда та Карла Маннергейма створили жіночу секцію секретної організації «Kagaali» під назвою «Naiskagaali».
Жінки-активістки підтримували родини постраждалих від царської влади під час агресивної кампанії Бобріковської русифікації Фінляндії. У часи російсько-японської війни членкині «Naiskagaali» займались контрабандою і поширенням забороненої у автономному
Великому князівстві Фінляндському націоналістичної та антиросійської преси зі Швеції
та Данії, також передавали секретні повідомлення від ув’язнених активістів до лідерів
шведоманського і фенноманського руху, займались збором коштів на побудову шкіл у
сільській місцевості.
У 1903 р. Лео Мехелін залишає лави організації «Kagaali» через ідеологічні суперечки щодо того, чи варто і надалі продовжувати ненасильницький опір діям генерал-губернатора Бобрікова. Брат Вільгельма Зілліакуса, відомий своїми подорожами в місцях
компактного проживання фінів у США та Канаді радикал-націоналіст Конрад Зілліакус
закликав активістів організації «Kagaali» до більш активного опору по відношенню до росіян-узурпаторів. Конрад Зілліакус у своїх численних статтях в нелегальній пресі закликав фінську молодь до вбивств через атентати представників царської влади у Фінляндії,
а також розгортання революційного запілля для опозиційних російських партій – есерів
та меншовиків.
Коли у 1905 р. Російська імперія зазнала принизливої воєнної поразки від Японії, це
викликало соціальні хвилювання по всій державі. Струснула революція і Фінляндію – нарешті пасивний опір, до якого закликав Лео Мехелін мав зійти нанівець і відкрити шлях
більш активному. Після загального страйку, що відбувся у всіх промислових містах Російської імперії, зокрема в Гельсінґфорсі, Таммерфорсі та Виборзі, організація «Kagaali»
припинила своє існування і була розпущена. Доба русифікаційного гноблення була завершена, діяльність організації «Kagaali» вже була не потрібна.
Таким чином, попри свій задекларований пасивний опір підпільна організація «Kagaali»
змогла вивести на значно новий рівень боротьбу фінської нації за свою національну
окремішність. Тож наступні громадсько-політичні рухи мали в своєму запасі міцний теоретико-практичний досвід аби чинити вже активний опір самодержавному царизму. Крім
того, можна провести своєрідну історико-географічну паралель з діяльністю першої української політичної організації, що постала у 1891 р. в Полтаві на засадах націоналістичної
ідеології – мова про «Братство Тарасівців». Так само як і організація «Kagaali», «тарасівці» визнавали державу Романових окупантом, яка нищить всі політичні і культурні надбання і поневолює вільні народи, вимагали припинити русифікацію як в культурній, так і
суспільно-політичній сфері. «Братство Тарасівців», аналогічно до діяльності організації
«Kagaali», провадило власну працю у підпіллі, а свої ідеї українські «братчики» ширили
через літературні твори та публіцистичні статті, друковані в українській пресі на Галичині,
що нелегально переправляли в Наддніпрянщину.
Ось так пасивний опір фінляндських патріотів зміг вивести з ладу царську машину
самодержавства і дати поштовх молоді для здійснення самостійницьких прагнень та
майбутніх державотворчих процесів. Те ж саме було і з «тарасівцями», які заклали міцну
ідеологічну та практичну основу для здійснення в Наддніпрянській Україні суспільно-політичних звершень з побудови єдиної Української Самостійної Соборної Держави від Сяну
по Кавказ.
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Amerykański komitet pomocy dzieciom:
міжнародна спроба допомоги дітям-жертвам Першої світової війни
Котиченко Анна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Kotichenko_Anna@ukr.net
Ставлення до дитини визначає міру духовності суспільства. Одним із наслідків Першої
світової війни окрім загального зубожіння стало загострення дитячого питання, яке
полягало у наданні допомоги дітям-жертвам війни. Певним способом подолання цього
явища стала спроба залучення організацій та спеціальних цивільних комітетів для
забезпечення різних форм опіки та догляду за дітьми.
Особливість цих організацій полягала у наданні першочергової допомоги, особливо
немовлятам і маленьким дітям. Так були відкриті каси швидкої медичної допомоги,
станції догляду за хворими, диспансери, клініки, їдальні, установи матері і дитини,
притулки. Особливих зусиль для реалізації дієвої допомоги у цьому напрямі доклали
Генрік Сенкевич, Ігнатій Падеревський та Антоній Осуховський.
Відзначимо, що обрана нами проблема не представлена в українській історичній
науці, що посилює її актуальність. У своєму намаганні розкрити її сутність та масштаби
послуговувались переду міс доробком польської дослідниці Магдалени Сохала, яка
зосередила свою увагу на діяльності закордонних благочинних місій, які діяли на
території повоєнної Польщі, серед яких і Американський комітет допомоги дітям.
Джерельна база проблеми представлена офіційними документами місії Фонду
Роланда, статистичними відомостями та розпорядженнями адміністрації Фонду.
Важке становище дітей, особливо проблема недоїдання, зумовлена війною у країні й
післявоєнною економічною кризою, привернули увагу міжнародних організацій та стали
прямим стимулом для Сполучених Штатів Америки до надання допомоги дітям.
У такий спосіб США виступили ініціатором продовольчої кампанії з допомоги
європейським країнам у подоланні післявоєнної кризи. Для цього у 1918 р. президент
В. Вільсон делегував до Європи спеціальну комісію з особливою місією – утворення
Американського відділу порятунку. Завдання організації полягало у постачанні
продовольства та предметів першої необхідності країнам Східної та Центральної Європи.
У ході проведення кампанії виявилось, що стан здоров’я дітей був незадовільним, що
врешті споводувало прийняття рішення не переривати проведення акції помочі аж до
отримання задовільних умов їх (дітей) існування. Однак, як виявилось, стан дітей був
настільки незадовільним, що місія вирішила не переривати діяльності. Так почала свою
діяльність місія Американського комітету порятунку у січні 1919 р. Завдання її полягали
у забезпеченні дітей їжею через розроблену систему «продовольчих переказів». Однак,
не можна стверджувати що Комітет опікувався тільки дітьми. Окрім, цього він надавав
допомогу інтелігенції, академікам та професорам університетів.
Створений комітет мав чітко визначено організаційну структуру. Центральний відділ
організації складався з семи американців та офіційного представництва у Варшаві.
Криза продовольчого забезпечення доповнювалась іншими загрозами для дітей. Вже
в перші місяці своєї роботи в 1919 р. американські інспектори звернули увагу на жахливі
умови утримання дітей, особливо недоїдання та хвороби. Такий стан доповнював
високий рівень смертності серед них. Виявилось, що надання допомоги дітям було
питанням життя, подальшого майбутнього як з погляду гуманітарного забезпечення, так
і подальшого відтворення населення. Відтак Американський Відділ Порятунку створив
спеціальне Бюро Допомоги дітям.
Організацією також було розроблено норми споживання дітьми тих чи інших продуктів,
що відповідало фізіологічним потребам дитини і її віку. До допомоги діяльності організації
долучився і Польський уряд передусім через видачу державних субсидій.
Організацією було також розроблено попередній план доставки предметів допомоги.
Продукти харчування та першої необхідності передбачалося постачати залізничним
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сполученням із Гданська або інших залізничних станцій до розподільчих пунктів. Однак,
виявилось, що поставка продовольства залізницею наштовхувалось на низку трудностей,
а подекуди взагалі була неможливою.
Від початку розгортання акції порятунку передбачалося, що допомога надаватиметься
тільки найбіднішим дітям в Польщі незалежно від віросповідання і національності.
Визначальним натомість був винятково стан здоров’я дитини: «кожна потребуюча того
дитина і та годуюча матір повинні мати право на щоденної підтримки і у вигляді порції
гарячої їжі, споживши її на кухні Комітету…».
Таким чином, Американський комітет допомоги дітям був організацією особливого
призначення допомоги дітям-жертвам війни, а також годуючим матерям. Від початку місія
та завдання організації планувалися як короткотривалі, однак, зазнали продовження, а
надалі організаційної трансформації, що засвідчило складність становища дитини та
нагальність допомоги їй.

Значение Второй Камчатской экспедиции для промыслового освоения
севера Тихого океана (1732–1750 гг.)
Пугачов Павел

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина pugachov_p@mail.ru
Вторая Камчатская экспедиция является одной из крупнейших российской экспедицией XVIII в., направленной на изучение тихоокеанского Севера. Несмотря на то, что
данное мероприятие привлекает к себе внимание многих исследователей уже на протяжении двух с половиной веков, политический и экономический аспекты данной темы все
еще требуют более детального рассмотрения и переосмысления, что делает обращение
к данной проблематике актуальным и по сей день.
Изучение данной темы началось еще современниками событий. Ярчайшим представителем досоветского поколения исследователей традиционно считают В. Берха.
Крупнейшие представители довоенной советской школы, Л. Берг и С. Окунь, в первую
очередь концентрировали внимание на географических открытиях экспедиции. Советские исследователи послевоенного периода перешли к комплексному изучению влияния
государственной и частной инициатив на освоение Русской Америки. В этот период началось тесное сотрудничество и обмен идеями с американскими исследователями, видным представителем которых является С. Томпсон. В постсоветский период крупнейшим
трудом по данной тематике является многотомное издание «История Русской Америки»,
написанное коллективом авторов под ред. Н. Болховитинова. В настоящее время для
российской историографии характерен комплексный подход к данной тематике, представленный работами И. Савельева, А. Истомина, А. Постникова, однако, традиционное
превалирование географического аспекта все еще имеет место.
Источниковая база исследуемой темы представлена, в первую очередь, делопроизводственной документацией: приказы, рапорты, деловые записки, корабельная документация. Из документов личного характера важнейшими являются мемуары лейтенанта Свэна Вакселя. Данное исследование основано на сборниках документов, крупнейшими из которых являются: «Исследования русских на Тихом океане в XVIII – первой
половине XIX в.» и «Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов».
Исследование опирается на историко-генетический и статистический методы. Первый
позволяет проследить влияние результатов экспедиции на общественность и дальнейший ход освоения открытых земель. Второй же позволяет составить представление о
масштабах и ходе освоения новых земель, что дает основание для выводов о значимости влияния результатов экспедиции.
Научная новизна исследования состоит в том, что автором доказывается характер
Второй Камчатской экспедиции именно как события, инициировавшего бурное промысловое освоение тихоокеанского Севера. Изучение комплекса различных источников по-
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зволяет убедиться в том, насколько большое значение придавалось государственным
руководством данной экспедиции и насколько значимые последствия она имела для
освоения Русской Америки.
Перед экспедицией ставились грандиозные задачи: исследование и описание берегов
Охотского моря и устья р. Амур, поиск Северного морского пути, описание побережья
Северной Америки и многочисленных островов, поиск торговых маршрутов в Японию и к
американским владениям других европейских государств. И, несмотря на то, что многие
из поставленных целей не были достигнуты, экспедиция стала ярчайшим событием в
истории освоения российского Дальнего Востока и Русской Америки. В промысловом
отношении наибольшую ценность представляло открытие и описание многочисленных
островов Алеутской гряды, а также представителей местной фауны. Именно открытие
экспедицией мест обитания крупнейшей популяции каланов, обусловило характер освоения и развития Русской Америки на десятилетия вперед. Уже на следующий год после
возвращение кораблей В. Беринга и А. Чирикова были организованы первые промысловые экспедиции к новооткрытым землям, имевшие колоссальный экономический успех.
Уже по прошествии десяти лет, российские промышленники прочно укрепились на Алеутских островах, а казна стала получать немалые доходы от промыслов. Таким образом, Вторую Камчатскую экспедицию по праву можно считать началом промыслового и
хозяйственного освоения Русской Америки. Она указала на необходимость скорейшего
освоения дальневосточных земель, развития в них сельского хозяйства, инфраструктуры, строительства крепостей. Экспедиция и связанные с ней события заложили основы
сотрудничества государственной власти и частной инициативы купцов и промышленников по освоению Дальнего Востока и Русской Америки.

Иммигранты в Соединенных Штатах Америки начала XX века в отражении
макрейкерской литературы (по роману Эптона Синклера «Джунгли»)
Пудова Ольга

Вологодский государственный университет ol.pudowa@yandex.ru
В начале XX в. монополистический капитализм в США вызывал не только разорение
мелких предпринимателей или усиление эксплуатации рабочих, но и ухудшение качества продукции, повышение преступности, коррумпированность судей и чиновников.
В ответ в 1902 г. появилось движение макрейкеров (досл. «разгребатели грязи»), состоявшее из журналистов и писателей. Они пытались обличить пороки монополистического капитализма, сделать общественным достоянием нарушение законов. Название
движению дал президент Т. Рузвельт, сказав в 1906 г., что они лишь копаются в грязи, не
замечая хорошего. Яркими участниками движения были и такие писатели, как Э. Синклер, Т. Драйзер, Дж. Лондон.
Среди проблем, волновавших макрейкеров, был и вопрос о положении мигрантов.
Каково было иностранцам, приезжавшим в поисках денег, работы? Как быстро они могли устроиться? Их положение получило отражение в работах некоторых макрейкеров.
Движение изучается довольно широко в США. Можно назвать ученых Р. Миральди,
Б. Ивенсона, Дж. Симкина. В современной отечественной историографии макрейкерство изучается в основном в рамках истории журналистики (например, в работах Лучинского Ю., Ворошилова В.).
Источником исследования послужил остросоциальный роман Э. Синклера «Джунгли»
(1906), повествующий о жизни литовских эмигрантов, приехавших за своей американской мечтой. Автор описывает крестьян, впервые оказавшихся в крупном городе, и их
работу на чикагских бойнях. Для написания романа, который бы обличал фабрикантов и показывал вред капитализма, Синклер работал на бойне и посещал городские
трущобы. Другими источниками исследования послужили законы США об иммиграции
1903 г., 1907 г., 1917 г. и законы о квотах 1921 г. и 1924 г.
В начале XX века поток американских иммигрантов был огромен, по законам 1903 г.
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и 1907 г. въезд запрещался лишь эпилептикам, беднякам и некоторым группам инвалидов. Прохождение въездного контроля было несложным: осмотр медсестер, ответы на
вопросы о том, есть ли здесь родственники, деньги; являются ли они анархистами. При
удовлетворительных ответах и состоянии здоровья, мигрантов пропускали, но отныне
трудности только начинались.
Не знавшие местности, языка и законов, мигранты нередко становились жертвами мошенников. «…человеку в форме ничего не стоило увести их, поселить в гостинице и заставить заплатить по чудовищно раздутому счету…Закон гласит, что на дверях гостиницы
должен висеть прейскурант, но нигде не сказано, что он должен быть написан по-литовски».
Остро стояла проблема питания. Местные цены были значительно выше «домашних», и
приезжим, потратившим почти все деньги на дорогу, приходилось туго: «последние два дня
они [главные герои] морили себя голодом: цены в буфетах были такие, что рука не поднималась что-то купить». Появлялся и вопрос ночлега, и на последние копейки можно было
снять лишь угол: «Войдя в жилище, они попятились. Тюфяки расстилали в ряд прямо на
полу, и кроме печки в комнате ничего не было. Нередко два человека владели тюфяком
сообща, так как один днем работал, а ночью спал, другой–наоборот».
Несмотря на тяжелую и грязную работу, зарплаты мигрантов были очень низкими,
смены были длинными, а часто и ненормированными: «Бывало, люди до трех дня просиживали без дела. Вдруг к вечеру появлялась целая партия скота, а пока не кончилась
разделка последней туши, уйти домой было нельзя; Люди целиком зависели от скота».
Постепенно миграционное законодательство ужесточалось. С 1917 г. введен тест на
грамотность, и «неграмотных» отныне не пропускали. Позже были введены квоты для
каждой нации.
В целом попасть в страну было не так сложно, но сложно было выжить. Мигрантам
было труднее получить работу; платили им меньше; а их неграмотностью – языковой
и правовой – часто пользовались мошенники. И привлечение внимания к проблемам
мигрантов – одна из заслуг макрейкеров.
Мельбурнский трамвай: экономическое и социокультурное измерения
(1884–1923 гг.)

Тетерев Иван

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина teteriv.ivan@gmail.com
На сегодняшний день трамвайная система Мельбурна является крупнейшей в мире.
Однако основная инфраструктура была заложена более ста лет назад: уже тогда городские улицы и пригородные магистрали были опутаны сетью почти стокилометровых
рельсовых путей, по которой курсировали самые разные виды трамвайных вагонов – от
конных и кабельных до паровых и электрических.
Проблема развития системы мельбурнского общественного транспорта освещена
в трудах Р. Грина, Г. Вайнса, Д. Хатсона, Р. Джонса, Д. Ричардсона и других, преимущественно австралийских историков и краеведов. Ни в советской, ни в современной
европейской историографии этому вопросу не уделялось внимания. Источниковой базой послужили архивные материалы трамвайных музеев Мельбурна и Балларата, департамента Окружающей среды, земли, воды и планирования штата Виктория, а также
транспортного оператора «Yarra Trams», материалы печати и официальные документы
правительства Виктории (акты, отчёты).
Первый трамвай в Мельбурне был, как и в большинстве трамвайных городов того
времени, конным. Своим появлением он обязан земельному буму 1880-х годов. Первая
линия конного трамвая была запущена 20 декабря 1884 г. Её задачей было привлечение
потенциальных покупателей земельных участков и создание впечатления обеспеченности нового престижного района комфортным общественным транспортом. Сразу же
после того, как вся земля была распродана, маршрут перестал обслуживаться. Всего же
в столице штата Виктория было построено семь линий конного трамвая. Он использо-
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вался в основном на городской периферии, но оказался довольно неудобным и загрязняющим улицы, к тому же лошади часто «выходили из строя». Всё это привело к нежеланию дальнейшего развития коннотрамвайной инфраструктуры и быстрому переходу
на новый вид – кабельный трамвай. Последняя линия «конки» была ликвидирована в
1923 г. во время полицейской забастовки и больше не восстанавливалась.
Трамваи, приводящиеся в движении проложенным в межрельсовом желобе кабелем,
быстро завоевали популярность мельбурнских пассажиров. Заручившись поддержкой правительства штата, издавшего в 1883 г. Акт о Трамваях и Омнибусах Мельбурна, компания «MT&OC» совместно с Мельбурнским трамвайным трастом построила к концу 1885 г.
первую линию кабельного трамвая. В отличие от конного, его маршруты пролегали и в
центре города, а к 1891 г. их число уже равнялось семнадцати. Всего же сеть к этому времени насчитывала 75 км рельсового полотна, что делало её крупнейшей в мире. С начала
1920-х гг. она начала постепенно замещаться линиями электрического трамвая.
Электрический трамвай в Мельбурне впервые появился в 1889 г. и использовал оборудование, оставшееся после Всемирной выставки. Однако, столкнувшись с невысоким
пассажиропотоком и целым рядом организаторских просчетов, была закрыта в 1896 г.
Снова на улицы города электротрамваи вернулись лишь в 1906 г. Проект Викторианских
железных дорог под названием «Electric Street Railway» стартовал в мае 1906 г. и быстро
приобретал масштабы. Параллельно в конце 1906 г. была построена линия, контролируемая другой компанией. В течение следующих десяти лет система значительно выросла, соединив Мельбурн практически со всеми основными пригородами. Наибольший
расцвет в ранней истории Мельбурнского трамвая связан с именем советника Алекса
Кэмерона, в 1919 г. избранного председателем муниципальной трамвайной компании.
С первых же дней он занялся реформацией мельбурнской трамвайной системы.
Таким образом, рост Мельбурна как коммерческого, промышленного и административного центра в конце XIX – начале XX в. тесно связан с его трамваями как основным элементом системы общественного транспорта. Предоставление эффективной и доступной транспортной сети позволило горожанам выбирать жилье вдали от нездоровых промышленных
зон или перегруженных торговых районов, и в то же время внесло свой вклад в создание
и укрупнение экологически чистых пригородов. В то время как кабельные трамваи в основном служили внутренним транспортом для пригородов и центра города, и из-за низких
тарифов были доступны для низшего класса, включая рабочих, электрические трамваи соответствовали потребностям преимущественно среднего класса.
Помимо сугубо транспортных функций, мельбурнский трамвай выполнял и ряд других, в т.ч. служил экскурсионным объектом, обеспечивал кадровый потенциал во время
Первой мировой войны, стал одним из важнейших плацдармов развертывания рабочего
и профсоюзного движения. За первые 40 лет своего существования трамвай стал неотъемлемой частью городского ландшафта и одним из символов Мельбурна.

Образ В. Вільсона як політика в російській пресі 1914-1917 рр.
Шило Сергій

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
senyashulo@rambler.ru
Початок ХХ ст. був періодом становлення Сполучених Штатів Америки як
світової держави, відходу від традиційного розуміння доктрини Монро та перегляду
зовнішньополітичних пріоритетів. Перша світова війна стала поворотним моментом
для історії США. На той час однією із ключових фігур політикуму країни був В. Вільсон.
Цікавість до зовнішнього курсу його адміністрації виявляли всі держави світу, адже після
кількох років кривавого протистояння, стало зрозумілим: позиція Вашингтону може стати
вирішальною для результатів Першої світової війни.
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Громадськість Російської імперії уважно стежила за настроями, які панували у США,
а також зовнішнім курсом цієї країни. Проте сприйняття тодішнього американського
президента суспільством Росії ще не було предметом спеціального наукового
дослідження. Саме цим і визначена актуальність, обраної нами теми.
Історіографія дослідження не достатньо широка і представлена переважно загальними
оглядами політики адміністрації В. Вільсона. Серед них праці П. Гай-Нижника, З. Гєршова,
Д. Девіса, Е. Іваняна, Г. Кіссинджера, Р. Пеньковцева, Ю. Трані, А. Уткіна, В. Фостера,
А. Шлезінгера.
Джерельна база даної роботи представлена тогочасною російською пресою, а
саме газетами «Дело народа», «Московские ведомости», «Новое время», «Русские
ведомости» та «Русское слово». Вони дозволяють простежити весь спектр оцінок
діяльності американського президента, починаючи від суджень про неї російських
консерваторів і закінчуючи лівими партіями, а також дослідити еволюцію образу Вільсона
від самого початку Першої світової війни до вступу в неї США і революції в Росії. Найбільш
вагомими для нашого дослідження стали «Русские ведомости» та «Русское слово», адже
саме в них найбільш широко описувались події в Сполучених Штатах, зокрема діяльність
тодішнього президента.
Новизна роботи обумовлена самою постановкою проблеми, адже як вже зазначалося,
сприйняття зовнішнього курсу адміністрації В. Вільсона, ще не було предметом
спеціального дослідження.
Аналізуючи трансформацію образу американського президента у російській пресі,
важливо розуміти і враховувати всі фактор, що визначали і впливали на досліджуваний
нами процес – внутрішньополітична боротьба у Росії, ситуація на фронтах, тощо.
На початковому етапі війни, російська преса зображує американського президента,
як політика, котрий заважає Сполученим Штатам проводити активний зовнішній курс.
На думку більшості російських журналістів, великий вплив на Вільсона здійснювала
Велика Британія, що зумовлювало його нерішучості. Подібні зауваження почастішали
після того, як німецька субмарина потопила корабель «Лузитанія». На думку російської
громадськості, тоді Вільсон не проявив жорсткої позиції, через не бажання йти на
конфронтацію з Берліном, і прагнув будь за що зберегти мир. Задля посилення власної
аргументації російські газети друкували думку політиків США, зокрема Т. Рузвельта,
який заявляв про вину керівництва країни у загибелі цивільних людей, наголошуючи
на недоцільному пацифізмі Вільсона. Одночасно газети розглядали версію про
вичікувальну стратегію адміністрації США, яка у будь-який момент може втрутитися у
конфлікт. Заяви Вільсона про мир, зображувались як «пил в очі». Після вступу США у
війну російська преса почала характеризувати його як більш рішучу особистість, котра
перетворилася із «Ангела миру на Бога війни» та проявила власні імперські амбіції.
При цьому російські журналісти розмірковували над питанням, якою буде участь США у
конфлікті – обмежиться країна поставками продовольства чи відправить на фронти війни
власних громадян.
Образ Вільсона у російській пресі на початковому етапі війни здебільшого негативний.
Це було зумовлено нерішучістю президента щодо втручання у збройний конфлікт.
Згодом ситуація почала змінюватися. Чим кардинальнішою була критика політика на
адресу Німеччини, тим більше його образ набував позитивних рис на шпальтах видань
Російської імперії.

РОЗДІЛ ІХ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН
ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ
ПІСЛЯ 1918 р.
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Сіоністські організації Німеччини та їхня участь в еміграційних
процесах єврейського населення у 1933–1939 рр.
Афтанас Андрій
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У статті розглянуто діяльність сіоністських організацій Німеччини після приходу до
влади НСДАП, а також висвітлено їхню роль у переселенській політиці єврейського населення.
Станом на 1933 р. на території Німеччини проживало 67 млн. чол. Серед них частка
єврейської общини складала близько одного відсотка (500 тис. іудеїв). Тому нацисти, які
здобули перемогу на виборах, намагались вирішити «єврейське питання» якомога швидше, оскільки воно одне із основних їхньої політичної програми. Їхня мета полягала у пошуках компромісних рішень, як от заохочувана владою еміграція єврейського населення.
Для досягнення поставленої цілі націонал-соціалісти зробили акцент на підтримці
державотворчих ідей у середовищі німецьких іудеїв. Їх активно пропагували місцеві сіоністи, які спробували використати антиєврейську риторику влади, щоб пришвидшити
процес переселення євреїв до Палестини, де повинна була утворитись омріяна держава – Ерец-Ісраель.
Поштовхом до активізації цих дії виявився антиєврейський бойкот, який розпочався
1 квітня 1933 р. по усій країні. За таких умов, Німецька сіоністська федерація (Zionistische
Vereinigung für Deutschland) розпочала переговори з владою. Їх проводило Палестинське
бюро Всесвітньої сіоністської організації.
Було запропоновано проект трансферу, за яким особа, котра емігрувала до Палестини, повинна була передати все своє майно на один чи декілька рахунків точно визначених єврейських банків у Німеччині. Частиною цих коштів могли вільно розпоряджатись
іудейські колоністи, які вже перебували у Палестині. Також було створено спеціальне
агентство, від якого переселенець отримував 1000 палестинських фунтів (15000 рейхсмарок) для організації переїзду. Решта грошей йшла на закупівлю німецьких товарів для
єврейських емігрантів в Ерец-Ісраель.
Заслуговує на увагу внесок в організацію переговорів керівника політичного відділу
Єврейського агентства Хаїма Арлозороффа, який у травні 1933 р. прибув до Берліна. За
його ініціативою у столиці Німеччини відкрито «Палестинський офіс» – представництво
сіоністських трестів з колонізації Палестини «Керен Хаесод» та «Керен гаемат ле Ісраель». Сторони домовились, що контроль над еміграційним рухом буде здійснюватись як
з Берліна, так і з Тель-Авіва, де було створено відповідні офіси.
Для оцінки діяльності сіоністських організацій у питанні переселення євреїв, доцільно
висвітлити важливий аспект співпраці останніх із Центральним союзом німецьких громадян іудейської віри (Central Verein deutscher Staatsbürger jüdisches Glaubens), який був
заснований 16 березня 1893 р. у Берліні та сформував мережу локальних центрів по усій
Німеччині. Головним завданням організації стало забезпечення дотримання політичних
прав та соціальної рівності єврейського населення.
Підмітимо, що ставлення німецьких сіоністських організацій до Централь-Ферайн було
упередженим. Між ними виникали протиріччя, найголовніше – це відмінне бачення подальшої ролі євреїв у країні після приходу до влади нацистів. Сіоністи закликали переселятись
до Палестини, незважаючи на велику кількість проблем, з якими зіткнуться емігранти: відсутність розвиненої інфраструктури, небезпека під час переїзду та ін. Їхні опоненти вважали, що масовий рух в Ерец-Ісраель був поспішним. Втім, еміграція стане єдиним виходом із
ситуації, яка склалась. З цим погоджувались як сіоністи, так і центристи.
За підрахунками дослідників в період 1933–1939 рр. з Німеччини до Палестини емігрувало близько 50 тис. євреїв. Разом з тим, чималою виявилася і сума переведених коштів,
яка нараховувала майже 140 млн. рейхсмарок.
Таким чином, еміграція німецьких євреїв до Палестини напередодні Другої світової війни
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стала можливою, у тому числі, і завдяки активній діяльності місцевих сіоністів, котрі у співпраці з нацистською владою спричинилися до зростання масштабів переселенському руху.

«Партійне будівництво» у Польщі на початковому етапі (1989–1993 рр.)
Варибок Тетяна
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Політична партія є важливим інститутом політичної системи, яка визначально впливає на характер процесу державотворення. Тому необхідно вивчати не лише розвиток
сучасних політичних партій та їх роль у суспільстві, але і трансформації існуючих та виникнення нових. У зв’язку з цим, цікавим є дослідження процесу становлення та розвитку
польської партійної системи, де довгий час відбувалося протистояння між спадкоємцями
комуністичної партії і «Солідарності».
Роблячи спробу аналізу розбудови польської політичної сцени, слід звернутися до
двох ключових понять – партійної системи та її інституціоналізації. Розробкою даних
концепцій займалися М. Дюверже, Дж. Сарторі, К. Джанда, Ю. Остапець, А. Дюгурова,
В. Лешуков, І. Котляров.
Історіографія дослідження представлена працями Є. Топольского, Р. Міхалака, А. Дудека, А. Антошевського, Л. Ликошиної, І. Жуковского, А. Матерської-Сосновської.
Висвітлення проблем партійного будівництва у Польщі, дієвості його функціонування,
зумовив автора провести аналіз широкої палітри концептуальних позицій, звернутися до
нормативно-правових документів (виборчого законодавства, розпорядження міністрів,
парламентських документів – матеріалів засідань Сейму, стенографічних звітів Сенату), статистичних матеріалів, результатів соціологічних досліджень, інформаційних звітів Державної виборчої комісії. Цінним видом джерел первинної інформації є матеріали
періодичних видань – газети «Rzeczpospolita» та «Wyborcza».
У ході дослідження використано такі спеціально-історичні методи: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, історико-генетичний методи, історико-типологічний.
Застосовано також міждисциплінарний підхід. Він полягає у використанні категоріального апарату партології, політології, соціології. В роботі використовуються системний і
структурно-функціональний методологічні підходи та інституціональний метод.
Процес «партійного будівництва» у Польщі у вказаний період характеризується нестійкістю та розгалуженістю. У квітні 1990 р. усередині «Солідарності» стався розкол.
У результаті виникло більше десятка дрібних партій. Переважна більшість сформованих
на її базі партій – це праві партії, які не мали особливої підтримки у суспільстві. У першій
половині 1990 рр. з’явилися партії, що мають свої корені в ПНР (Союз демократичних
лівих сил (СДЛС), Польська селянська партія (ПСП) та ін.).
Створення нових партій в Польщі започаткував Закон про політичні партії, прийнятий Сеймом 28 липня 1990 р. Згідно з яким створити партію було досить нескладно:
вимагалася наявність 15 бажаючих, троє з яких повинні були поручитися за відповідність
діяльності партії вимогам Конституції, а також відсутність таємних джерел фінансування;
ні програма, ні статут, не входили в перелік обов’язкових умов.
Вибори 1993 р. ознаменували собою початок нового етапу в розвитку польської демократичної партійної системи, однією з головних рис якого стала спроба консолідації
правого партійно-політичного спектру.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що аналіз польських політичних партій
та партійної системи в цілому, проводиться завдяки використанню нових методологічних підходів у сучасній історичній, політологічній та партологічній науках. Також автором
були виділені специфічні особливості розвитку політичних партій в Республіці Польща і
фактори їх розвитку.
Підводячи підсумки слід сказати, що польський досвід першої половини 1990-х рр. показує, що через відсутність сильних партій, жодна партія не може сама здійснювати владу.
Звідси неминуче формування правлячих коаліцій в парламенті і створення на їх базі коалі-
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ційних урядів. Політичні партії одночасно намагалися виконувати функції і влади, і опозиції:
одні з них грали роль опозиції по відношенню до інших, які знаходилися при владі. На початку 90-х років польська партійна система складалася з системи роздрібнених партій, які створювалися в результаті домовленостей на рівні політичної еліти, а не виявленням інтересів
певних суспільних груп. Виникає надто фрагментована партійна система. У вказаний період
польська партійна система не мала міцної підтримки серед виборців.

Алжирське питання в риториці політичних сил Франції 1958–1969 рр.
Вус Наталія

Львівський національний університет імені Івана Франка natusyavus353@yandex.ru
Однією зі складових алжирського питання є як дискусія, яка точилася між генералом
Шарлем де Голлем і представниками політичних сил щодо майбутнього Алжиру.
Дотичними до нашого дослідження питаннями займалися французькі історики. Зокрема,
Л. Мартін, Ж. Халсанбе, Ж.-П. Вернант аналізували позицію ФКП щодо Алжиру. Позиції
соціалістів в алжирському питання ґрунтовно висвітленні в працях Е. де Макіна та
Ж.-Л. Маркота. В публікації Е. Левера знаходимо інформацію про хід Евіанських
переговорів і найважливіші постанови, які там були затверджені. З огляду на підтримку
антиколоніальних рухів, зрозумілий інтерес до цієї проблеми радянської історіографії
(В. Шилов, І. Колосков, Е. Георгієв), тому основний акцент згадані автори робили на позиції
ФКП. Традицію дослідження алжирського питання перейняла російська історіографія,
перенісши акцент на голлістів (М. Арзаканян, Є. Кашкіна). В українській історіографії
алжирське питання у політичній риториці Франції досі ґрунтовно не опрацьовано. Тому
дослідження цієї проблеми має як суспільно-політичну, так і наукову актуальність –
розгляд цієї теми зробить певний крок в українській історичній науці.
Завданнями пропонованого дослідження є: прослідкувати еволюцію поглядів де Голля
щодо шляхів вирішення алжирської проблеми; проаналізувати відповідність риторики та
діяльності президента в алжирському питанні; розглянути у цьому контексті позиції інших
тогочасних французьких політичних партій. Для цього ми використали заяви і телевізійні
звернення де Голля 1958‒1962 рр., стенограми засідань Національної ради Франції за
1958‒1962 рр. Матеріали засідань дозволили побачити палітру візій щодо розв’язання
алжирського питання. Важливим джерелом для з'ясування міжпартійних суперечок
виступають мемуари тодішнього лідера ФКП Жака Дюкло, який описує тогочасні події
у Франції і те, як комуністам “доводилось протидіяти ультраколоніалістським силам”.
Новизна пропонованого дослідження полягає у тому, що було проаналізовано риторику
Шарля де Голля та голлістів щодо алжирського питання не відокремлено, а в дискусії з
іншими політичними партіями.
У результаті дослідження було з’ясовано наступні положення:
• Шарль де Голль прагнув вирішити алжирську проблему швидко та з максимальною
вигодою для Франції. Спочатку від відмови від цього володіння його зупиняли, по-перше,
нафтові родовища, які там знаходилися та приносили Франції значний прибуток і, подруге, проблема близько мільйона «чорноногих» (нащадків французьких колоністів),
тобто вирішення їхньої долі в Алжирі після можливого оголошення незалежності.
В процесі дослідження ми виявили невідповідність тверджень та дій Президента
(наприклад, в 1959 р. президент заявив про право Алжиру на самовизначення, але ще в
1960 р. там велися військові дії згідно політики "умиротворення"; ще в 1959 р. президент
пообіцяв алжирцям про право на вільний вибір свого майбутнього, але точної дати
голосування довгий час не оголошував).
• Французька комуністична партія виступала за незалежність Алжиру і негайні
переговори з Фронтом національного визволення.
• Партія «Союз на захист нової республіки» спочатку підтримувала де Голля, але
після «тижня барикад» у 1960 р. через втрату довіри до політики генерала багато членів
вийшло з партії.
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• Ультраколоніалісти виступали за «французький Алжир» і всіма методами відстоювали
цю позицію.
• Серед «Національний центр незалежних і селян» виділилося три групи: перша
підтримувала президента, друга виступала за “французький Алжир”, третя ‒ займала
невизначену позицію.
• Представники Народно-республіканського руху підтримували політику президента на
найважливіших її етапах, хоч і сподівалися, що Алжир не стане незалежним.
• Соціалістична партія виступала за проведення реформ, які б допомогли мирно
розв′язати проблему та, в результаті, схвалила Евіанські домовленості.
• Радикальна партія виступала за військове вирішення алжирської питання, зрештою
підтримавши результат алжирської політики де Голля.

К вопросу о внутриполитических мерах США
в связи с нефтяным шоком 1973 года
Дрожак Ирина

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина arinaikarina1996@mail.ru
На протяжении прошлого века обеспеченность полезными ископаемыми оставалась не
только важным аспектом развития экономики, но и международных отношений. Поэтому
историки, экономисты, ученые естественных наук всегда отводили важное место в своих
научных исследованиях основным энергетическим ресурсам, таким как уголь, нефть, газ.
До 1970-х годов казалось, ничто не может помешать стремительному развитию экономики США. Однако некоторые моменты внешней политики США играли против Вашингтона. Так, в ответ на поддержку американским правительством Израиля в войне Судного
дня страны ОПЕК ввели эмбарго на поставку жидкого топлива. После этого темпы развития экономики США значительно замедлились.
На сегодняшний день некоторые страны мира пытаются использовать ресурсный
фактор для достижения конкретных целей на международной арене. Именно поэтому
актуальным является изучение опыта решения подобных проблем.
Историография представлена общими работами по первому нефтяному кризису и
международным отношениям указанного периода, это труды С. Хортона, С. Каплана,
А. В. Азаровой, Р. В. Борисова, А. С. Дребушевского, Д. Ергина, А. Манакова, О. Н. Скороходовой и др.
Для написания работы нами были использованы, во-первых, документы ОАПЕК. Вовторых, материалы из Национального архива президента Никсона: протоколы совещаний Вашингтонской специальной совещательной группы (1973–1974 г.); меморандум
Центрального разведывательного управления; Меморандум совещания председателей
Exxon Corporation, Mobil Oil Corporation, Texaco, Inc, Standard Oil Company of California и
др. Многие из этих документов стали доступны общественности лишь недавно, поэтому
введение в научный оборот ранее засекреченнях источников, позволяет уточнить некоторые аспекты внутренней политики США в период кризиса.
Еще с середины 1973 г. активно шли разговоры о возможном перекрытии поставок
ближневосточной нефти в Западные страны, поэтому вопрос относительно того, что в
этом случае делать был на повестке дня достаточно часто. Советник по национальной
безопасности США Г. Киссинджер с начала октября проводил большое количество совещаний Спецоперационной группы по Ближнему Востоку, на которых в первую очередь
разрабатывалась четкая программа действий государства при введении ограничений
поставок для представлении ее президенту Р. Никсону. Изначально было признано необходимость повышения цен на готовую продукцию, а иногда и приостановка ее продажи
для населения, а также закрытие некоторых заводов и фабрик, о чем было заявлено
14 октября 1973 года на заседании Специальной группы в Вашингтоне. Это вызвало
протесты и негатив со стороны общественности. В дальнейшем было заявлено о необ-
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ходимом развитии альтернативных источников энергии. Тут речь шла как о разработках
геотермальной-, гелио-, гидроэнергии, так и о активном использовании месторождений
на Аляске. После обнаружения месторождения Прадхо-Бей в 1968, Аляска стала стратегически важным объектом, уже в середине 1970-х годов там была создана инфраструктура для рабочих и нефтепровод длиной в 1300 км.
Таким образом, можно сказать, что в 1973 году мир, и в том числе США столкнулись
с новым, ранее невиданным явлением – нефтяным кризисом. Это во многом поменяло
внутреннюю политику США, дав сильный толчок для развития альтернативных источников добычи сырья, а также для разработки месторождения на территории своего
государства. В результате внедренных в жизнь программ, уже в 1980-х годах, четверть
потребляемой экономикой США нефти была американская.

К вопросу о влиянии американских СМИ на ход и результаты военной
операции США во Вьетнаме
Зелёный Александр

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина zelenyy.aleksandr@mail.ru
В период «холодной войны» Юго-Восточная Азия приобрела особое значение, став
одним из фронтов жесткого военно-политического противостояния двух систем. Конфликт во Вьетнаме стал поворотным моментом в истории внешней политики США.
Огромное влияние на его ход оказали американские СМИ. Среди них формировали
газеты, журналы, телевидение и радио, которые во много определяли общественные
настроения и политически тенденция в государстве.
Был проанализирован значительный массив научных работ по указанной тематике,
но мы бы хотели выделить работы таких исследователей как: Д. Халлина, Л. В. Васильевой, Н. С. Аводиной, У. Рассела, Р. Кларенса, М. Уильяма. Особое внимание стоит обратить на обширный труд Д. Халлина, в котором освещается деятельность СМИ во время
Вьетнамской войны. В исследовании Н. С. Аводиной главным образом подчеркивается
проблема, связанная с отсутствием цензуры с начала конфликта.
Источниковая база включает в себя газеты, журналы, фото-документы и телевизионные материалы, а именно, такие издания как «The New York Times», «Washington
Post», «Reuters», «Agence France-Presse», «Le Monde», «Time», «Newsweek», «Life»,
телевизионными новостями «American Broadcasting Company», «CBS News», «National
Broadcasting Company». Они позволяют проследить роль средств массовой информации в период вьетнамского конфликта, их влияние на американское общество.
Научная новизна работы определяется слабой изученностью представленной темы в
историографии. Впервые, на основе широкого массива источников был реконструирован созданный американскими журналистами образ войны во Вьетнаме. Кроме этого,
было расширено представление о роли СМИ в данном вооруженном конфликте.
Роль американских средств массовой информации во время войны во Вьетнаме является предметом непрекращающихся споров ученых. Некоторые из них считают, что
они предопределили поражении США. Исследователи утверждают, что склонность СМИ
к негативному ее освещению подорвали поддержку войны в Соединенных Штатах, в
то время как, противнику во Вьетнаме предоставили ценную информацию, которая не
была подвергнута цензуре. Большинство же экспертов, которые изучали влияние СМИ
на ход войны, пришли к выводу, что до 1968 г. журналисты, как правило, поддерживали
усиление позиций США во Вьетнаме. Так, в публикации «The New York Times» от 11 мая
1961 г. раскрывались цель и задачи, которые ставило перед собой американское правительство в Юго-Восточной Азии: «Сдерживание коммунистического влияния в Южном
Вьетнаме, создания в этой стране демократического общества». Обратим внимание, что
в данный период наблюдается лояльное отношение американцев к конфликту – граждане, как правило, патриотично поддерживали армию США. Репортажи из Вьетнама пода-
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вали без цензуры. При этом в течение всего периода конфликта можно вспомнить лишь
несколько случаев, в которых Командование по оказанию военной помощи Вьетнаму
квалифицировало действия журналистов как нарушение военной безопасности.
Устойчивая тенденция к формированию негативного образа войны во Вьетнаме просматривается с Тетского наступления 1968 года. Например, 27 июня 1969 года журнал
«Life» в одном из своих выпусков представил фотографии 242 американских солдат,
погибших во Вьетнаме в течение одной недели боевых действий. Кроме того, издание
упоминало и о больших жертвах среди мирного населения. Вследствие такого рода публикаций правительство стало терять поддержку в обществе. Они создавали отрицательный имидж американских вооруженных сил внутри США и далеко за их пределами.
СМИ оказали огромное влияние на войну во Вьетнаме. Мнение американской общественности сильно зависело от них. Вследствие того, что с определенного момента они
способствовали формированию устойчивого негативного восприятия военного конфликта в Юго-Восточной Азии, и политики правительства в целом, власть постепенно сократила финансовую помощь Южному Вьетнаму, и, в конечном итоге, вывела войска из
Юго-Восточной Азии.

Строительство Берлинской стены глазами МГБ ГДР
Корнеева Анна

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова marleenlili@mail.ru
Ранним утром 13 августа 1961 г. вооруженные силы Восточной Германии начали сооружать проволочные заграждения на границе с Западным Берлином, и через несколько
дней посреди города появилась бетонная стена. Операция «Роза» стала кульминацией
кризиса 1958–1963 гг., последним доводом, ultimaratio, после которого вопрос о единстве
Германии отодвинулся на многие годы.
Центральной в исследовании является проблема реакции населения ГДР на возведение Берлинской стены. Благодаря доступным материалам дипломатической переписки
мы знаем сейчас значительно больше о развитии кризиса за закрытыми дверями в Вашингтоне и Кремле и кулуарных переговорах Н. С. Хрущева и В. Ульбрихта. Вопрос о
позиции тех, кого строительство стены затронуло в первую очередь, т.е. жителей ГДР, остается недостаточно изученным. Доминирующий образ Берлинской стены как символа
освобождения влияет на состояние историографии, ведь основное внимание оказывается прикованным к борцам с режимом, диссидентам и примерам отважных побегов в
Западную Германию. В результате, общим местом большинства работ является убеждение, что крайне возмущенная реакция восточноберлинского населения подтолкнула
его к началу массовых протестных акций. Подобное упрощение и героизация лишает
проблему многообразия подходов и трактовок, но лишь немногие историки отходили от
этой точки зрения. Например, британский специалист П. Мэйор описал парадоксальную
обстановку августа 1961 г., сравнив ее с периодом 1933–1934 гг. в Германии. Однако он
больше концентрировался на специфике взаимоотношения власти и общества в целом;
весь путь установления «диктатуры стены» в первые после ее строительства недели, а
также реакция на это восточногерманского населения ни в одной работе не анализируется.
Для раскрытия данной проблемы был привлечен относительно недавно опубликованный источник, позволяющий взглянуть на развитие ГДР в 1961 г. сквозь призму МГБ
ГДР (Штази). Сообщения из архива Штази являются результатом деятельности особого
отделения МГБ ГДР – Центральной информационной группы. Ее работа основывалась
на данных, тайно получаемых как от официальных, так и от неофициальных сотрудников об актуальном положении внутри и за пределами страны; их адресатами были
партийные и государственные руководители ГДР.
Материалы этих сообщений позволяют говорить о неожиданно спокойной реакции воскресным утром 13 августа; жители Восточного Берлина «останавливались возле стол-
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бов для афиш и объявлений, читали вывешенное на них решение Народной палаты
о заградительных мерах и просто шли своим путем». Часть населения была если не
довольна, то хотя бы частично согласна с мерами правительства: ведь стены не только
заграждают, но еще и защищают, тем более что накануне все так напряженно ждали
начала нового военного противостояния.
Были, конечно, и примеры исключительно негативного отношения: силовые попытки
прорыва границы, побеги, демонстрации. Наиболее чувствительным последствием закрытия границы стал страх усиления раскола Германии и политических репрессий; часто звучали сравнения с положением за колючей проволокой в концлагере. Однако важно, что большая часть населения считала нововведения временными: защитники стены
воспринимали это как очередной шаг к заключению мирного договора, а ее противники
верили во вмешательство западных держав. Большинство жителей восточной части города остались сидеть по домам, советуя друг другу «не высовываться» и радуясь, что
они и их близкие успели вовремя вернуться из Западного Берлина. Это касается только
сообщений из Берлина, в остальных районах ГДР протестных настроений было и того
меньше. Три года «войны нервов» не только заставили активных противников режима
покинуть страну, но и заставили тех, кто в ней все же остался, превыше всего ценить
общественное спокойствие и гарантии мирного существования, что позволило в итоге
правительству ГДР начать внутреннюю консолидацию общества.

Кинематограф СССР 1917–1924 гг. как орудие пропаганды
коммунистической идеологии и трансформации общественной
ментальности
Кубанов Николай

Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
kybanov-ww@mail.ru
После того, как в октябре 1917 г. большевики свергли Временное правительство и захватили власть, партийная верхушка во главе с В. И. Лениным пришла к чёткому осознанию
того факта, что для строительства на руинах Российской империи принципиально нового
государства необходимо изменить буржуазные общественные ценности на социалистические. В реализации такой масштабной задачи, связанной с трансформацией ментальности
всего населения Советской России (с 1922 г. – СССР), одну из ключевых ролей сыграл
национализированный кинематограф как новый, популярный вид массовой культуры.
На текущий момент системные научные работы по данной проблематике фактически
отсутствуют. Исследователи фокусируют своё внимание на истории СССР, истории советского кинематографа, особенностях менталитета советского народа, однако никто из
них не рассматривает взаимосвязь этих факторов на историческом фоне социальных,
экономических, культурных и политических преобразований.
Из числа научных работ по истории СССР можно выделить исследования следующих
авторов: Р. Даниелс «Взлет и падение коммунизма в России», Д. Боффа «История Советского Союза», Н. Верт «История Советского государства» как ярких представителей западной историографии. Относительно развития советского кинематографа, заслуживают
внимания работы Н. Владимирцевой «История советского кино. 1917–1967» (в четырёх томах); Ж. Садуль «Всеобщая история кино» (в шести томах) и др. Для анализа менталитета
советского народа интересны монографии В. Трофимова, Н. Губанова, С. Гриневой и др.
Источниковая база нашего исследования разнообразна и включает в себя стенограммы, резолюции и постановления съездов РКП (б), киноленты того времени, статистические материалы, словари и справочники; периодические издания, публикации и мемуары политических, а также культурных деятелей исследуемого периода.
В своей работе мы использовали следующие методы: общенаучные (анализа, синтеза,
систематизации) и специально-исторические (описательный, сравнительно-исторический,
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проблемно-хронологический, компаративного анализа источников и литературы). Данные
методы позволили качественно провести исследование и прийти к логичным выводам.
Новизна авторского подхода заключается в анализе взаимовлияния трёх факторов
социогенеза, таких как исторический процесс, культура и менталитет. После прихода к
власти в октябре 1917 г. большевики, являясь носителями и популяризаторами принципиально иных взглядов по вопросу государственного и общественного устройства, чтобы
получить поддержку среди народного большинства, остро нуждались в действенных методах пропаганды коммунистических идеалов и ценностей. В перспективе эти действия
привели к трансформации менталитета советского большинства в сторону идей марксизма-ленинизма. Одним из самых действенных методов советской пропаганды стал кинематограф, который, стартовав от посредственной документальной хроники, благодаря
мощной поддержке «сверху» и популярности «снизу», в считанные годы эволюционировал до высокохудожественных идейных картин.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что национализированный кинематограф
СССР действительно сыграл значимую роль в трансформации ментальности советского общества, постоянно пропагандируя те или иные коммунистические взгляды. Об этом
свидетельствуют содержание самих фильмов, многочисленные постановления съездов
РКП (б), резолюции Наркомпроса, установление цензуры, мемуары высокопоставленных лиц, причастных к киноиндустрии.
Ключевую роль в основании и последующем расширении советского киностроительства на его начальном этапе сыграли властные полномочия, личный авторитет, а также
политическая грамотность таких революционных деятелей-марксистов как В. И. Ленин,
А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, Д. И. Лещенко, М. Н. Покровский и др. В последующем
использование кино в интересах советской власти неуклонно расширялось.

Тэтчеризм в британской историографии
Минкина Екатерина

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
kateryna.minkina@gmail.com
«Тэтчерское десятилетие» в истории Великобритании ознаменовалось серьезными
изменениями во внутренней и внешней политике страны. Именно в период правления
М. Тэтчер были заложены основы принципиально новой концепции, которая до сих пор
не теряет актуальности.
Тема политики Маргарет Тэтчер и самого феномена тэтчеризма в целом подробно
рассмотрена в британской историографии. Однако представляется уместным проследить эволюцию научных мыслей и взглядов историков на политику «железной леди» в
разные периоды, а также систематизировать имеющуюся британскую научную литературу, выделив характерные черты и концепции. В работе предпринята попытка раскрыть
влияние на исследователей и их оценочные подходы политической обстановки в стране
в эпоху правления М. Тэтчер, а также политики памяти, которая реализовывалась в Великобритании впоследствии по отношению к эпохе тэтчеризма.
Для английской историографии характерно четкое разграничение биографических работ, посвященных М. Тэтчер, и работ, анализирующих феномен тэтчеризма как таковой.
Биографические исследования сфокусированы на личности Маргарет Тэтчер, тогда как
исследования тэтчеризма сосредотачиваются преимущественно на политике кабинета
и модели управления. Приведенные выше категории следует также разграничить по
хронологическим периодам на работы совпадающие с рамками нахождения Маргарет
Тэтчер у власти (1979–1990 гг.) и историографию 1990-х – начала XXI столетия.
Среди биографических работ можно выделить те, которые написаны людьми, работающими с Маргарет Тэтчер или приближенными к ее семье. Такие издания содержат
скорее оценку личности Тэтчер и описывают обстоятельства ее прихода к власти. Все
это можно найти в работах П. Мюррей, П. Косгрейва, К. Харриса. Появившиеся биогра-
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фические очерки в конце 1980-х годов относятся уже больше к жанру исследований.
Так, в книге британского журналиста Х. Янга делается попытка анализа её политики.
Исследования Р. Блейка и К. Миддлемаса концентрируют основное внимание на реорганизации Консервативной партии, а также реформах кабинета М. Тэтчер. Ранние
работы носят скорее политизированный характер, когда позицию авторов определяли
их политические убеждения. Большинство исследователей этого периода были приближенными к М. Тэтчер: ее советниками, членами Консервативной партии. Так, например,
П. Косгрейв, советник М. Тэтчер во время ее пребывания в оппозиции, дает позитивную
оценку политическому курсу М. Тэтчер, приводя исключительно преимущества предполагаемых реформ. Приверженец Консервативной партии К. Харрис также описывал
реформы премьер-министра как некоторую либерализацию, подчеркивая их экономическую и социальную выгоду. В более поздних исследованиях К. Стори такие работы
названы агиографическими.
Труды, вышедшие в посттэтчерскую эпоху, написаны в условиях, когда уже были заметны плоды преобразований кабинета консерваторов. Такие исследования предоставляют более взвешенную оценку реформам кабинета М. Тэтчер, практикуя комплексный
подход к проблеме. В работе А. Рейтана предпринята попытка проследить наследование тэтчерской модели управления последующими правительствами Дж. Мейджора и
Т. Блэра. Работы Р. Тэйлора, П. Бэлла, посвящены изучению эволюции внешнего курса
Лондона в 1979–1990 гг. Автор отмечают преемственность «тэтчерского десятилетия»
и политики следующих кабинетов. Фундаментальные труды современных исследователей Э. Эванса, С. Фаррала, Р. Хэффернана изучают влияние политической модели
тэтчеризма на формирование нового лейборизма.
Если говорить о правой и левой риторике, следует подчеркнуть принципиальное
различие взглядов на политику М. Тэтчер. В историографии тори личность «железной
леди» рассматривают как самого успешного премьер-министра Консервативной партии, практически для всех работ характерен своеобразный «культ личности», период ее
правления рассматривают как «экономическое чудо», особый курс евроинтеграции, попытки решения проблемы Северной Ирландии. Левая риторика сохраняет критический
подход к западноевропейской политике тэтчерского кабинета, подчеркивает социальные издержки внутренней политики. Однако в левой риторике заметны существенные
изменения с появлением «нового лейборизма», который дает более мягкую оценку реформам М. Тэтчер, заимствуя ее интеграционный курс.
Британские исследования, написанные в 1990-е гг. и в начале XXI ст., содержат более
объективный анализ и взвешенные выводы в анализе периода 1970–80-х гг., рассматривая тэтчеризм как особую политическую модель правления, которая наследовалась
последующими кабинетами и определила приоритеты как внешней, так и внутренней
политики Великобритании. На исследования более позднего периода в меньшей степени повлияла политическая ситуация. В то же время, был открыт доступ к массе новых
источников, которые дали возможность лучше оценить позицию М. Тэтчер и ее последователей на политической арене.

Консервативная партия и поиск решения Ольстерской проблемы
в 1980-е – 1990-х гг.
Пионтковская Кристина

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина marco126578@mail.ru
В конце XX века решить Североирландский кризис самыми разнообразными средствами пытались консервативные правительства М. Тэтчер и Дж. Мейджора. Выход
из политической нестабильности в Северной Ирландии пытались найти во внедрении
политики «ольстеризации». Она включала в себя элементы местного самоуправления и жесткие меры в сфере общественной безопасности. Однако попытки кабинета
Тэтчер нормализовать межобщинные отношения и переложить определенную долю
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ответственности за жизнь региона на североирландские партии окончились неудачей.
Открытая пролоялистская позиция британского правительства не позволила оказать
серьезное политическое воздействие на протестантскую общину и успокоить католическую. В конце концов традиционно тесные связи консервативной партии с протестантским
большинством объективно мешали межобщинному сближению.
Между тем, в отличие от М. Тэтчер, Дж. Мейджор столкнулся, во-первых, с мощным
социал-демократическим лагерем обновленной Ирландской Республики, а во-вторых,
с консолидацией католических сил Ольстера вокруг ирландского правительства, с
участием даже ИРА. Кроме того, процветающее экономическое положение Республики
укрепило ее авторитет на международной арене. Все эти важные перемены не могли не
сказаться на усилении ирландского влияния на решение судьбы Северной Ирландии.
Методологическая основа исследования – метод контент-анализа, метод системного
подхода, проблемно-хронологический, сравнительно-исторические методы, которые помогли выявить эволюцию взаимодействия политических сил и характер политики урегулирования североирландской проблемы.
Научная новизна работы заключается в том, что она представляет собой первое специальное исследование, которое системно рассматривает стратегические подходы консервативной партии в Североирландской проблеме и практический опыт по решению
сложного этноконфессионального конфликта. На основе большого круга источников,
проанализированы трудности, с которыми они столкнулись, также эволюция взглядов
неоконсерваторов, и итоги их североирландской политики.
Историография исследования представлена работой украинской исследовательницы
Е. Кучменко «Ольстерский кризис», российская историография – М. Е. Орлова «Северная
Ирландия: опыт преобразований в расколотом обществе», исследуется проблема восприятия североирландским обществом политики мирного урегулирования. Автором приводится обширный материал социологических исследований, проводимых в то время. В статье
«Модернизация и мирный процесс в Северной Ирландии» Орлова затрагивает процесс англо-ирландского взаимодействия в рамках разрешения конфликта. Среди ирландских исследований – Дж. Ингрехема «Ирландский мирный процесс». Выводы этого ученого ярко характеризуют его как приверженца националистического пути развития Северной Ирландии.
Источниковую базу составляют: официальные заявления, сделанные правительствами Великобритании, Республики Ирландии, а также органами власти Северной Ирландии; заявления террористических группировок, касающиеся декомиссии; ежемесячные
отчеты Палаты общин Парламента Великобритании, а также протоколы заседаний главного представительного органа власти Ольстера – Ассамблеи Северной Ирландии.
Итоги попыток урегулирования конфликта консервативными кабинетами были неоднозначными. Выделялись два ключевых направления – наведение порядка внутри провинции
и англо-ирландское политическое сближение. Если второе направление можно оценить как
позитивное, то первое во многом имело отрицательные последствия, укрепляя протестантскую гегемонию и способствуя усилению радикализма в католическом лагере. Сделанные
последующим кабинетом Дж. Мейджора коррективы в политике позволили снизить накал
конфликта. Однако он очистил неоконсервативную политику от чрезмерных мер в сфере
общественной безопасности, внес коррективы во внешнюю политику, что способствовало
ускорению социально-экономического развития Северной Ирландии.

Дискусія серед німецьких істориків
щодо нацистського минулого (1945–1989 рр.)
Тихомиров Антон

Донецький національний університет імені Василя Стуса anttikhomiroff@gmail.com
Актуальність нашого дослідження зумовлена, перш за все, проблемою осмислення
минулого в суспільствах після соціальних катастроф. В даному випадку, мова йде про
спробу «пропрацювання» проблеми нацистського минулого в Німеччині. Нажаль, сьо-
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годні незалежні країни, які раніше знаходились в складі СРСР знов стикаються з проблемами співіснування двох часів – минулого та сучасного. Це спричиняє ряд проблем при
побудуванні дипломатичних та інших відносин між державами. Говорячи про сьогоднішні
події в Україні, ми підкреслюємо актуальність вивчення даного питання через конфлікт на
Сході нашої держави, який триває з 2014 року. Звертаючи увагу на німецький досвід подолання минулого, ми зможемо, скориставшись цим досвідом, додати до стратегії майбутнього примирення певні ідеї та концепції, запропоновані істориками та філософами
після Другої світової війни, розглянути проблеми провини та відповідальності за злочини.
Джерельну і одночасно історіографічну базу нашого дослідження складає корпус текстів німецьких істориків, пов’язаних з осмисленням колективної провини та відповідальності за минуле, подоланням травми та спробою налагодити діалог в суспільстві. Серед
цих істориків варто зазначити К. Ясперса «Питання винуватості», Т. Адорно «Пропрацювання минулого», «Дослідження авторитарної особистості», Х. Арендт «Банальність зла.
Айхман в Єрусалимі», Ю. Хабермаса «Історична свідомість та посттрадиційна ідентичність», Е. Нольте «Минуле не піде», Х. Кенінг «Майбутнє минулого. Націонал-соціалізм у
політичній свідомості ФРН» та ін.
З одного боку, поразка у Другій світовій війні Німеччині, судові процеси, особливо Нюрнберзький, з іншого – реалізація «виховальної» політики, розробленої державами-союзниками під час конференції в Потсдамі в 1945 р., створили ситуацію обговорення проблеми провини і відповідальності за власне минуле серед науковців, перш за все, – філософів, істориків та юристів неминучою.
Розробка проблеми «вини» розділила суспільство на два табори: одні вважали, що
про злочини минулого варто забути і потрібно розпочати будівництво «нового» майбутнього, інші наполягали на тому, що німцям необхідно визнати власну відповідальність за
це минуле і провести серйозну роботу над помилками. Останні також стверджували, що
провина існує не лише колективна, але й індивідуальна.
Першою людиною, яка започаткувала обговорення «вини» в Німеччині став філософ-екзистенціаліст, історик Карл Ясперс. У створеній за матеріалами його лекцій для студентів
університету роботі «Питання про вину» він вперше розгорнуто проаналізував проблему
вини та виклав конкретні теоретичні положення. На його думку, це питання потребує глибинного морального та духовного подолання, пов’язаного не лише із зовнішнім покаранням за
скоєні злочини, але і з внутрішнім оновленням людини. На рівні національної самосвідомості мова йде про необхідність засвоєння позитивних уроків зі свого минулого.
Ясперс пропагує тезу про обов’язковість неупередженого погляду на своє минуле,
адже, лише віднайшовши та визнавши найвразливіші з власних недоліків, людина здатна відчути справжій біль та розпочати процес самоочищення, як би болісно і важко це
для неї – людини – не відбувалося. Крім того, він пропонує відповідно і до типів провини,
варіанти відповідальності і покарання, алгоритм реалізації цього.
Концепція відповідальності за Ханною Арендт виглядає альтернативою поглядам Карла Ясперса. Філософ також стверджує про необхідність несення відповідальності індивідуальної на противагу колективній, яка може стати помічником в уникненні покарання.
Але існують цілком банальні способи відходу від індивідуальної відповідальності, які
авторка намагається пояснити в своїй роботі «Банальність зла» на прикладі судового
процесу над одним з головних нацистських злочинців Адольфом Айхманом.
Наскільки можливою є реактуалізація тоталітарних механізмів, вигаданих в Німеччині
30-х рр., сьогодні?
Влітку 1986 р. в Німеччині розгорівся так званий «спор істориків». В ньому взяли участь
дві групи: на чолі однієї з них стояв професор Вільного університету Західного Берліну
Е. Нольте; лідером іншої групи мислителів був філософ, один з теоретиків Франкфуртської школи Ю. Хабермас.
За науковим протистоянням ховалося глибоке ідеологічне зіткнення. Історики, яких
умовно можна об’єднати навколо фігури Ернста Нольте, вважали неприпустимим прини-

102

Каразінські читання (історичні науки)

ження національної величі та намагались не акцентувати увагу на помилках минулого.
Інші, умовно об’єднані навколо фігури Юргена Хабермаса, навпаки, вважали за необхідне правдиво розповідати про всі злочини поколінь, що були перед тим, вбачаючи в
виявленні цих злочинів позитивні засади для нормального майбутнього країни.
Позиція першої групи істориків відповідала в загальних рисах традиційному ревізіоністському підходу в німецькій історіографії. Такий підхід можна означити трьома тезами:
нацистські злочини не такі нові та не такі масштабні, як прийнято вважати; політика нацистів мала й добрі наміри, саме тому не всю її варто вважати злочинною; відповідальність за відверті злочини покладається на організації, країни тощо.
Позиція Ю. Хабермаса та його прибічників полягала в зворотньому. Вони виступили наступниками ідей К. Ясперса, Т. Адорно, Х. Арендт про необхідність тверезого осмислення
та подолання нацистського минулого: злочини потребують особливої уваги через свою безпрецедентність; відповідальність за режим лежить на кожному; політичне та національне
майбутнє Німеччини можливе лише за умови її звільнення від нацистського режиму.
Свої корективи в розуміння значимості «спору істориків» внесли розпад Радянського
Союзу та об’єднання Німеччини. У 1980-ті рр. багатьма істориками існування двох розділених німецьких держав сприймалось як заслужене покарання за нацистські злочини.
Проте об’єднання Німеччини не стало завершенням роботи з нацистським минулим, а
послугувало початком нового періоду, який вимагав особливого підходу до режиму Гітлера. З об’єднанням Німеччини було поставлене питання про «подвійне подолання минулого», пов’язане із періодом існування НДР в німецькій історії після Другої світової війни.
Сьогодні в Німеччині актуалізується історична політика, держава та суспільство працює
з травмою минулого, її обговорюють, створюються різні меморіальні комплекси, працює судова система. Німеччина витрачає великі гроші на комеморацію жертв нацизму, але й досі
серед істориків існують різні погляди і підходи до політики пам’яті про націонал-соціалізм та
щодо практики осмислення травматичного досвіду німецького минулого.

Женщины на службе национал-социализма:
Л. Рифеншталь и её пропагандистское кино
Штейнберг Алина

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина a-shteynberg@mail.ru
Приход к власти в Германии национал-социалистов ознаменовал новый подход к вопросу распределения гендерных ролей. Третий Рейх позиционировался как откровенно
мужское государство, в котором женщине отводилась второстепенная роль. Ключевой
задачей каждой немки провозглашалось рождение здорового потомства для формирования нового поколения настоящих арийцев. Официальная пропаганда ограничивала
жизненную сферу женщин Третьего рейха тремя «К» – Kinder, Kuche, Kirche (дети, кухня, церковь). Происходило постепенное вытеснение женщин с руководящих постов. В
данных условиях из общей картины резко выделялась личность Лени Рифеншталь. Эта
женщина-режиссёр реализовала два крупных документальных проекта Германии, сделав весомый вклад в популяризацию национал-социализма и навсегда связав своё имя
с А. Гитлером.
Историография по данной теме представлена работами российских исследователей
А. Ермакова, С. Простакова, А. Васильченко, английского историка О. Салкелд, американского ученого К. Грэхема, немецкого исследователя Ш. Гроте. Источниковая база
представлена мемуарами Л. Рифеншталь и личного архитектора Гитлера А. Шпеера,
трудами ключевых идеологов национал-социализма – «Моя борьба» А. Гитлера, «Миф
20 века» А. Розенберга, документальными фильмами Л. Рифеншталь «Триумф воли» и
«Олимпия», документальным фильмом-интервью немецкого режиссера Рея Мюллера
«Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь». При написании данного исследования мы использовали концепцию гендера, сформулированную психологом Р. Столлером
и эндокринологом Д. Мони, а также методы сравнения (при выявлении соответствия лич-
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ности Л. Рифеншталь нацистским идеалам женщины) и контент-анализа пропагандистских текстов.
Научная новизна работы состоит в том, что благодаря анализу разнообразных групп
исторических источников нам удалось расширить представление о пропагандистском
подтексте документальных фильмов Л. Рифеншталь. Кроме того, мы попытались ответить на вопрос, насколько личность режиссёра соответствовала нацистским идеалам
женщины и её гендерной роли.
Личность Лени Рифеншталь феноменальна. В период активной борьбы с эмансипацией женщин в Германии 1930-х гг. ей удалось укрепиться в кинематографе в качестве режиссёра. Руководящий характер данной профессии не соответствовал гендерной политике национал-социалистов. Тем не менее, Лени освоила различные приёмы
и техники съёмки, методику монтажа плёнки, озвучку кадров, руководила съёмочными
группами в 170 человек. Она внесла множество инноваций в область документального
кино в мировом масштабе, тем самым разбивая стереотипы нацистского руководства об
интеллектуальной ограниченности женщины и попытки нивелирования её из публичной
жизни.
Снискать славу режиссёра-документалиста Рифеншталь сумела не только благодаря
своему таланту. Она работала под патронажем А. Гитлера. Платой за опеку фюрера стали два масштабных документальных фильма «Триумф воли» и «Олимпия». Первый был
посвящен VI съезду НСДРП в Нюрнберге (сентябрь 1934 г.), признан мощнейшей пропагандистской нацистской кинолентой. Данный фильм представлял собой хвалебный гимн
Гитлеру и его деятельности, закреплял в общественном сознании образ фюрера как
героя и спасителя нации, являлся олицетворением военного возрождения Германии и
прославлял культ силы. Фильм «Олимпия», посвященный XI Олимпийским играм 1936 г.,
фактически создавал имидж Германии на международной арене в 1930-е гг.
На примере Л. Рифеншталь хорошо иллюстрируется двойственность нацистского
режима. Правящая партия пересматривала многие из провозглашённых ею фундаментальных принципов, когда это казалось выгодным. В данном случае менялось отношение к женскому полу. Л. Рифеншталь создавала прославляющие национал-социалистов
фильмы, взамен получала полную свободу действий в рамках своей профессии и хорошее финансирование. А её фильмы стали визитной карточкой Третьего Рейха.
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Болгария и НАТО: сотрудничество во имя мира на Балканах
Белоусов Юрий
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Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина kharkovnord@yandex.ru
Поворотной точкой в диалоге НАТО со странами Центральной и Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ) стало принятие Декларации о преобразованном Североатлантическом союзе на саммите в Лондоне, который состоялся 5-6 июля 1990 г. В декларации утверждалось, что альянс готов активизировать контакты с СССР и бывшими социалистическими
странами ЦЮВЕ. А уже 13 июля того же года были установлены дипломатические контакты между НАТО и Болгарии.
Болгарское правительство, стремясь продемонстрировать солидарность с международным демократическим сообществом, поддержало санкции, наложенные на Югославию, хотя это было весьма невыгодно для национальной экономики, переживавшей
процесс адаптации к рыночным механизмам. Однако в первой половине 1990-х гг. болгарское правительство, не придя к консенсусу относительно западного вектора внешней
политики, серьезных шагов для углубления диалога с Североатлантическим альянсом
не предпринимало.
Ситуация кардинально меняется, когда посты премьер-министра и президента Болгарии занимают, соответственно, И. Костов и П. Стоянов, являющиеся убежденными
сторонниками прозападного политического курса. 17 марта 1997 г. правительство И. Костова приняло Национальную программу подготовки вступления страны в НАТО. Специальным постановлением был создан механизм координации усилий по присоединению
к НАТО – Межведомственный комитет по интеграции. 8 мая 1997 г. была принята Декларация национального согласия, которая определила членство в Североатлантическом
альянсе национальным приоритетом Болгарии.
Решение о вступлении в альянс Cофия мотивировала двумя основными причинами:
во-первых, Североатлантический союз является единственным потенциально надежным гарантом безопасности страны; во-вторых, Болгария имела с западной цивилизацией одну систему ценностей. Помимо этого, членство в блоке было тесно увязано с
перспективой присоединения Болгарии к ЕС, что, в свою очередь, должно было привести к модернизации экономики страны.
Актуальность данной темы состоит в том, что болгарский пример сближения (и в последующем – вступления в НАТО) демонстрирует, как государство, переживающее тотальный
экономический кризис, непосредственным образом отражающийся и на вооруженных силах, сумело построить выгодный для себя формат сотрудничества с военно-политическим
блоком, объединяющим государства с наиболее “продвинутыми” во всех отношениях армиями в мире. Украина, ныне реализующая курс на сближение и сотрудничество с НАТО,
может вполне адаптировать болгарский опыт частично или полностью.
Научная новизна заключается в восприятии миротворческой операции в Боснии и
Герцеговине (БиГ) не только как средства установления стабильности и правопорядка в
регионе, но и примера модернизации армии страны-кандидата на вступление в Североатлантический альянс в условиях современных боевых действий.
Цель исследования заключается в определении факторов, способствовавших построению конструктивного диалога Болгарии и НАТО для поддержания безопасности и правопорядка на Балканах.
Историографическую базу исследования составляют труды как украинских, так и зарубежных ученых. Среди отечественных авторов выделим В. Бурдяк и И. Тодорова, которые
в своих работах обосновывали путь развития Болгарии по западному образцу как единственно возможный в сложившихся геополитических реалиях. Схожую позицию имеют и
российские ученые: Ю. Зудинов, Е. Валева, Г. Пестряков, которые комплексно анализировали политические и экономические процессы, происходившие в Болгарии в постсоциалистический период. Болгарские авторы: Э. Гатева, М. Спирова, Е. Калинова, И. Баева в
значительной мере затрагивают комплексное сотрудничество Болгарии с НАТО и ЕС.
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Источниковая база представлена новостным порталом SFOR Informer Online, где публиковались многочисленные статьи военных корреспондентов, которые освещали события, связанные с участием болгарских военнослужащих в составе войск НАТО в БиГ
по условиям Дейтонских соглашений в период с 1997 по 2003 гг. В результате анализа
источников можно сделать вывод, что болгарский контингент проявил себя с лучшей
стороны, компенсируя недостаточность технического оснащения смекалкой и изобретательностью и внес серьезный вклад в дело поддержания мира.
За период 1997–2003 гг. болгарские военные получили возможность приобрести новые навыки, действуя в полевых условиях совместно с солдатами и офицерами наиболее “продвинутых” армий мира, а также продемонстрировать, что техническая отсталость болгарского ВПК не является поводом недооценивать способности кадрового состава болгарской армии. Тесная кооперация с НАТО в рамках миротворческих операций
и борьбы с террористами сохраняла в активной фазе переговоры о будущем членстве
Болгарии в блоке. Руководство Североатлантического альянса, оценив по достоинству
самоотверженность болгарского партнера в мероприятиях, направленных на сохранение безопасности и стабильности как на Балканах, так и в дальнейшем на Ближнем
Востоке, дало возможность Болгарии стать в 2004 г. полноправным членом блока.

Етапи політики Франції щодо Швейцарії (1798–1815 рр.)
Блажко Максим

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна maksnewsone@hotmail.com
Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Європу спіткав ряд політичних потрясінь. Епіцентром цих зворушень була Франція, де відбулася революція, а слідом за нею значні соціально-економічні і політичні трансформації. В країні посилися завойовницькі прагнення і
намагання розширити власний вплив на сусідні країни.
На той час маленька Швейцарія виявилася в ареалі французького впливу. Характер
двосторонніх відносин суттєво змінився із приходом до влади у Франції Наполеона Бонапарта, експансіоністська політика якого стала загрозою для суверенітету геополітично
важливої Швейцарії, яка підходила на роль плацдарму для воєнних ударів по Пруссії,
Австрії та інших країнах Центральної Європи. Крім того в альпійській місцевості війська
французів могли ефективно тримати оборону.
Досліджувана проблема доволі широко представлена у французькій, швейцарській, а
також історіографії інших країн. Кожній із них притаманний власний національний наратив і специфіка. Особливо значення для нашого дослідження мали праці швейцарських
(Б. Серенвілль, С. Арлетац, Б. Мюйден, Ф. Райнгардт), французьких (Е. Гійон, Е. Дріо,
Р.  Дюфрайз), російських (Б. Нольде, І. Петров) дослідників.
Джерельна база, на якій ґрунтується дослідження, представлена декількома групами.
По-перше, це офіційні документи, а саме угоди паризьких та бернських урядів, міжнародних актів. Для аналізу особистої думки основних учасників франко-швейцарських
відносин на ті чи інші питання міжнародної політики використовуються мемуари та листування головних діячів у подіях епохи наполеонівських війн (Олександр I, Н. Бонапарт,
К. Меттерніх). Велике значення має публіцистика – статті «Вісник Європи», а також інших
періодичних видань.У роботі використано методи індукції, аналізу та синтезу.
Будування швейцарського вектору у зовнішній політиці Франції була пов'язана з загальноєвропейськими війнами, які вів Париж. При цьому Швейцарія залишалася важливим стратегічним об’єктом. Військове втручання Франції 1798 р. призвело до створення
Гельветичної республіки, яка була аналогом інших держав-маріонеток Франції. В результаті Париж отримував вигідне стратегічне положення, людські та природні ресурси для
ведення війни з антифранцузькою коаліцією. Але рух прихильників конфедерації перешкоджав централізації Швейцарії, якої домагався Париж. Для забезпечення стабільності
у тилу, Франції довелося погодитися на децентралізацію політичної системи Швейцарії,
підписавши у 1803 р. Акт посередництва. За це Берн упродовж дев’яти років допомагав
Наполеону у військових походах до південної та центральної Європи. Але після росій-
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ської кампанії 1812 року, виснажена Франція немогла більше тиснути на Швейцарію, яка
швидко переорієнтувалася на держав-переможниць. Беручи участь у конструюванні Віденської системи міжнародних відносин, Париж змушений був погодитися на відновлення швейцарського нейтралітету.
Таким чином, упродовж 1798–1815 рр. швейцарське питання залишалося одним із основних у французькій політиці. Нами було виділено наступні етапи у двосторонніх взаєминах: 1) стратегія ослаблення самостійності кантонів та створення на території Швейцарії держави-сателіта з аналогічним французькому влаштуванням (1798–1801 рр.);
2) поразка реформування політичної системи Швейцарії, а також сприяння відновленню
старих порядків (1801–1803 рр.); 3) забезпечення компромісу між «старим» і «новим»
устроєм у Швейцарії (1803–1805 рр.); 4) підтримування дипломатичної залежності Берна
від Парижу (1805–1814 рр.); 5) переговори із державами-переможницями щодо відновлення нейтралітету Швейцарії (1814–1815 рр.).

Процес проти німецького консула В. Мюлера у контексті американонімецьких відносин (березень-червень 1915 р.)
Казаков Геннадій

Запорізький національний університет gkazakov2505@mail.ru
В умовах Першої світової війни «німецький» вектор зовнішньої політики США коригувався в залежності від тих ситуацій, в яких фігурували громадяни Німеччини та які стосувались американських інтересів. Особливо яскраво подані зміни проявлялись в умовах
подій, які стосувались суто американських земель. Особливо яскравими серед них були
справи пов’язані із шпигунством, у яких фігурували німецькі піддані, зокрема і дипломатичні службовці.
Метою запропонованої розвідки поставлено висвітлити перебіг справи проти німецьких дипломатів весною 1915 р. та дослідити вплив поданої справи на американо-німецькі
взаємовідносини. Висвітлення справи проти німецького консула відбувається в контексті
аналізу «німецької політики» США в роки Першої світової війни.
У науковій літературі досліджувана нами подія не отримала розголосу. Єдиними дослідниками, в роботах яких виявлена згадка про досліджуваний процес є Х. Кох, Дж. Віткавер. Джерела дослідження складають документи дипломатичної переписки між США
та НІмеччиною, як опубліковані, так і наявні у фондах бібліотеки В. Вільсона у США.
Проголосивши про нейтралітет, Сполучені Штати отримали змогу стати посередником
між ворогуючими блоками, а отже у межах держави продовжували функціонувати дипломатичні представництва протиборчих у Європі сил. Як наслідок, на території США діяли і
німецькі консульства, представники яких двічі за період нейтралітету стали фігурантами
судових справ, пов’язаних із шпигунством.
Перша справа подібного характеру тривала з середини березня по середину червня
1915 р. та стосувалась двох співробітників німецького консульства міста Сіетл – В. Мюлера та П. Шульца. Що цікаво, у хронологічному плані вона співпала із першими випадками
загибелі американців від необмеженої підводної війни. У результаті ці події в своїй сумі
стали причиною протесту США до політики Німеччини.
Ініціаторами виступила влада Сіетлу, за наказом якої 17 березня здійснено обшук
німецького консульства. Це підняло протистояння на загальнодержавний рівень. У листі
до держсекретаря В. Брайана, причину арешту генерал Г. Грегорі висловив наступним
чином: «Дві людини знаходяться в ув'язненні, тому що вони запропонували мені інформацію про продаж підводних човнів». Подією одразу вирішив скористатись В. Брайан,
який вбачав у цьому процесі ідеальну можливість для тиску на Німеччину. Тоді як американський уряд виходив із звинувачень у шпигунстві та хотів цією справою домогтися
послаблення підводної війни; німецький уряд виходив із порушень статей 3 та 5 Консульської конвенції між Німецькою імперією і Сполученими Штатами Америки від 11 грудня
1871 р. та розділу 256 судового акта, затвердженого 3 березня 1911 р. в якому йшлося
про виключення з американського судочинства справ, що стосуються консулів та інших
представників дипломатичної служби іноземної країни.
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Хоча протест з боку Німеччини і призвів до звільнення арештованих під заставу вартістю 1000 доларів, проте сам судовий процес скасовано не було. В. Брайан у своїх листах
до посла Німеччини у США Дж. Бернстофа вказував на поправки у законах. Так, стаття 3
Консульської конвенції вказувала, що справи проти консулів можуть бути розпочаті унаслідок скоєння останнім злочину, чим і було шпигунство, яке порівнювалось із державною
зрадою, стаття 5 також дозволяла проводити обшуки у консульських архівах та їх місці
проживання у разі скоєння ним злочину.
Паралельно із протистоянням із Німеччиною, уряд США намагався владнати подану
справу на рівні держави. Це проявлялось і у спробах скасувати судовий процес, і в тому, що
справа не набула загального розголосу. Ми вбачаємо в поданій політиці уряду США відсутність бажання вступати на поданому етапі війни в тривалий процес протистояння із Німеччиною, що підтверджує і подальша політика щодо питання «Лузітанія». Водночас, уряд не
міг стояти осторонь від подібного звинувачення та мусив проявити свої діти в ситуації що
склалася. Особливо якщо вона могла допомогти у рішенні інших проблемних питань.
17 квітня наголошується на необхідності передати справу на розгляд федерального
суду, а 21 квітня вказується на ймовірному покарані В. Мюлера – позбавлення консульських прав та екстрадиція із США. З подібною позицію погодились і панівні кола Німеччини,
які вбачали в екстрадиції допустимі поступки.
Після призначення нового тимчасово виконуючого обов’язки консула в Сіетлі, суд закриває справу у зв’язку із недостатньої кількістю доказів. Поданий процес співпав із протестними нотами по «Лузитанії», що ще раз доводить, що у випадку затоплення лайнера, США і
не планували розривати відносини із Німеччиною та вступати проти неї у війну, в інакшому
випадку, відбулось би розголошення справи В. Мюлера та подвійний тиск на Німеччину.
Остання згадка про справу консула та його секретаря датується 17 червнем 1915 р.,
коли Р. Лансінг зауважив, що В. Мюлер може залишитись на службі в німецьких консульствах, але вже не на керівних посадах.
Таким чином, від самого початку війни у США починають діяти німецькі агенти, якими
досить часто виступали представники німецьких дипломатичних місій. У разі виявлення подібних осіб, американський уряд з одного боку прагнув домогтись від Німеччини
певних поступок, а з іншого – шукав альтернативні шляхи його вирішення. У випадку
процесу над В. Мюлером було продемонстровано відсутність бажання та готовності американського уряду США вступати в тривалі дипломатичні конфлікти, що призвело до його
мирного вирішення, вигідного здебільшого Німеччині ніж США.

Торгівельні відносини між СРСР і США в період «морального ембарго»
Карп Вікторія

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна viktoria10101010@gmail.com
Економіка СРСР в період Другої світової війни продовжує привертати увагу дослідників з точки зору аналізу ефективності планової моделі. Центральне питання в контексті
цього аналізу – чи можна говорити про вирішальний внесок сталінської моделі розвитку
радянського суспільства в перемогу у ДСВ? Це питання залишається одним з центральних в історіографії ДСВ, оскільки в Росії триває процес переоцінки радянського минулого.
Серед головних зовнішньоекономічних партнерів СРСР в 1938 р. були Велика Британія, Бельгія, США і Нідерланди. Товари експортувалися зазвичай СРСР в рахунок зустрічних поставок або заради валюти, що відразу ж витрачалася на закупівлю товарів у
тій країні, в яку поставлялися товари.
З серпня 1938 р. по червень 1939 р. СРСР закупив у США товарів на 58,7 млн дол.,
негативне сальдо для СРСР з постачання в рамках угоди склало 43,3 млн дол. Загальна заборгованість перед США становила 507 млн дол. Торгівля з СРСР, незважаючи
на фінансові збитки, була важлива для США. Марганець був необхідний для реалізації
військово-морських і військово-повітряних програм, оскільки цей метал робив деталі і
броню особливо міцними. СРСР готовий був влітку 1939 р. поставити в США 800 тис. т.
марганцю в обмін на військово-морську техніку.
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Критичною подією радянсько-американських торговельних відносин стало моральне
ембарго, оголошене США в грудні 1939 р., що зберігалось до січня 1941 р., яке сильно обмежило доступ СРСР до ринків західних демократій. В російської історіографії існує думка, що моральне ембарго було введено Рузвельтом у відповідь на пакт Молотова-Ріббентропа (Міхєєв). А. С. Степанов вважає, що практично єдиною причиною ембарго була
війна СРСР з Фінляндією.
Рекомендації авіаційним компаніям припинити поставки техніки в СРСР з'явились
2.12.1939 р. з посиланням на той факт, що СРСР бомбить і обстрілює з повітря мирне
населення, але при цьому уряд США не може спиратися на закон, який міг би заборонити
торгівлю з СРСР. Тому, власне, Білий дім обмежився лише рекомендаціями.
Інша причина введення ембарго – це безпосередньо фіксація самого факту атак радянської авіації на мирне населення Фінляндії. Можливо, пакт став одним з мотивів введення «морального ембарго» на поставки техніки в СРСР, коли після початку «Зимової
війни» Рузвельт став побоюватися, що зближення Москви і Берліна виявилося більш
масштабним, ніж передбачалося. Приблизно так само думали в МЗС СРСР на початку
ДСВ, коли оцінювали причину американських дій антирадянської спрямованості. 21 січня
1941 р. «моральне ембарго» було скасовано після тривалих переговорів з радянською
стороною. Але введена з 1940 р. система ліцензування експорту в СРСР не була ліквідована, проіснувавши до 22 червня 1941 р. Ліцензування мало більший ефект і мало
законодавче обґрунтування.
14.06.1941 р. у США був введений закон про заморожування рахунків Німеччини, Японії, Італії та ін. країн, пов'язаних політично і економічно з «Віссю». В розряд таких держав
потрапив і СРСР, щоправда, для Радянського Союзу було зроблено виняток – рахунки,
які обслуговували ліцензійні угоди, не піддавалися арештам.
Рузвельт, відмовившись від законодавчого оформлення ембарго проти СРСР, швидше
за все, хотів зберегти для себе поле для політичних маневрів щодо Москви. Судячи з
повідомлення посла СРСР в США Уманського у червні 1940 р., близький до Рузвельта
американський істеблішмент всіляко намагався переконати радянську сторону в тому,
що після розгрому Франції Німеччина завдасть удару по СРСР.
Так чи інакше, але певні втрати від скорочення торгівлі з західними демократіями у
СРСР через пакт були. Зараз важко визначити точно масштаби втраченої вигоди, оскільки скорочення британського або бельгійського експорту в СРСР могло виникнути і без
пакту, оскільки західні союзники з вересня 1939 р. почали мобілізацію своїх економік.
Однак Англії та її союзникам так само, як і Німеччині, була потрібна стратегічна сировина,
тому СРСР цілком міг отримати виграш від їх мобілізації в 1939–1940 рр.

Польща на дипломатичному фронті напередодні Другої світової війни
Кучеренко Владислав

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
hnukucherenko1995@gmail.com
Історія Другої світової війни як і раніше є об'єктом пильного аналізу істориків. Це зумовлено насамперед як значним розширенням джерельної бази, так і зростанням в нових умовах її політизації. Але досить часто ми розглядаємо багато питань у відриві від
процесу, який це спричинив і тому актуальним стає розгляд зовнішньої політики Польщі
напередодні Другої світової війни.
Тому, на нашу думку, зростає актуальність розгляду питання щодо польської зовнішньополітичної доктрини та спроб лавіювати між різними таборами в такий напружений
час і до чого це призвело у майбутньому.
Радянсько-польські відносини напередодні та в роки Другої світової війни в цілому розглядалися виключно в руслі дружби польського та радянського народів і їх «бойового
братерства» у боротьбі з «фашизмом». Але важливо показати та проаналізувати різні
точки зору з цього питання, що і було одним із завдань нашого дослідження.
Було проаналізовано значний масив наукових праць із зазначеної тематики, але виділити
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ми б хотіли роботи таких дослідників – В. Парсаданової, П. Самодєлкіна, А. Пражмовської,
П. Жароня, Т. Кісєлевського, Г. Кацевича, Е. Дурачинського та Й. Карського. З опрацьованих
праць хотілось би детальніше сказати про грунтовну працю М. Мельтюхова яка освітлює
історію радянсько-польських війн та серед великої кількості праць стосовно міжнародного
положення Другої Польської республіки варто відмітити статтю М. Захаріаса, який досить
детально розглянув мотиви та діяльність міністра закордонних справ Польщі Юзефа Бека.
Основні джерела даної роботи можна поділити на декілька груп: документальні публікації, мемуарна література та матеріали преси. Серед документальних публікацій слід
виділити двотомний збірник «Документи з історії польсько-радянських відносин», підготовлений Історичним інститутом імені Сікорського (м. Лондон); в ньому опубліковано ряд
документів з архівів польського емігрантського уряду, що зберігаються у Великобританії.
Також представляє інтерес публікація документів «Великі держави і польське питання»,
підготовлена британським істориком польського походження Е. Полонським; вона включає здебільшого британські документи. Збірник документів польського партійного архіву,
який був опублікований у Лондоні на основі матеріалів, нелегально вивезених з ПНР в
70-і роки, доповнює видані в останні роки радянські документи про встановлення в роки
війни альтернативної польському емігрантському урядові влади в Польщі.
До початку війни Польща була в центрі міжнародної політичної кризи. Держави-гаранти Версальсько-Вашингтонської системи – Великобританія та Франція зрозуміли, що
Німеччина вже готова піти на злам міжнародної системи безпеки за допомогою сили.
У сфері зовнішньої політики польське керівництво – президент І. Мосціцький та уряд
Ф. Славой-Складовського – виходило з розробленої ще «начальником» держави принципу «рівноваги», або «рівновіддаленості». Цей принцип полягав у тому, що єдиним способом забезпечити безпеку польської держави, яка раніше неодноразово ставала об’єктом агресії сусідніх великих держав, бачився у стабільних і неконфліктних відносинах з
Німеччиною та Радянським Союзом одночасно. Головним постулатом був принцип «Ні
на крок ближче до Москви, ніж до Берліна», щоб уникнути залежності та підвищити свою
значимість у зносинах з Францією.
Значну увагу ми приділили періоду весни-літа 1939 року, які стали найважливішим випробуванням для польської політики. Польське керівництво, даючи відсіч домаганням Німеччини, вважало це кращим способом змусити її змінити свою політику. Воно брало в розрахунок можливість війни з Рейхом, але не в найближчому майбутньому, і тому вважало, що
Німеччина блефує. При цьому польський міністр закордонних справ полковник Ю. Бек не
втрачав надії, що вдасться повернутися до відносин з Німеччиною в руслі декларації 1934
року. Основним інструментом у досягненні цього, за його задумом, була підтримка західних
дepжaв. При цьому глава польського МЗС не без підстав дотримувався переконання, що
«майже повне керівництво зовнішньою політикою Франції знаходиться в Лондоні».
Отже, ми детально розглянули ситуацію на міжнародній арені напередодні Другої світової війни, акцентуючи увагу на ситуації в Другій Речі Посполитій, де керівництво не
зважало на можливі загрози збоку Третього Рейху та Радянського Союзу, розраховуючи
на гарантії Франції та Великобританії. Але ці гарантії були марними і в підсумку агресія
Німеччини, а потім і СРСР проти Польщі поклала початок Другій світовій війні. У ході
німецько-радянської кампанії в цій країні виник перший у воєнні роки уряд в еміграції.

Консервативна партія Великої Британії та проблема розширення ЄС
на Схід у 1990–1997 рр.
Міщенко Данило

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна daniel.mischenko@gmail.com
На межі 1980–1990-х років у країнах Центрально-Східної Європи почався складний процес політичної трансформації та економічної модернізації після падіння комуністичних режимів. Розпад Радянського Союзу, припинення діяльності РЕВ та організації Варшавського
договору радикально змінили ситуацію у регіоні. Саме в цей час Західна Європа намагалась перейти на новий рівень в розбудові Європейського Союзу, тому вона опинилась пе-
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ред новими викликами не лише поглиблення інтеграційного процесу, а й розширення кола
учасників за рахунок країн зі Сходу. Одним з головних промоутерів цієї ідеї стала Велика
Британія. Дослідження кейсу, чому одна з найбільш євроскептично налаштованих країн стала одним з головних ініціаторів «великого розширення» потребує подальшого ґрунтовного
наукового аналізу.
Дослідником сформульовані наступні завдання: визначити місце європейської інтеграції у зовнішньополітичному курсі Великої Британії в період консервативних кабінетів 1990–
1997 рр.; проаналізувати теорію «багатошвидкісної» інтеграційної моделі Джона Мейджора
та окреслити головні чинники, що впливали на ставлення офіційного Лондону щодо розширення на Схід.
Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму та системності. Для
розв’язання поставлених завдань застосовано аналітичний, проблемно-хронологічний та
порівняльно-історичний методи.
У західній історіографії переважають роботи в форматі кейс-стаді, що «вихоплюють»
лише окремі сюжети зовнішньої політики та європейського курсу. Так, окремі розвідки здійснили М. Хілл, Х. Янг, Д. Бейкер, Д. Сірайт. Окресленої проблематики торкаються в загальних
працях, проте глибоких спеціальних досліджень немає. В російській історичній науці частково займалися цією темою Капітонова Н. К., Порецкова О. О., Брункевич Д. В., проте, як
правило, ця тема є лише фрагментом праць, присвячених інтеграції країн Європи загалом
або загальних праць з англійської історії. Що стосується вітчизняної історіографії, то, за винятком окремих розділів у більш загальних роботах Яковенко Н. Л., Неприцького О. А. та
Крушинського В. Ю., українські історики здебільшого приділяють увагу глобальним тенденціям британської політики у колективних виданнях з європейської інтеграції.
Джерельна база дослідження представлена документами британського парламенту, Кабінету міністрів, матеріалів інститутів ЄС та Ради Європи, публіцистичними матеріалами
та документами ключових політичних партій Великої Британії, а також праці і спогади М.
Тетчер та інших британських політиків.
В результаті дослідження ми дійшли наступних висновків:
– Період 1990–1997 рр. можна розділити на кілька етапів: 1) від розколу в консервативній
партії 1990 р. до перемовин щодо Маастрихтського договору 1992 р.; 2) від ухвалення Маастрихту до четвертого розширення ЄС; 3) 1995–1997 рр.: послаблення позицій консервативної партії та програш на виборах 1997 року.
– Визначили, що курс на розширення став магістральним напрямком зовнішньої політики
Лондону на європейському напрямі в 1990–1997 рр., бо, на думку консерваторів, треба було
зменшувати тиск інтеграції шляхом розширення співтовариства.
– Д. Мейджор та його прихильники вважали за потрібне захист національних інтересів
Великої Британії шляхом активної участі у процесі європейської інтеграції, контролюючи
його зсередини. Проте постійна критика зсередини партії, маневри між фракціями послаблювали його авторитет як лідера торі та прем’єр-міністра.
– На думку консерваторів концепція «багатошвидкісної» Європи була ефективним засобом забезпечення інтересів Сполученого королівства, бо передбачала можливість вибіркового виконання вимог європейських структур, а також сприяла поглибленню співробітництва, а не бюрократичної інтеграції.
– Євроінтеграційна стратегія Великої Британії формувалась під впливом різних політичних, соціально-економічних та фінансових факторів, комбінація яких визначала ставлення офіційного Лондону на різних етапах.

Зовнішня політика США в ідеях американських соціал-дарвіністів:
основні напрями, особливості та значення
П'ятничук Тарас

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича taras13a@gmail.com
В останній третині ХІХ ст. США переживали період стрімкого економічного розвитку,
який відобразився у зростанні промислового виробництва, збільшенні обсягів зовнішньої
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торгівлі, а також появі великих монополістичних об’єднань. Епоха «Позолоченого віку»,
як іменують цей період в історіографії, стала часом поширення в США різних наукових
теорій, серед яких помітне місце займав соціал-дарвінізм.
На жаль в українській історичній науці ця проблематика не стала об’єктом окремого
дослідження. Лише окремі її аспекти були розглянуті в статтях Л. Ю. Питльованої. Суттєву увагу цій тематиці було приділено в працях радянських дослідників, як Г. М. Севастьянов та І. П. Дементьєв. Серед американських дослідників варто назвати Р. Хофстедтера,
Р. Бенністера, М. Хевкінс. Їх дослідження порушують лише проблеми ідейних відмінностей між різними представниками американського соціал-дарвінізму та їх вплив. Разом
з тим, нерозкритими залишаються проблеми типології напрямів, причини популярності
даних ідей в США, а також ідеологічні особливості американського соціал-дарвінізму.
Джерельна база представлена працями ідеологів соціального дарвінізму.
Соціальний дарвінізм, як ідейний напрям, виник на основі вчення Ч. Дарвіна. Його ідеологи фактично перенесли теорію «природного відбору» на людське суспільство. Існуючу
соціальну несправедливість соціал-дарвінізм розглядав як процес природнього відбору.
Саме тому його прихильники засуджували втручання держави в соціальні відносини в тій
чи іншій мірі, виправдовували вільну конкуренцію тощо.
В 70–90-х рр. ХІХ ст. ідеї соціального-дарвінізму потрапили до США, де набули популярності. Нові здобутки в галузі науки, стрімке зростання економіки, а також особливості
американського менталітету (прагматизм, індивідуалізм, підприємництво) стали родючим ґрунтом для проростання ідей соціального дарвінізму. Окрім загальної тези про
«природній добір» американський соціал-дарвінізм набув специфічних рис: месіанство
та расизм, який відобразився в ідеї вищості англосаксонської раси.
Американські теоретики соціального дарвінізму, посилаючись на економічні здобутки
США, зростання населення, а також розвинуті політичні інститути обґрунтовували тезу
про швидку перемогу англосаксів над іншими народами в майбутньому та їх домінування
в світі. Подібні міркування справили суттєвий вплив на формування експансіоністської
політики, до якої правлячи кола США перейшли у 90-х рр. ХІХ ст.
Умовно можна виділити 3 напрями американського соціал-дарвінізму, теоретики якого
обґрунтовували необхідність проведення експансіоністської зовнішньої політики. Перший напрямок теологічний, головним представником якого був проповідник Дж. Стронг.
Особливість цього напряму полягала в тому, що його теоретики поєднали релігійні мотиви із соціал-дарвіністськими постулатами, аргументуючи експансіонізм як священне
призначення англосаксів (американців).
Другий напрям можна окреслити як політологічний. Головні його представники – історик Дж. Фіске та професор Колумбійського університету Д. Берджесс. Вони, аргументуючи винятковість та особливість США, робили головний наголос на американських
політичних інститутах та демократії. Третій напрям можна охарактеризувати як мілітаристський, представлений ідеями контр-адмірала А. Т. Мехена.
В американській історичній науці існують різні точки зору щодо впливу ідей соціального
дарвінізму на формування зовнішньої політики США. Деякі дослідники погоджуються, що
їх вплив був домінуючим. Інші відхиляють цю тезу, стверджуючи, що коло прихильників
соціал-дарвінізму було обмеженим. Навіть якщо ми й погодимося з думкою останніх, прихильників цього вчення можна знайти як серед представників ділових кіл, так і політиків.
Якщо ж взяти до уваги той факт, що частина з них перебувала в той часі біля управлінського керма, і по суті визначали характер зовнішньої політики, відповідь на питання про
ступінь впливу соціал-дарвінізму на зовнішню політику США буде очевидною.

Відносини між США та Канадою у період Карибської кризи 1962 року
Ткаченко Вадим

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна chief.nomad2010@yandex.ua
Карибська криза 1962 р. й понині привертає увагу дослідників, але деякі її аспекти залишилися поза ретельним розглядом, зокрема, роль американо-канадських відносин у пере-
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бігу подій та їх трансформація впродовж нього. Ми маємо намір дослідити цю проблему,
поєднуючи традиційний аналітично-синтетичний інструментарій дослідника міжнародних
відносин та соціокультурні студії, розглядаючи двосторонні відносини між цими країнами
не тільки як «річ у собі», а й як продукт певних суспільних процесів та тенденцій, що мали
місце у США та Канаді. Додає актуальності та новизни цьому аспекту проблеми те, що й по
сьогодні не припинилося оприлюднення нових джерел, які дають змогу подивитися на нього
під дещо іншим кутом.
Історіографію проблеми можна розділити на дві групи. Першу складають загальні праці
з історії міжнародних відносин, США, Канади або загалом Північної Америки, що містять
сюжети, пов’язані з досліджуваними процесами (праці С. Сі, К. Брауна, Г. Альперовітца,
Л. Гарднера тощо). Вони, як правило, концентруються на загальних наслідках кризи для
США і Канади. Другу групу складають роботи з американо-канадських відносин у жовтні
1962 р. (Д. Гент, А. МакКерхер, Б. Шарбонно, У. Кокса та ін.)
Джерельна база, на якій ґрунтувалося дослідження, складається з офіційних урядових
повідомлень у ЗМІ, службової та дипломатичної переписки, статистичних документів, міжнародно-правових актів, матеріалів преси, а також джерел особистого походження (мемуари, інтерв’ю і т. п.)
Як відомо, криза була викликана розміщенням радянської ядерної зброї на Кубі та ультимативною вимогою прибрати її з боку США, що була артикульована 22 жовтня у виступі
президента Сполучених Штатів Дж. Кеннеді по телебаченню. Це призвело до виникнення
серйозних протиріч між канадським та американським зовнішньополітичними курсами, попри те, що країни були союзниками по НАТО та уклали 1958 р. договір про об’єднане командування повітряно-космічного захисту Північної Америки (НОРАД). Як і інші лідери країн
Північноатлантичного альянсу, прем'єр-міністр Дж. Діфенбейкер був особисто поінформований Дж. Кеннеді щодо планів США перед публічним виступом. Проте під час телефонної
розмови з президентом Сполучених Штатів Діфенбейкер був налаштований скептично до
тверджень про наміри СРСР, заявивши, що хотів би побачити додаткові докази розміщення
радянських ракет на Кубі. Свою роль мала й та обставина, що Канада залишалася після
падіння уряду Батісти однією з двох країн Західної півкулі, котрі підтримували дипломатичні
стосунки з Гаваною. Її уряд критично ставився до санкцій проти режима Ф. Кастро, вважаючи, що це підштовхне його до зближення з СРСР. Сам прем’єр ще 1960 р. офіційно зазначив:
Канада підтримуватиме дипломатичні та торговельні стосунки з Кубою (крім продажу зброї),
що викликало критику США.
Основною проблемою для Оттави було питання виконання американського прохання
підняти канадські збройні сили на більш високий рівень боєготовності («DEFCON-3»). Однак прийняття рішення затягнулося на дві доби. Лише 24 жовтня канадський уряд санкціонував впровадження «DEFCON-3». Повітряні ж сили, які знаходилися під спільним командуванням, мали такий самий рівень, що й ВПС США, котрі були переведені на рівень
«DEFCON-2» (готовність до ядерного конфлікту).
Нерішуча відповідь Канади відображала прагнення кабінету Дж. Діфенбейкера зберегти
незалежність канадської зовнішньої політики. Така точка зору поширена у науковій літературі, проте слід мати на увазі й соціокультурний контекст: Діфенбейкер був представником
частини канадського суспільства, котра намагалася підтримувати «британськість» країни і,
відтак, дистанціювався від Вашингтону. В той самий час, свої союзницькі зобов’язання, як
член НАТО, Канада виконала.

РОЗДІЛ ХІ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО
ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

Розділ ІХ. Історія України (з найдавніших часів до початку ХХ ст.)
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«Сволочь, чернь, свавільні люди...»: сприйняття гайдамаків польським,
російським та єврейським населенням у XVIII ст.
Долгінцева Раміна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 rdolginceva@mail.ru
Протягом двох століть в історіографії точаться суперечки з приводу оцінки учасників
гайдамацького руху, яка варіюється історикам від соціальних розбійників до народних
месників. Відсутня також була єдність у сприйнятті гайдамаків населенням у XVIII ст.
Більш того, сприйняття гайдамаків населенням та їхня самоідентифіація досі залишаються малодослідженими. Тому метою дослідження є характеристика особливостей
сприйняття учасників гайдамацького руху польським, російським та єврейським населенням у XVIII ст.
Історіографію дослідження можна розподілити за хронологічним принципом: праці
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., розвідки радянського та сучасного періодів. Явище
Гайдамаччини досліджували дорадянські історики В. Антонович та А. Скальковський.
Радянський історик О. Лола та Ю. Храбан, сучасні – П. Мірчук, Н. Яковенко. У дослідженнях гайдамацький рух набуває найрізноманітніших оцінок та інтерпретацій, проте досі залишається недослідженим питання сприйняття учасників руху. Автори у своїх монографіях приділяють увагу природі дій гайдамаків, характеру повстань, мотивації учасників, а
сприйняття зводять до наслідків міжетнічних та міжкласових конфліктів.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше було досліджено ідентифікацію учасників гайдамацького руху, зроблено порівняльний аналіз самообразу гайдамаків та їхніх
образів, які склались у свідомості представників польського, російського та єврейського
народу; вперше проаналізовано співвідношення національних, релігійних та соціальних
компонентів в образах гайдамаків.
Джерельна база дослідження включає в себе: скарги населення, листи учасників руху,
універсали, маніфести, особисті листування державних керівників, мемуари, адміністративні документи, протоколи та допити представників гайдамацького руху. Ці джерела
дозволили реконструювати свідомість населення і встановити особливості сприйняття
гайдамаків.
Польське населення вже з 1717 р. сприймало гайдамаків як «сволоч» та «чернь».
У подальшому назва «гайдамаки» асоціювалась з найнижчими суспільними верствами,
ототожнюючи гайдамаків з кріпаками. Не всі учасники, які перебували у гайдамацьких
загонах, ототожнювались з гайдамаками. Не ідентифікували як гайдамаків і дворян, які
брали участь у нападах.
На сьогоднішній день невідомо джерел, які б ідентифікували дворян як «гайдамаків».
Це пов’язано з розповсюдженою серед польської шляхти ідеєю про походження селян
від Хама, нащадки якого повинні були знаходитись під владою нащадків Яфета – дворян.
Вже 1717 р. був сформований образ гайдамаків як «сволочі». В той час як перші згадки
про учасників – дворян, датуються у 1720-х. р. Отже, дворянин не міг бути гайдамаком,
адже стати гайдамаком – означало б перейти до іншого стану.
Російське населення ідентифікувало гайдамаків за їхньою мотивацією. Як гайдамаків
ідентифікували виключно великі загони, які систематично діяли упродовж усього періоду повстань. Погляди щодо однорідності руху сформувалися в період Коліївщини, коли
відбулася взаємодія між усіма учасниками, а не окремими загонами, як до 1768 р. На
1768 р. формується дуалізм образу гайдамаків, що виражався у поділі учасників на власне гайдамаків і селян, які приймали участь в повстанні. Гайдамакам, відмежованим від
селян, надають роль організуючої сили, а селян як тих, що були введені в оману.
Євреї ідентифікували гайдамаків за засобом досягнення мети. «Бунтівниками» називали тих, хто в момент Коліївщини не оборонявся. У єврейському сприйнятті учасники
не підлягають диференціації. Гайдамаки в образі, сформованому у євреїв, виступають
абсолютизацією зла. В основі дій повстанців, з цієї точки зору лежала ненависть до
юдейського віросповідання.
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Политические воззрения депутата ІІІ Государственной Думы
В. М. Пуришкевича на сепаратистские тенденции на Кавказе
Коробчук Анна

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова miss.korobchuk@yandex.ru
Одним из наиболее видных политиков периода зарождения русского парламентаризма,
является выпускник историко-филологического факультета Новороссийского университета, депутат Государственной думы II – IV созыва – Владимир Митрофанович Пуришкевич.
Новизна работы состоит, в попытке переосмысления политических идей депутата
В. М. Пуришкевича по «Кавказскому вопросу», рассматривая их в направлении интеллектуальной истории. Выявить действительно ли его расследования и взгляды в силу
неординарности личности имеют универсальный характер, которые не теряют своей актуальности до сегодняшнего дня?
Наиболее ранним изданием, которое содержит основные вехи биографии думских деятелей, является издание Ольшанского 1910 года «3-й Созыв Государственной Думы.
Портреты. Биографии. Автографы». Основные вехи его биографии имеется в целом
ряде энциклопедий: Большой советской энциклопедии, Большой Энциклопедическом
словаре, Иллюстрированном энциклопедическом словаре, Чёрная сотня. Исторической
энциклопедии 1900–1917 гг. Информацию справочного характера о В. М. Пуришкевиче
содержит и издание «Випускники Одеського (Новоросійського) університету».
Интерес представляют собой источники мемуарного характера. Среди, которых следует упомянуть издание Якова Васильевича Глинки «Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906–1917». Однако наиболее важными при изучении аспекта думской деятельности являются стенографические отчёты Государственной Думы.
На постсоветском пространстве исследованием биографии В. М. Пуришкевича занимается А. А. Иванов, который в 2011 г. посвятил ему монографию: «Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика».
Запрос инициатором, которого в III Государственной думе выступал Владимир Митрофанович, носил название: «По поводу террористических актов на Кавказе». Обсуждение
по вопросу началось в начале рабочего дня 10 декабря 1908 г.
В. М. Пуришкевич, приступая к рассмотрению запроса, выдвинул обвинения в адрес
наместника императора на Кавказе, барона Нольде, который утверждал про отсутствие
сепаратистских стремлений со стороны народностей Кавказского региона. В первую
очередь внимание политиков было обращено на представителей грузинской, татарской
и армянской национальностей, поскольку попытки пресечения национальных конфликтов законодательным путём предпринимались ранее (1 августа 1903 г. армянам было
возращено церковное имущество).
В последующем депутат В. М. Пуришкевич затрагивал вопрос о попытки создания так
называемой Великой Армении. Карты этого государственного образования, по словам
политика, активно распространялись в молодёжной среде. Исходя из карт видно, что
Великая Армения по планам должна была располагаться от Арарата, от гор Масиса, как
говорили местные жители, до равнины Нахичеванской и Воронежской губерний. Следующим моментом, на который было обращено внимание парламентариев, была деятельность Бакинского Армянского Культурного союза, который был созданный в 1906 г.
Устав Бакинского Армянского Культурного Союза первоначально был признан антигосударственным, поскольку его ключевой целью было отделение армянской нации и создание собственного государства. Однако благодаря заступничеству и родственным связям и частичному скрытию истинных намерений согласно приказу наместника, 23 июня
1906 г. устав союза был утверждён. Его устав был отпечатан тиражом в десятки тысяч
экземпляров на русском и армянских языках. Интерес представляет то, что представители русской национальностей ни имели возможности, ознакомится с уставом, даже при
огромном желании, а также при наличии финансов. Однако он отмечает, что позитивной
была культурно-просветительная деятельность общества, которая была направлена на
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издание учебников на армянском языке, развитие театральной отрасли, создание библиотек, а самое главное – на всеобщее обучение.
Рассматривая данный аспект проблемы, В. М. Пуришкевич проявил себя и как историк, он начал искать корень проблем в истории региона, в ошибках предыдущих царских
наместников. Тем самым он и стал не угоден, поскольку подобный разбор вопроса, за
редким исключением, устраивает противоборствующие стороны, когда как на войне все
средства хороши, тут уже не до рыцарских понятий, а признать свои ошибки могли не
все. Ключевой составляющей устава была экономическая, к рассмотрению сути которой
далее перешёл В. М. Пуришкевич. Депутат акцентировал внимание на двуличие барона
Нольде, который с одной стороны защищал интересы армянских земледельцев, а с другой поддерживал проекты по переселению русских земледельцев.
Таким образом, В. М. Пуришкевич в думских кулуарах пытался донести идею создания
обобщённого и универсального закона, который регулировал бы права представителей
различных наций в полиэтнической империи.

Етноатрибутивна функція мови в рецепції О. Кониського
Левченко Ілля

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Lysha98@email.ua
Постать О. Кониського за останні десятиліття стала предметом численних публікацій
у галузі історії, педагогіки, юридичних наук, літературознавства та мовознавства. Щодо
мовосвіту Олександра Кониського напрацювань, однак, не виявлено. Позаяк пошуки
українцями духовних орієнтирів базуються передовсім на самовизначенні (етноатрибуції), важливим складником є й залишатиметься «мовне питання», адже, за В. Німчуком,
мовна свідомість моделює етнічну й навпаки. Формування свідомості детерміноване як
соціоісторичними чинниками, так і зміною самоідентифікації еліт. З огляду на це, актуальними є погляди представників культурної еліти ХІХ ст. на об’єднавче значення мови.
Джерело дослідження – «Щоденник» (авторська назва – «Думки і помітки»), який, попри невеликий обсяг, можна вважати автопортретом його творця, зліпком поглядів та
віддзеркаленням ідейно-політичних переконань О. Кониського. У джерелі відображено
перебіг справи, порушеної жандармами; родинні негаразди; майнові справи; оціночні
дописи про відомих діячів тощо. Хронологія дописів – від 29.12.1883 р. до 24.02.1886 р.
Іван Огієнко твердить, що О. Кониський був небуденним знавцем нашої мови, якого за
писання було заслано 1863 р. до Вологди. Світогляд Олександра Кониського у 60-ті рр.
був значною мірою спрямований на утвердження соборницьких ідей, постає «месіанська
концепція Галичини», бо там панує українська мова й культура.
Відзначимо, що для О. Кониського «цивілізованість» людини (мікросвіту) й народу
(макросвіту) немислима поза морально-етичними догмами, які перш за все прищеплює
освіта. Концепт «моралі» народолюбець уписує в «релігію», ототожнюючи та роблячи ці
поняття невіддільними. Водночас О. Кониський розмежовує поняття «віри» та «релігії».
Не визнаючи подеколи будь-яких метафізичних основ та догм, а лишень дотримуючись
моральності, чоловік є релігійним. Віра ж – відданість своїй справі: «Хлібороб не став би
орати ниву і сіяти жито, коли б не вірив, що жито зійде, виросте і достигне». У цій світоглядовій парадигмі О. Кониський зазначає, що вибратися українському народові з темряви
у цивілізаційні виміри допоможе прововідь та освіта народною мовою. Окрім освіти та
церкви, українська мова мусить стати панівною й у судочинстві: інакше підсудний просто
не розумітиме ходу слідства.
Усвідомлення мови як національного маркеру з’явилося в зв’язку з життєвим досвідом. Зокрема, причиною відмови у друці «Споминів про Костомарова» в літературно-політичному журналі «Діло», де О. Кониський прямо відкидав ідеї сепаратизму, було: «Это
на иностранном языке, которого мы не понимаем...». Хоч журнал «Діло» випускали під
цензурою й він не міг порушувати панівних політичних переконань, у самій цій репліці
вміщено визнання окремішності української мови від російської, а відтак – і Української
держави від Російської.

118

Каразінські читання (історичні науки)

Для О. Кониського Флориський і Соболевський – обидва закляті вороги усього українського, бо обидва не тямлять української мови. З огляду на це, мова стає важливим
чинником під час формування бінарної опозиції «моє» – «чуже», «свій» – «ворог».
Підсумовуючи, стверджуємо, що в рецепції О. Кониського мова виконує етноатрибутивну функцію, є національним маркером, підвалиною, на якою мусить постати держава.
Розвиваючи мову як найголовнішу національну складову, можна досягти загальнолюдського щастя (моральності). Українська мова мусить панувати в трьох сферах – освіті,
церкві, держаних справах (суді).

Рід баронів де Шодуарів на Волині
Лоза Анна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка anna.loza.97@mail.ru
Важливу роль у житті українського суспільства в різні часи відігравали знатні й заможні родини, що, володіючи значними інтелектуальними та фінансовими можливостями, впливали на розвиток різноманітних сфер сучасного їм соціуму. Одним із них був і
баронський рід де Шодуарів, представники трьох поколінь якого брали активну участь
у розбудові науки, освіти, культури як шляхом безпосередньої інтелектуальної та громадської діяльності, так і через широку меценатську підтримку тогочасних організацій
та товариств. Саме тому це дослідження є актуальним. Метою праці є вивчення історії
походження роду де Шодуарів, визначення його видатних представників («волинської
гілки») та сфер їх діяльності.
Кількість праць, присвячених баронам де Шодуарам, є незначною, й написані вони
переважно вже за часів незалежності України. Основною причиною малодослідженості є
відсутність централізованості в зберіганні приватних документів та речей представників
роду. Серед історіографічної бази варто виокремити працю Є. А. Біленького «Рукописне
та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» та каталог Л. О. Дахненко «Художнє зібрання баронів де Шодуар
у Житомирському музеї». Вагоме місце при дослідженні мало вивчення архівних матеріалів Державного архіву Житомирської області (Фонд №163 «Фонд Івана Максиміліановича де Шодуара») та Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В. Вернадського
(Фонд №283 «Фонд Шодуаров»). Джерельна база репрезентована багатою епістолярною
спадщиною, приватними актами, господарськими документами, залишками приватних
колекцій баронів, тогочасними періодичними виданнями тощо.
Методологічною основою роботи є загальнонаукові принципи історизму, системності,
комплексності та наукової об'єктивності, методи: аналізу, синтезу та абстрагування.
Під час дослідження вдалося з'ясувати, що історичні корені роду беруть cвій початок у
Франції. Звідти у 1685 р. протестантська родина Шодуарів була змушена емігрувати до
Бельгії, а наприкінці XVIII ст. переселитися до Польщі. Перше покоління роду, до якого належить Антуан де Шодуар (1712–1794 рр.) та його діти: Ян Йозеф (1746–1839 рр.), Марія Катерина (1740–1821 рр.), Якуб Губерт (1737–1794 рр.), Гійом Йосип (1744–1765 рр.)
були банкірами та купцями. Збагатившись на посередницькій торгівлі та наданні кредитних
послуг, вони створили базовий капітал родини, що дозволив зосередитись на бажаному
набутті шляхетства. Засновником досліджуваної «волинської гілки» де Шодуарів був Ян Йозеф, який 11 лютого 1795 р. разом із родиною прийняв Російське підданство, а вже 1804 р.
оселився в м. Бердичеві, де продовжив займатися торгівлею та кредитуванням.1814 р. Ян
Йозеф та його нащадки отримали баронський титул та заснували резиденцію в м. Івниця.
Саме з прийняттям титулу змінився стиль життя роду де Шодуарів та світогляд окремих його представників. Вони контактують з дворянськими родинами не лише Російської
імперії, а й усієї Європи, за тогочасними аристократичними традиціями починають цікавитися колекціонуванням, створюють картинну та портретну галереї, приватну бібліотеку
та нумізматичну колекцію, колекцію старожитностей, автографів та гравюр.
Видатні представники роду були відомими чиновниками та інтелектуалами. Станіслав
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Янович (1790–1857 рр.) – професійний нумізмат, бібліофіл та колекціонер. За його активної
підтримки була заснована Тимчасова комісія для розбору давніх актів, поповнилась бібліотека Кременецького ліцею. Він став одним із фундаторів Київської археографічної комісії.
Максиміліан Станіславович (1810–1881 рр.) прославився як ентомолог. До кола офіційних
кореспондентів барона входили провідні природничо-наукові установи й інституції тогочасної Європи: Імператорське товариство натуралістів Москви, Ентомологічне товариство
Бельгії, Королівський зоологічний музей Берлінського університету тощо. Останній представник баронського роду – Іван Максиміліанович (1859–1919 рр.) був відомим меценатом
та благодійником, активно сприяв розвитку м. Житомира, де проживав після продажу Івниці.
Таким чином баронський рід де Шодуарів пройшов своєрідну еволюцію від купців й
банкірів до інтелектуалів-філантропів, що своєю діяльністю прославились на теренах
всієї Російської імперії. Саме представники «волинської гілки» де Шодуарів стали видатними науковцями та меценатами свого часу.

Втілення принципів шляхетської етики у судовому процесі на
українських землях (друга половина XVI – початок XVII ст.)
Некраса Костянтин

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара kostyaneage@mail.ru
На сучасному етапі в історичній науці спостерігається активне залучення судових документів у дослідженнях, пов’язаних із соціальною, гендерною історією, проблемами
вивчення правосвідомості окремих станів тощо. Ми спробували проаналізувати судовий процес, як втілення шляхетських принципів, які ґрунтуються на розумінні визначення «добрий шляхтич». Це поняття співвідноситься з уявленнями про ідеального члена
спільноти, в середині якої, останній, керується традиційними, життєво важливими для
шляхетного стану якостями – честь та репутація.
Опрацьованими та залученими є праці Н. Яковенко та Н. Старченко, де вони торкаються питань уявлень шляхетського стану та правосвідомість останнього, проблеми
шляхетських стосунків. Окрема група праць присвячені власне судовим установам та
етапам судового процесу (роботи І. Лаппо, Я. Падоха, С. Ковальової).
Джерельну базу становлять: Статути ВКЛ, «Акти Житомирського гродського уряду:
1590 р., 1635 р», «Луцька замкова книга 1560–61 рр.», справи судових установ у виданнях «Архив ЮЗР» (ч.1, т.1; ч.8, т.1).
Характерною рисою періоду (друга половина XVI – початок XVIІ ст.) є кодифікація
права (складання Статутів), остаточне впровадження в широкий обіг писаного права.
Проведено судову реформу, яка більш чіткіше регламентувала відносини між великим
князем та адміністрацією, між адміністрацією та судовими установами, упорядковувала і
формалізувала сам судовий процес.
Позов, один з перших етапів судового процесу, свого роду як виклик на поєдинок. Така
дуель у судовій залі часто була продовженням «поєдинку» зовнішнього. У судових книгах
поряд із зафіксованими позовами іноді записані кліше – «отповєди и похвалки», які були
погрозою/образою честі та «викликом». Можна припустити, що «похвалки» були формальними, свого роду елемент неписаних правил, традиції, одним із засобів очорнення противника. Тобто, формалізований судовий процес, який склався в пореформених судах, став
уособленням повсякденних, формалізованих конфліктів всередині шляхетського стану.
Поволання, як форма привселюдного звинувачення, також є характерною рисою зазначеного впливу, адже честь для шляхетного грає виключну роль.
Кульмінацією судового процесу були виступи сторін. Цей етап характеризувався як
змагання між сторонами або їх «умоцованими», тобто чесне, вільне протистояння у шляхетському діалозі – судовий двобій, за встановленими нормами.
Одним із аргументів безпосереднього впливу морально-етичної ідеології шляхетського
стану, була доказова база, яка використовувалась у суді. Здебільшого це власні свідчення, показання свідків. Обов’язкова вимога до свідка – християнин з доброю репу-
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тацією – вписується в поняття «добрий шляхтич». Чи не найбільш значущим доказом
визнавалася присяга.
Записи Луцької замкової книги, Житомирського гродського уряду свідчать про те, що
присяга залучалась різними становими групами та практично усіма учасниками судового
процесу (присяги свідків, возних і т.д.). В основі була релігійна (свідчення підкріплювались божественним авторитетом) та світська (честь та добра слава як гарантія правдивості свідчень) складові. У судовому процесі такий доказ важив доволі багато, і мав
почасти вирішальний характер. Відповідниками у повсякденному житті були розповсюдженні присяги королів, присяги під час вступу на посади. Їх широкий вжиток забезпечив
перекочування в процесуальне право.
Відтак, можна говорити про вплив шляхетських морально-етичних уявлень, норм на
зміст судового процесу. Можна стверджувати про орієнтацію на «шляхетних» в утвердженні сталих норм судочинства. Судовий процес – це немов спектакль, ритуалізоване
дійство, що уособлював усі ідеалізовані правила, яких мала дотримуватись людина та
«добрий шляхтич». Також це можна пояснити, тим що формування вказаних процесуальних норм відбувалось за безпосередньої участі вищого стану.

Публічне висвітлення внутрішнього конфлікту в УНДП (1914–1918 рр.)
Парфірьєв Дмітрій

Московський державний університет імені М. В. Ломоносова parfiryeff@yandex.ru
Для українських політичних кіл Австро-Угорщини період Першої світової війни був
пов’язаний не тільки з боротьбою за створення окремої української провінції в складі
Австрії, а й з внутрішнім конфліктом всередині Української національно-демократичної
партії (УНДП). Протягом усієї війни, аж до створення ЗУНР, група опозиційно налаштованих політиків, передусім послів до віденського парламенту, активно конфронтувала з
керівництвом партії на чолі з Костем Левицьким. З огляду на те, що УНДП була найчисельнішою та найвпливовішою українською політичною силою в імперії Габсбургів, ця
конфронтація мала величезний вплив на весь український політикум.
Теми суперечок серед діячів УНДП торкався ще радянський історик І. Компанієць.
В контексті дослідження діяльності Загальної української ради (ЗУР) про ці протиріччя
писали сучасні українські фахівці І. Патер і В. Яремчук. Проте, єдиним дослідником, який
звернув окрему увагу на внутрішній конфлікт у середовищі УНДП, досі залишається
В. Расевич. В 1999 році він опублікував статтю «Діяльність українських політичних організацій у Відні під час Першої світової війни», в якій висвітлив причини і хід згаданого
протистояння. На цьому перелік можна завершити: тема українського політичного життя
в Австро-Угорщині за часів Першої світової війни не є дуже популярною серед істориків.
Очевидно, що конфронтація між керівництвом УНДП і опозицією не була публічною –
власне тому ми і не знаємо всіх її подробиць. Для стриманих, прагматичних галицьких
політиків того часу взагалі було не характерно виставляти внутрішні проблеми напоказ.
Проте, нема сумніву, що протиріччя позначилися на риториці політиків з обох таборів, на
змісті публікацій у пресі тощо. Виявлення того, як відображався конфлікт в УНДП у пресі,
і було метою дослідження.
Складність теми полягає в суттєвій обмеженості джерельної бази. Більшість представників західноукраїнського політикуму взагалі не залишили спогадів, а серед тих, хто залишив, далеко не всі написали про період 1914–1918 років (за винятком К. Левицького,
С. Барана, І. Макуха і ще кількох авторів). Деяку інформацію про тогочасні протиріччя в
УНДП вдалося знайти в документах фондів українських політичних організацій і окремих політиків, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у
Львові. Найбільш інформативними є матеріали преси – як підконтрольних К. Левицькому
газет «Діло» і «Свобода», так і «опозиційного» щоденника «Українське слово».
Аналіз використаних матеріалів показує: як К. Левицький і його прихильники, так і
опоненти лідера партії, не приховували існувавших протиріч, але суворо дотримували-
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ся певної етики у взаємній критиці. «Українське слово» займало жорсткішу позицію, ніж
«Діло» і «Свобода», але навіть у найгостріші моменти – після маніфесту 6 листопада
1916 року і під час переговорів у Брест-Литовську, – це видання уникало різких особистих звинувачень. Мішенню для опозиціонерів був партнер К. Левицького по політичному представництву українців перед австрійською владою Микола Василько, політичний
лідер українців Буковини. Саме йому, а не К. Левицькому, автори «Українського слова»
інкримінували ледве не зраду національних інтересів на користь австрійського уряду.
Протягом війни «Діло» робило акцент на постаті К. Левицького як лідера національно-політичного руху українців Галичини. На відміну від протилежного табору, опозиція
не мала виразного лідера і через те не могла запропонувати справжньої альтернативи
Левицькому. Аж до відновлення засідань Райхсрату в 1917 році «рупором» групи опонентів був Лонгин Цегельський. Номінальний очільник опозиції Євген Петрушевич почав
демонструвати публічну активність лише після скликання віденського парламенту.

Кравецький цех у Львові та львівське громадянство в XV – XVIII ст.:
кравці в реєстрах прийняття міського права
Паславська Наталія

Львівський національний університет імені Івана Франка natalia_hudz@ukr.net
Історія Львова періоду пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби – це, передовсім, історія міщан, котрі володіли міським правом. Традиційно, місто та міщани ототожнювались лише з громадою, члени котрої вважалися повноправними та привілейованими
громадянами з визначеними правами та обов’язками, передбаченими королівськими
привілеями, міським законодавством та поширеною практикою міста. Львівська громада
зростала, переважно, за рахунок міських мешканців, селян та шляхти. Однак, далеко не
всі бажаючі могли стати повноправними львів’янами. Для цього потрібно було виконати
низку вимог: бути повнолітнім, закононародженим, володіти нерухомим майном у місті чи
на передмісті відповідно до майнового статусу та виду занять, нести усі грошові витрати,
пов’язані зі вступом у ряди повноправних міщан.
Інститут львівського громадянства в історіографії окремо представлений працями
А. Гілевича, А. Янечика та О. Зайця, а також принагідно згадується в роботах Я. Кіся,
Т. Гошко та М. Капраля. Однак, не має окремого дослідження, що окреслювало б масштаб та палітру ремісничого середовища в реєстрах прийняття міського права, котре було
одним з найчисельніших носіїв почесного статусу. На прикладі кравецького цеху, спробуємо охарактеризувати особливості набуття громадянства ремісниками, кількісний склад
та географію походження кравців і внести штрихи до загальної історико-демографічної
картини Львова. Основними джерелами для дослідження стали реєстри прийняття до
міського права з Центрального державного історичного архіву у Львові, що збереглися
за 1405–1783 рр., однак через наявність значних хронологічних лакун, дані стосуються
сумарно лише 280 із 379 років.
Міське громадянство давало право на легальне заняття ремеслом у рамках цеху. Теоретично, для ремісника прийняття міського права означало б паралельне прийняття
цехового. Вимога прийняти львівське громадянство одночасно зі вступом до цеху прописана в статутах 26 професійних корпорацій, зокрема і в статутах та ухвалах кравецького
цеху, що був одним з найдавніших та найчисельніших у Львові. Міське право робило
кравця не лише повноправним громадянином, котрий може користуватися політичними,
економічними, соціальними та культурно-релігійними правами чинними в місті, але також
давало змогу будувати свою професійну кар’єру. Встановлено, що протягом XV – XVIII ст.
повноправними львівськими міщанами стали 478 кравців. Якщо врахувати також записи
про прийняття громадянства, що не внесені до чистових реєстрів, то їхня кількість зросте
до 563 осіб. Таким чином, можна простежити інтенсивність поповнення кравецького цеху
новими майстрами – дві особи щорічно. Кравці своєю чисельністю поступалися лише
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шевцям, починаючи з другої половини XVII ст., коли шевське ремесло було наймасовішим
з усіх ремесел міста. Загалом відсотковий склад кравців серед новоприйнятих львівських
громадян в окреслений період становив близько 10 % як від загалу новоприйнятих громадян зі вказаним фахом, так і від загалу усіх новоприйнятих громадян. Найінтенсивніше
кравці приймали громадянство в 60–70-х рр. XVII ст. та з початком XVIII ст. (4,5 щорічно).
Найменше кравців прийняло міське право протягом XV ст. та в 30-х і 50-х рр. XVII ст. (0,5
щорічно). Близько 80 % майстрів були жителями Львова та інших міст Руського і Белзького воєводств – Жидачева, Бережан, Городка, Жовкви, Мостиськ, Перемишля, Самбора,
Яворова, Добромиля. Близько 15 % були вихідцями з сіл Галичини – Давидова, Старого
Села, Сокільників, Сихова, Головська тощо. Решта (до 5 %) кравців прибували з польських (Краків, Познань), німецьких (Гольштейн), австрійських (Відень) земель. Загалом, з
отримувачів львівського громадянства впевнено переважали (до 55 %) місцеві львівські
кравці; до 25 % становили вихідці з міст Руського та Белзького воєводств.
Отож, чисельність кравців у реєстрах прийняття міського громадянства доповнює та
коригує дослідження історико-демографічної ситуації у Львові в період пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу, а подальші студії із залученням статистичних даних
інших цехів дозволять скласти чіткіші уявлення про ремісничий соціум загалом та населення міста вцілому.

Олександр Олесь та одеські громадські діячі початку ХХ ст.
Сорокіна Ксенія

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова eug.sorokina2011@yandex.ua
Життя українського поета-символіста Олександра Кандиби (Олеся) чітко поділяється на
два періоди – український (1878–1918 рр.) та еміграційний (1919–1944 рр.). Обидва значною мірою висвітлено в літературознавчих та історичних працях. Маловідомою залишається одеська сторінка біографії, пов`язана із творчим дебютом та взаєминами із місцевими
діячами українського громадського руху, що зумовлює актуальність обраної тематики.
Стосунки О. Олеся з одеськими громадськими діячами розглядав І. Стамбол у статті
«Олександр Олесь та Іван Липа: до питання про зв’язки українських діячів на початку
ХХ ст.». Джерельною базою пропонованого дослідження є приватне листування, опубліковане в культурологічному альманасі «Хроніка 2000» та дослідженнях М. Горбатюка і
Ю. Горбач.
Одним із перших одеситів, із ким завів знайомство О. Олесь був лікар, публіцист та
один зі співзасновників «Братерства Тарасівців» – Іван Липа (1865–1923 рр.). Зустріч між
ними, яка відбулася 1903 р. у Полтаві під час відкриття пам’ятника І. Котляревському,
стала визначальною у національно-патріотичному становленні поета. Вона ж сприяла
ознайомленню публіки із творчим доробком молодого таланту. Саме за пропозицією
І. Липи та наполяганням двоюрідного брата поета П. Радченка вірші О. Кандиби дебютували під псевдонімом «Олесь» на сторінках літературного альманаху «Багаття», що
побачив світ 1905 р. в Одесі.
Потім діячі тривалий час листувалися на засадах дружньої співпраці. Основна увага у листах приділялася допомозі у реалізації творів О. Олеся в одеських книгарнях та
порадам щодо співпраці із тогочасними часописами. Матеріали кореспонденції, що зберігається у фондах Інституту рукописів НБУВ завершуються 1912 р. Ймовірні причини
припинення листування полягають у зміні адреси Олександра Івановича або його участі
у полеміці щодо повноважень редактора «Літературно-наукового вісника», в якій не останню роль відіграв М. Грушевський, діяльність котрого на той момент трактувалася «як
шкідлива для української справи».
Варто наголосити і на дружбі дітей українських патріотів – Юрія Липи та Олега Кандиби-Ольжича, що зародилася між майбутніми соратниками по празькій літературній школі
під час короткотривалого перебування родини О. Олеся на одеській квартирі І.Липи 1910 р.
Серед одеських учасників українського політикуму доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. слід назвати публіциста – Андрія Ніковського (1885–1942 рр.), лис-
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тування з котрим О. Олесь підтримував впродовж 1907–1915 рр. Як і в попередньому
випадку – тон листів був дружнім. Серед обговорюваних тем – становище українського
літературного процесу та рецензії на твори відомих і молодих літераторів, серед яких фігурує і сам Олександр Іванович. Майстерність останнього викликала у критика особливе
захоплення та зчаста порівнювалася із поезіями І. Франка. Виконуючи обов’язки книгаря
одеської «Просвіти», А. Ніковський виступав популяризатором творчості поета з-поміж
пересічних громадян. У зв’язку з цим він переймався значною вартістю першої збірки
О. Олеся, сповіщаючи про бажання «Гуртка української молоді» (Одеський український
клуб) видати листівки із його зображенням на її підтримку.
Тяжка доля О. Кандиби у той період у сукупності із виснажливою роботою ветеринаром
на київських скотобійнях спонукали громадського активіста до залучення одеської еліти в
обличчі мецената Є. Чикаленка та юриста С. Шелухіна до матеріальної допомоги митцеві.
Таким чином, стосунки О. Олеся із представниками одеської інтелігенції виражені переважно в епістолярній формі, складалися протягом 1903–1912 рр. Їх лейтмотивом стали як
підтримка нової генерації поетів початку ХХ ст., так і їх залучення до національного руху.

«До сего ідеального стану повинно стреміти все культурне людство».
Питання громадського здоров’я на сторінках львівських медичних
науково-популярних часописів початку ХХ ст.
Трач Віра

Український католицький університет viratracz@gmail.com
Модернізаційні зміни ХІХ ст., зумовлені новими науковими відкриття та економічними досягненнями, спричинилися також і до того, що людина почала думати про себе і,
зокрема, про своє здоров’я в інший спосіб. Як наслідок, формувалось поняття громадського здоров’я, об’єктом зацікавлення якого стали групи людей, а не окремі індивіди.
Зародившись в Англії, цей підхід поступово завойовував прихильників і в інших європейських країнах протягом другої пол. ХІХ ст. Нові форми громадського життя – конгреси,
з’їзди, виставки, а також періодичні органи друку, що з’являлися на перетині наукової та
суспільної сфер – стали форумами, на яких обговорювали, досліджували та популяризували нові знання, і, що найважливіше, впливали на формування нових стандартів життя,
понять здорового/нездорового та ін.
Серед українських дослідників дослідження подібної проблематики відбувається в рамках історії медицини (І. Білавич, О. Юрейко, Я. Ганіткевич та ін. ). Також, на сьогодні відомо
ряд публікацій здебільшого польських дослідників, які стосуються різних аспектів історії громадського здоров’я у Львові та Галичині, а також загального аналізу медичної преси ХІХ –
ХХ ст. (В. Бернер, П. Франашек, Я. Малецький, А. Болдирев, Т. Островська та ін).
В розвідці використано методи порівняльного та дискурсивного аналізу.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. одним із найважливіших засобів популяризації та
обговорення нових понять громадського здоров’я стали медичні науково-популярні часописи. У Львові, який на той час був одним із провінційних центрів Австро-Угорської імперії,
медичні науково-популярні видання з’явилися на початку ХХ ст. Це були часописи Львівського гігієнічного товариства «Przegląd hygieniczny» («Огляд гігієнічний», 1902–1914) та
«Przyjaciel zdrowia» («Приятель здоров’я», 1912–1914), часопис Українського лікарського
товариства «Здоровлє» (1912–1914) та журнал «Zdrowe życie», який на власні кошти
видавав д-р Юліуш Бандровський («Здорове життя», 1913–1914). На їхніх сторінках фахівці різних галузей – лікарі, інженери, вчителі – обговорювали проблеми міського життя,
пов’язані з громадським здоров’ям (наприклад, боротьбу з інфекційними захворюваннями, стан лікарень та ін.), інформували про найновіші дослідження, давали поради та
застереження (наприклад, про фальшування продуктів, ліків, небезпеку та шкідливість
алкоголю, способи, як вберегтись від туберкульозу). Усі ці видання виходили раз на місяць. Цікаво, що питання громадського здоров’я (в українських виданнях зустрічаємо
терміни суспільна медицина, зрідка публічне здоров’я, в польських виданнях – medycyna
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społeczna/publiczna, zdrowie publiczne) «увійшли» в політичне та національне життя. І в
українських, і польських часописах поширюється думка, що здоров’я є запорукою успіху
відповідної національної спільноти серед інших народів, натомість занедбання в цій сфері спричиняють слабкість не тільки індивіда, а й цілого суспільства-народу. Кожне видання має свого адресата – в першу чергу, освіченого українського або польського міського
читача. Цікаво, що питання громадського здоров’я корелюються з такими поняттями, як
культура, цивілізованість та європейськість.
Очевидно, ідеї та практики, викликані впливом концепції громадського здоров’я, мали
неоднакове поширення та вплив на містобудування, формування системи охорони здоров’я, способу життя та ін. в різних країнах та суспільствах. Таким чином, аналіз того, про
що писали, як писали, на чому акцентували, з чим робили порівняння, що критикували
в згаданих виданнях може допомогти зрозуміти, як такі процеси відбувались/не відбувались, розумілись та дискутувались у Львові. Це, в свою чергу, дає цікаву перспективу
для розгляду історії самого міста в ширшому контексті, але й водночас виходить за межі
львівського мікросвіту, бо львівські видання відображають ширші європейські уявлення
та погляди того часу.

Українські інтелектуальні комунікації Сергія Єфремова
в дореволюційний період
Хлистова Марина

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
hlystowa.marina@yandex.ua
Постать Сергія Єфремова посідає визначне місце серед плеяди активних діячів українського національного руху кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. Це зумовлює необхідність
глибокого аналізу його життя та діяльності для комплексного вивчення історії боротьби
української еліти кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. за власну державність. Цим і обумовлюється актуальність даної теми. Робота має на меті дослідження інтелектуальних комунікацій Сергія Єфремова в їх русі та розвитку упродовж 1891–1917 рр. Джерелами такої
розвідки є мемуари й щоденники Сергія Олександровича та його сучасників.
Перші праці про Сергія Єфремова з’явилися, ще за життя цього видатного діяча. Це
переважно спогади його сучасників. У період з 1930-х рр. до 1990-х рр. постать Сергія
Олександровича розглядалася лише в діаспорній історіографії. Новий поштовх до вивчення життя та діяльності С. Єфремова дала його реабілітація в 1989 р. Велика кількість дослідників розглядали Сергія Олександровича як визначного історика літератури.
Так, серед них слід назвати Л. Супруна, Е. Соловей, Н. Мазур, М. Наєнка та ін. Окремі елементи суспільно-політичної діяльності С. Єфремова висвітлені в розвідках таких
українських дослідників, як Н. Бойко, І. Гирич, О. Лебедєва, Л. Могильний. Проте й надалі
в цій темі залишаються певні лакуни, зокрема питання про контакти С. О. Єфремова з
іншими інтелектуалами.
Інтелектуальні комунікації – це будь-який прояв розумової взаємодії особистостей між
собою. Вона включає в себе обмін текстами, думками, ідеями та мріями, а також їх обговорення, дискусії, популяризацію через видавничу, літературну, науково-освітню, громадську та публіцистичну діяльність Інтелектуальні комунікації Сергія Єфремова складаються з декількох елементів елементів: 1) вертикальних або «міжпоколінних» зв’язків;
2) горизонтальних об’єднань; 3) міжособистісного суперництва.
Університетські викладачі (В. Желєзнова, Є. Трубецького, М. Владимирський-Буданов
та ін.), за спогадами Сергія Олександровича, хоч і в сухому офіційному викладі, давали
йому основи статистики, політичної економії, права, філософії. Вчителями у національній справі виступали старші представники громадівського руху, що стояли у його витоків
у 1860-х рр. Серед них духовний лідер семінарської громади Л. Скочковський, а також
О. Кониський та І. Нечуй-Левицький. У своїх мемуарах Сергій Олександрович відзначав,
що у політичних поглядах його орієнтирами були твори ідеологів галицького радикалізму
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І. Франка та М. Павлика, а також актуальні праці М. Драгоманова. На початку ХХ ст., з
розвитком його публіцистичної діяльності, Сергій Єфремов почав сам виступати в ролі
учителя для молодих письменників та представників національного руху.
Формувалася у Сергія Єфремова й горизонтальна лінія зв’язків. Ставши членом громади, він познайомився з багатьма молодими діячами українського національного руху.
Серед них були С. Кедреновський, С. Липківський, О. Лотоцький, І. Стешенко та ін. Близько приятелював С. Єфремов з Ф. Матушевським, В. Доманицьким та В. Дурдуковським.
Вони разом стояли у витоків українського видавництва «Вік». Окремо слід простежити
відносини С. Єфремова з Є. Чикаленком. Про тісну інтелектуальну взаємодію свідчить
листування між ними. Маючи спільні погляди, С. Єфремов та Є. Чикаленко посідали
доволі близькі позиції в українському русі, що й обумовило їх стійку дружбу.
Серед ідейних опонентів С. Єфремова слід назвати М. Грушевського. Спочатку суперечка стосувалася Літературно-наукового вісника та ролі галичан в українському національному русі. Пізніше С. Єфремов та М. Грушевський писали доволі критичні статті
один про одного. Причини цього їх сучасники та й вони самі називають різні.
Отже, інтелектуальні комунікації С. Єфремова складалися з мережі вертикальних і
горизонтальних зв’язків. Вони охоплювали переважно київський осередок національного
руху. Інтелектуальне оточення С. Єфремова репрезентувало ліберально-демократичне
за поглядами коло осіб. Такі інтелектуальні комунікації зумовили формування стійкої системи поглядів на національний рух у Сергія Олександровича.

Банківські установи Полтави другої половини XIX – початку ХХ ст.
Яременко Світлана

Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» fotunya@mail.ru
Банківські установи є важливим елементом у функціонуванні економіки будь-якої держави, а їх стан є лакмусовим папірцем, який реагує на найменші зміни в країні. Тому
вивчення діяльності банківських установ міста в контексті основних тенденцій економічного розвитку Російської імперії в ІІ пол. XIX – поч. XX ст., дасть змогу визначити рівень
взаємовпливу іпотеки на економіку та навпаки. Окрім того, вивчення та осмислення діяльності банківських установ міста ІІ пол. XIX – поч. XX ст. може бути використане для
реформування банківської системи сучасної України.
Історіографія даної теми представлена роботами М. Бунге, Д. Батуринського, І. Гіндіна, В. Кириченко, дослідження О. Краснікової, Д. Селіхова та ін., що присвячені банківській системі Російської імперії загалом, її розвитку на українських землях, та діяльності
окремих банків зокрема.
Метою дослідження є охарактеризувати банківські установи Полтави ІІ пол. XIX –
поч. XX ст.
Джерельна база представлена законодавчими актами; адрес-календарями, пам’ятними книгами, банківськими документами (витяги зі статутів, звіти діяльності банків та ін.),
щоденниками, фото, листівками.
Під час дослідження встановлено, що у функціонуванні банківських установ Полтави
ІІ пол. XIX – поч. XX ст. можна виділити три етапи: 1) 1852–1861 рр. 2) 1861–1872 рр.;
3) 1872–1918 рр.
Перший період характеризується виникненням банківських установ. 1852 р. з Ромен
до Полтави було перенесено величезну Ільїнську ярмарку. Це спричинило пожвавлення
економіки, торгівлі, будівництва і посприяло появі першого банку у м. Полтава – відділення Харківського комерційного банку (1852 р.).
Відміна кріпацтва в 1861 році стала початком другого етапу. З цього часу відбувається
поступове зростання кількості банків та кредитних установ у м. Полтава, зокрема, було
відкрито Полтавський акціонерний Земельний банк (1872 р.), філію Катеринославського
комерційного банку (1872 р.) та ін.
Однак, закон 1872 р. «Про заснування приватних кредитних установ» забороняв відкриття нових акціонерних комерційних банків у тих містах, де вже існував хоча б один
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такий банк. Тому в цей період зростає кількість державних банків та їх відділень. В цей
час відкрито відділення Державного Дворянського Земельного банку (1882 р.), відділення Селянського Поземельного банку (1883 р.) та ін.
Точну кількість банківських установ, які існували в Полтаві в ІІ пол. XIX – поч. ХХ ст.
встановити не вдалось, однак можна визначити, що їх було більше 10. Частина з них
обслуговувала не лише територію Полтавської губернії, а й Чернігівську, Київську, Волинську, Кавказ і Туркестанський край.
Припинили своє існування банки Полтави в ході революційних подій 1917–1918 рр.
Отож, можна зробити висновок, що проведення у ІІ пол. ХІХ ст. в Російській імперії реформ, спричинило виникнення у Полтаві банківських установ як приватної так і держаної
форми власності. Їх функціональне призначення полягало у акумулюванні коштів, врегулювання грошового обігу, фінансування усіх галузей господарства, сприянні розвитку
торгівлі, промисловості та с/г сектору. Основну роль відігравав Державний банк. Однак
завдання забезпечення населення земельною власністю покладалося на спеціалізовані
земельні банки: Полтавський акціонерний земельний банк, відділення Державного Дворянського Земельного банку та відділення Селянського Поземельного банку. Незалежно
від форми власності, вони надавали кредити на термін від 10 до 66 років під заставу
землі чи іншого майна, тому орієнтувалися на заможних власників. Щоб уникнути ризику
неповернення позики, розмір кредитів не перевищував 60% оціночної вартості нерухомого майна та 90% вартості землі. У цілому ж в акціонерних банків борги були значно
нижчими порівняно з державними. Особливо високими вони були серед клієнтів Селянського поземельного банку. У разі невиплати кредиту, або ж найменшого порушення умов
відповідної угоди, селяни одразу втрачали землю, в той час як привілейовані верстви
користувалися численними пільгами. Держава всіляко підтримувала Дворянський банк:
списувала недоплати, знижувала розмір відсотків за позиками та сплачувала збитки. Для
виробників та купців найвигідніші умови пропонували приватні акціонерні банки та установи дрібного кредиту. Таким чином, орієнтація банківських установ на заможні верстви
населення, брак дешевого кредиту не дали змогу повноцінно виконати покладені на них
завдання. Результатом стало зубожіння значної частини населення. Так як ці тенденції
були характерні для всієї країни, то у поєднанні із зовнішньою державною політикою це
спричинило назрівання соціально-економічної кризи та падіння Російської імперії.

РОЗДІЛ ХІІ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
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Весілля в СРСР: не/прийняття нових порядків
Гуменюк Оксана

Рівненський державний гуманітарний університет gioks@ukr.net
Кожен прошарок зміни влади характерно підбирає для себе властиві свята й притаманні
їм обряди. В цьому розрізі не стояв осторонь і Радянський Союз, який приніс доволі стрімко
і жорстко нову систему життя з новими святами, а притаманні народову багатовікові традиції назвав натомість архаїзмом. В першу чергу це стосувалося релігійного елементу свят.
Власне історію радянського суспільства в контексті його повсякденності досліджували
такі вчені як Н. Шліхта, В. Нолл, О. Коляструк, С. Стеценко, Н. Лебина, М. Бондарчук.
Боротьбу з церковними шлюбами на початку 1920-х років розгорнув комсомол. Це
співпало із зміцненням побутових практик непу. Знаючи, що комсомол веде боротьбу з
релігійним дурманом, одружився церковним шлюбом. За таку любов візьми, «Зміна»,
цих нещирих комсомольців.
Приблизно до цього ж часу відноситься і публікація в московській газеті «Молодий ленінець», що розповідає про товариський суд над молодим робочим Першої московської
зразкової друкарні. Не дивно, що під впливом антицерковної пропаганди, а головне, в
ситуації нелегітимності актів «звичайного права церкви» кількість вінчань стало скорочуватися. Так, в 1924 році в Череповці вінчалися трохи більше половини всіх молодят, в
1925 році – всього 21%.
Повне заперечення релігійного освячення сім'ї в 1920-ті роки можна зафіксувати і в
студентському середовищі. Юнаки та дівчата, які приїжджали до великих міст вчитися,
вступаючи в шлюб, ніколи не йшли до церкви.
Навесні 1924 року ЦК ВЛКСМ відзначав величезні, а головне, як тоді здавалося, стійкі
зрушення в побуті: «Октябрини замість хрестин, цивільні похорони і весілля, введення
нової обрядовості замість релігійної стали в робочому середовищі масовим явищем».
Останнє слово покривається гуркотом оплесків. Тут же подарунки: від жінвідділів – ковдра, від заводоуправління – відріз тканини, від культкомісії – три книжечки – «Азбука
комунізму», «Донька революції», «Питання побуту». Після урочистої частини спектакль.
Щодо весільної обрядовості на селі, то у праці дослідника Нолла знаходимо записи
свідчень очевидців: «Весіль стало менше, вони стали коротшими. Там голод, там в колгосп тягнуть. Візьмуть тихо розпишуться і на тому-все. Та який коровай. Ми одружилися
в гуртожитку і кожен день отримували шматочок хліба. Мати зібрала придане. Що там
було? Свита овеча, кожух, а у кого трохи краще було, так ще і 10 сорочок». У досить
чіткому ритуалі «червоним весілля» не передбачалися будь-які вимоги, що стосувалися одягу молодят або подальшої святкової трапези. Лише в окремих випадках гості і
наречені пили разом чай. Проте в умовах повоєнної повсякденності влада як і раніше
стежила за динамікою фактів вінчання, розцінюючи це як соціальну аномалію. В даний
період люди зверталися до церкви для освячення шлюбу значно рідше, ніж для хрещення новонароджених або відспівування померлих. Вінчали в середньому не більше 15%
молодят. Швидше за все, це пояснювалося відносною самостійністю молодих людей,
що вступають у шлюб, незалежністю їх рішень від волі батьків. Крім того, післявоєнний
великий стиль з вираженими рисами імперської монументальності ще не знищив надію
на повернення пишних весільних урочистостей. легітимізацію обряду вінчання.

Становлення концепції апарату державної пропаганди Директорії УНР
Гуцал Денис

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
mr.presston@gmail.com
Період Директорії УНР постійно перебуває в полі зору дослідників, як один із вирішальних етапів Української революції 1917–1920 рр., тим не менше зосереджуючи увагу на
політичних, економічних, соціальних, військових аспектах, оминається інформаційний, в
тому числі інформаційно-пропагандистський, який є невід’ємною частиною кожного військового конфлікту. Дослідження становлення концепції апарату державної пропаганди,
дозволить визначити місце пропаганди в державній політиці УНР та динаміку її викори-
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стання, як інформаційного «щита й меча» під час другої більшовицько-української війни.
Предметом дослідження є процес формування концепції апарату державної пропаганди Директорії УНР.
Джерельну базу дослідження складають неопубліковані архівні матеріали фондів 1113
(Міністерство преси й пропаганди УНР) та 1092 (Міністерство внутрішніх справ УНР)
ЦДАВО.
Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи а також системно-структурний та проблемно-хронологічний методи, які дозволили дійти на основі опрацьованих матеріалів наступних висновків.
Закладання основ державного апарату пропаганди – а точніше його центрального елементу Департаменту пропаганди при Управлінні преси й інформації, відбувалось в прискореному темпі відповідно до складних військово-політичних умов, що стало деформаційним
фактором у подальшій його розбудові. Відсутність чіткого нормативно-правового забезпечення, кошторису та плану заходів надали діяльності апарату пропаганди риси ситуативної
моделі поведінки, оскільки організація агітаційно-пропагандистської роботи велась в значній
мірі рефлективно, тобто відповідно до нагальних цілей. Попри розуміння в провладних колах важливості «інформаційного щита й меча» в умовах війни, про що неодноразово наголошували в своїх спогадах С. Петлюра, О. Назарук, Б. Мартос, І. Мазепа, не знайшлось
достатніх ресурсів як матеріальних так і інтелектуальних для його швидкого становлення.
Відсутність чітких уявлень засад функціонування державного апарату пропаганди стала
причиною нескоординованості діяльності його елементів, а й розбудови двох паралельних
вертикалей інформаційно-пропагандистської мережі, зокрема інституту інструкторів-інформаторів підконтрольних МВС та інституту агітаторів Управління преси й інформації.
Відновлення напрацювання концептуальних ідей, після евакуації з Києва було продовжено в Кам'янецький період. Зокрема: розроблялись положення меж компетенції Департаменту пропаганди та його структурних відділів. Складались інструкції, плани діяльності
його відділів, в тому числі на основі отриманого емпіричного досвіду та теоретичних узагальнень в сфері ведення пропаганди. Проте більшість ініціатив згинули в бюрократичному апараті Управління.
Формування більш менш цілісної концепції апарату пропаганди припадає на осінь
1919 р. в контексті перетворення Управління в Міністерство преси й пропаганди. Ідеологами реформування державного апарату пропаганди стали новопризначений директор
Департаменту пропаганди Є. Іваненко та радник міністра преси й пропаганди Гризодуб.
В основу концепції були покладені наступні принципи: цілісності (джерелом пропаганди
мав бути єдиний центр–Департамент пропаганди); координованості (усна та друкована
пропаганда мали доповнювати один одного); комплексності (використання усної, друкованої, культурно-освітньої (мандрівні лектори), пропаганди, використання кіно, театрів,
агітпотягів); кваліфікованості (призначення фахівців, створення дорадчих органів та курсів агітаторів (короткострокових та постійних) для підготовки кадрів агітаційної роботи
серед населення); особливу увагу було приділено логістиці, а саме діяльності Експедиції
(ухвалено регіональну сітку постачання агітматеріалів). Проте сформований на основі
даної концепції апарат Департаменту пропаганди не виправдав сподівань на ефективну
діяльність, оскільки, по свої організаційній сутності був «апаратом мирного часу» і не
відповідав динаміці військового протистояння.

Еволюція ідеології ОУН (б) протягом Другої світової війни
Коваленко Олег

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна kovalenko.oleja@gmail.com
Своє існування Організація українських націоналістів почала взимку 1929 р., об’єднавши в собі декілька невеликих українських організацій націоналістичного спрямування, які
виходили з еміграції та із західноукраїнських земель, що перебували у складі Польщі.
Перше десятиліття існування ОУН, її політика та ідеологія формувалася під впливом наслідків національно-визвольної боротьби українського народу за державну незалежність та
соборність в 1917–1923 рр. Основні ідеологічні та політичні концепції ОУН створювалися на

130

Каразінські читання (історичні науки)

теоретичних засадах ідеологів інтегрального націоналізму, головним чином Донцова, Сціборського та зарубіжних філософів і соціологів. Д. Донцов, а разом з ним й керівництво ОУН
вважали, що головний урок поразки національно-визвольної боротьби та втрати державної
незалежності, а також тієї ситуації, в якій після цього опинився український народ, диктує
необхідність відмовитися від «гнилої демократії». Утвердженню цих принципів у діяльності
ОУН сприяла і політика Третього рейху, щодо перегляду Версальської системи договорів,
яка проводилася під гаслами права націй на самовизначення. Власне під впливом націонал-фашистської ідеології та практики, в ОУН формувався культ вождя та партії, авторитарні принципи внутріпартійного життя та вкрай нестерпне ставлення до інакомислячих.
На формування нової соціально-політичної програми та утвердження демократичних
принципів у діяльності ОУН вирішальне значення мала також незвична ситуація, в якій опинилися похідні групи на території Наддніпрянської України. У 1941 р. на центральні українські землі галицькі націоналісти йшли тільки з самою ідеєю самостійності держави і з думкою революційними методами здобути ту державу. Але рівночасно з цим, націоналістичний
рух, як продукт західноукраїнських умов під польською дійсністю, з певним урахуванням
тих сил Західної Європи, що боролися проти Версальської системи, відстоював концепцію
монопартійності та тотального контролю суспільства. Зустрівшись зі Сходом, та концепція
зазнала повної поразки. Будучи під тиском чужої тоталітарної системи, український народ
не міг симпатизувати такій системі загалом, а тим паче у власній державі. Для того щоб здобути підтримку широкого загалу і мобілізувати його на боротьбу проти німецьких окупантів,
ОУН мусила висунути гасла демократії, отже, такого політичного устрою, який відповідав
би інтересам народних мас. Тому на Наддніпрянській Україні ОУН змушена була відкинути гасло «Україна для українців», бо виникало питання ставлення до різних національних
меншин, які, подібно до українців, теж були позбавлені соціальних і політичних свобод. Тому
нова революційна визвольна концепція, яка виникла внаслідок зустрічі зі Сходом, гарантувала рівні права національним меншинам в Українській державі. У соціальному плані націоналізм не мав розробленої концепції, виходячи з положення, що побудова соціального
устрою – справа другорядна і на її розв’язання буде час у майбутній державі. Натомість, для
українського суспільства східних земель це була першочергова справа. Окрім цього, західноукраїнські націоналісти вважали, що Українська держава на Наддніпрянщині не існує, а
більшовицька держава, як форма, таки існує, і тому українські маси Наддніпрянщини хотіли
знати про зміст цієї держави, за яку повинна була йти боротьба, про місце в ній пересічного
громадянина, про її політичний і економічний устрій. Тому український визвольний рух, якщо
він хотів бути фактором на цьому етапі боротьби, мусив розв’язати ці питання, позаяк цього
прагнув сам народ, а не як голосила націоналістична доктрина.
Отже, ОУН мусила піти на ревізію цієї доктрини. І на ці зміни організація пішла щиро
з внутрішньою вірою і непохитною рішучістю ці позиції захищати. Власне, виходячи з тогочасної внутрішньополітичної ситуації на всіх українських землях та враховуючи міжнародне становище насамперед нацистського окупаційного режиму, Другий та Третій великі
установчі збори ОУН здійснили історичні доленосні ухвали.

«Селянський інфантилізм» як фактор більшовицького сприйняття
українського селянства (на матеріалах Харківської губернії)
Немченко Віктор

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна vitya.dilema@gmail.com
Чи не найважливішим завданням більшовиків у роки «воєнного комунізму» було встановлення контролю над селянством, безпосереднім виробником продуктів харчування.
Попри те, що селяни не могли претендувати на місце «гегемона революції», а їх «дрібнобуржуазна» натура не вписувалась в більшовицьку соціально-економічну структуру, без
них ця революція не могла втілитись a priori.
Варто відзначити, що історіографія питання є досить широкою та ґрунтовною (праці
О. Михайлюка, Т. Портнової. С. Кульчицького, Я. Мотенка, Р. Пайпса) і дозволяє детально
ознайомитись із наявними напрацюваннями даної тематики. Деякі твердження істориків
часто є досить суперечливими й неоднозначними, але саме це сприяє поглибленню ці-
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кавості до окремих аспектів дослідження. Варто відзначити, що для чіткішого вирішення
поставлених завдань необхідно опиратись перш за все на джерела.
Дуже важливими у процесі дослідження стали твори ідеологів Радянської держави в роки
«воєнного комунізму» – В. Леніна та Л. Троцького. Варто відзначити, що цим джерелам
властивий великий рівень упередженості, місцями класової нетерпимості, проте в них перш
за все можна простежити погляди головних ідеологів російського комунізму. Крім того, провідне місце в дослідженні посідає періодичний друк часів Української революції.
Наукова новизна дослідження полягає у глибокому переосмисленні ролі українського
селянства в воєнно-комуністичних перетвореннях більшовиків. Для вирішення окремих
аспектів проблеми дослідником знайдено та введено до наукового обігу раніше не опубліковані архівні джерела.
Основним чинником, який визначав вектор радянської економічної політики, був світогляд більшовицького керівництва. У їх планах селянство відігравало дуже важливу роль,
але скоріше допоміжну, тимчасову. Лев Троцький, розмірковуючи про робітничу революцію, називав пролетаріат класом-визволителем селянства. У той же час, він повністю
заперечував можливість взяття селянством влади у свої руки, говорив, що воно геть не
здатне грати самостійну політичну роль. На думку В. Леніна, селянство могло долучитись або до табору пролетаріату, або до табору буржуазії (ще в роки Першої російської
революції). Воно відверто позбавлялось самостійної ролі у цій боротьбі. Відзначалось,
що селянський рух є політично несвідомим і стихійним, таким, якому треба допомогти,
консолідувати його у прагненні покращити життя.
Основна маса населення всієї колишньої Російської імперії, по-суті, була знаряддям
для втілення більшовицьких планів. Самодостатній, заможний селянин, який за рахунок
титанічної праці й надзусиль намагався розширити й вдосконалити своє господарство,
був реальною загрозою для радянської влади, адже демонстрував іншим альтернативний більшовицькому шлях існування. Крім того, заможний приватний власник не буде
бездумно прожовувати демагогічні лозунги про загальну рівність.
Тож більшовики не далеко відійшли від уявлення про інфантилізм селянської спільноти, її політичну несамостійність, нездатність власними силами будувати якісно нове
життя. Селянам відверто відводилась роль об’єкта революційних перетворень, але одночасно і проголошувалось право на відносну рівність із «гегемоном революції». Попри
усі внутрішні протиріччя селянства як феномену (індивідуалізм VS колективізм, традиціоналізм VS революційність, ставлення до приватної власності, власної ідентичності),
останнє все ж стало вагомим актором революційних подій. Однак сприйнятливість до
демагогії більшовиків врешті зіграла злий жарт із селянами. Його зав’язка проявилась у
«воєнному комунізмі», а кульмінація настала у часи Cталінізму.

Діяльність Всеукраїнського комітету охорони пам’яток мистецтва та
старовини (1919–1921 рр.)
Новак Олександр

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Novack_A@ukr.net
Соціально-економічні потрясіння, що стали наслідком спершу Лютневої революції, а
згодом – й приходу до влади більшовиків внаслідок Жовтневого перевороту 1917-го року,
несли загрозу знищення значної частини пам’яток минулого. Це, в свою чергу, поставило на порядок денний інституалізацію охорони історико-культурного надбання. Важливим для розуміння ґенези пам’яткоохоронної роботи в ті буремні роки є дослідження
діяльності Всеукраїнського комітету охорони мистецтва та старовини. Для усвідомлення
механізмів функціонування цієї інституції вкрай важливим є з’ясування її цілей та задач,
умов, у яких проводилася дослідницька та охоронна робота, взаємодії із відповідними
структурами на місцях.
Джерельна база представлена передовсім актовими та діловодними джерелами. У
вивченні умов роботи цих інституцій незамінними є джерела особового походження: спогади охоронців історико-культурного надбання, наприклад – Ф. Л. Ернста, Ф. І. Шміта та
С. А. Таранушенка.
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В центрі уваги вітчизняних істориків (зокрема, О. М. Нестулі, В. В. Ткаченка,
О. О. Алексєєва) зазвичай перебувають напрями та обставини діяльності ВУКОПМИСу,
або ж правові аспекти його функціонування (В. І. Акуленко). Традиційно робота всеукраїнського комітету досліджується у відриві від місцевих (зокрема – губернських) структур,
що займалися охороною історико-культурного надбання. Розібратися з особливостями
становлення пам’яткоохоронних інституцій власне у Харківській губернії дозволяють праці І. В. Чернікової та В. С. Романовського.
Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва та старовини (ВУКОПМИС) було
створено у лютому 1919-го року з метою реєстрації та охорони історично, архітектурно
та мистецьки цінних об’єктів. На особливу увагу заслуговує «Проект положення про Всеукраїнський комітет охорони мистецтва та старовини». Згідно із ним комітет мав складатися із п’яти тематичних секцій (музейної, архітектурної, археологічної, архівно-бібліотечної
та етнографічної). У пріоритетах роботи даної інституції визначалися реєстрація, охорона (у т. ч. – й контроль за переміщенням найцінніших об’єктів) та популяризація найвизначніших пам’яток мистецтва та старовини (передовсім – через організацію тимчасових
та постійних музейних виставок, лекцій, видання книг та брошур).
Всеукраїнська організація одразу ж зіткнулася із необхідністю формування мережі відповідних структур на місцях. Так і виникає мережа ГУБКОПМИСів (Губернських комітетів
охорони пам’яток мистецтва та старовини). У складі Харківського ГУБКОПМИСу діяли
фактично ідентичні структурі ВУКОПМИСу п’ять тематичних секцій (музейна; архітектурно-монументальна; архівно-бібліотечна; етнографічна; археологічна). Робилася спроба
налагодження роботи і найнижчої ланки пам’яткоохоронних організацій – місцевих КОПМИСів, проте через брак спеціалістів та незацікавленість місцевої влади існували вони
зазвичай суто номінально.
Завдання, поставлені перед пам’яткоохоронцями в галузі всебічного наукового дослідження історико-культурного надбання та взяття під охорону найцінніших творів мистецтва
не могли бути виконані через об’єктивні обставини. Ф. Л. Ернст, працівник ВУКОПМИСу, згадував про неможливість проводити послідовну роботу зі збереження історико-культурного
надбання через загальну розруху і нестабільність та відсутність постійного фінансування.
Схожі проблеми згадуються і працівником харківського ГУБКОПМИСу С. А. Таранушенком.
Спогади Ф. І. Шміта засвідчують, що працівники цих установ (зокрема, й він сам) потрапляли
в поле зору репресивних органів в часи сумнозвісного «Червоного терору».
Із стабілізацією становища радянського режиму в Україні, протягом 1920-го – 1921-го
років, робота Всеукраїнського комітету охорони пам’яток мистецтва поступово зводиться
нанівець, заходи із дослідження та охорони пам’яток минулого втрачають систематичність. Пройшовши через спробу переформатування у квітні 1921-го року, дана інституція
фактично припинила своє самостійне існування після низки скорочень листопада – грудня 1921-го року, в результаті котрих вона стає частиною Головполітпросвіти при Народному комісаріаті освіти України.
Таким чином, протягом 1919-го року було вибудовано триланкову систему пам’яткоохоронних інституцій Радянської України, основою котрої став ВУКОПМИС. Амбітні задачі, поставлені перед тодішніми охоронцями історико-культурного надбання, не вдавалося виконати через політичну нестабільність та хронічний брак матеріальних ресурсів,
недостатньо налагоджену комунікацію із відділами даної інституції на місцях – ГУБКОПМИСами та КОПМИСами. Проте активізація роботи із дослідження та збереження історико-культурного надбання мала позитивні наслідки для майбутнього періоду вивчення
вітчизняної старовини, що припав на другу пол. 1920-х – поч. 1930-х рр.

Жовтневі події 1917 р. у Києві:
відносини Центральної Ради і київських більшовиків
Телічко Дмитро

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна telichko_97@mail.ru
Жовтневі події 1917 р. у Києві та їх наслідки в значній мірі вплинули на долю українського
державотворення. В цьому відношенні дослідження є досить актуальним як для вивчення
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історії Української революції 1917–1921 рр., так і для розуміння сучасних подій в Україні.
На прикладі жовтневих подій 1917 р. у Києві можна досліджувати різні політичні сили, їх
взаємовідносини, соціальну опору, програмні особливості. Саме жовтневі дні дають змогу
прослідкувати зміну суспільних настроїв, визначити політичних фаворитів та аутсайдерів,
відповідні причини популярності, або непопулярності.
В історіографії це питання розглянуто достатньо широко. У дослідженні були використані
праці радянських дослідників І. І. Мінца, І. Б. Берхіна, Ф. Г. Зуєва. Бралися до уваги і праці
представників української еміграційної історіографії – З. Стефаніва та П. В. Феденка. Основою дослідження стали сучасні праці, які в свою чергу можна поділити на українські (роботи
І. Б. Дацківа, В. Ф. Верстюка, П. П. Гай-Нижника) та російські (роботи І. В. Міхутіної). Але
не зважаючи на широку історіографічну традицію дослідження даних подій, деякі аспекти
залишаються недостатньо висвітленими, а деякі – взагалі не досліджуваними.
Досліджувана тематика має змістовну та репрезентативну джерельну базу. Різнопланові документи ще в радянські часи було видано у збірниках «Директиви головного командування Червоної Армії (1917–1920)», «Документи з історії Громадянської війни в СРСР»,
«Українська Центральна Рада. Документи і матеріали». Велике значення мають спогади
сучасників тих подій. Їх можна умовно поділити на спогади більшовиків (спогади Є. Б. Бош
і В. А. Антонова-Овсієнка) та представників ЦР (мемуари В. К. Винниченка, М. С. Грушевського, П. О. Христюка).
Методологічна основа дослідження обумовлена переважним використанням історико-генетичного і порівняльного методів. Перший дає змогу вивчити суспільні настрої і визначити
його схильності. Другий надав можливість порівняти Центральну Раду і більшовиків як різні
політичні сили.
Початком жовтневих подій у Києві вважаються перші звістки про переворот у Петрограді
25 жовтня. Рада робітничих і солдатських депутатів, де більшовики мали потужні позиції,
підтримала петроградців, створила власний ревком. Більшовики прагнули ліквідувати органи, що підпорядковувалися Тимчасовому уряду: Міську думу та штаб Київського військового
округу (КВО). Проте, повстання не сталося адже більшовики не мали такого впливу у Києві,
як в Петрограді, до того ж проти повстання висловилися конкуренти більшовиків у Раді робітничих і солдатських депутатів – есери та меншовики.
Центральна Рада не підтримала петроградського перевороту і звинуватила більшовиків
у руйнації єдиного фронту революційної демократії. Більшовики у відповідь розкритикували
ЦР і вийшли зі складу Малої Ради.
Рада, бачачи поступову конфронтацію між більшовиками та КВО, виступила з закликом
до збереження миру і порядку в Києві. З цією метою був створений Крайовий комітет з охорони революції, куди повинні були увійти представники більшовиків і КВО. Але останні бойкотували запрошення до комітету і згодом він розпався.
У ніч на 29 жовтня частини КВО захопили більшовицьке керівництво у Маріїнському палаці. Центральна Рада заступилася за більшовиків. З 29 по 31 жовтня тривали бої між більшовиками і КВО, Рада знову виступила як гарант миру і створила примирну комісію, згідно
з рішенням якої війська КВО виводилися з Києва. Більшовики сприйняли це за перемогу
повстання, та насправді перемогла Центральна Рада: КВО і більшовики були дискредитовані перед населенням, а Рада здобула авторитет і позбулася конкурентів. Наслідками жовтневих днів став ріст авторитету ЦР, розвиток українського державотворення і наростання
конфлікту з більшовиками.
Таким чином, можна дійти висновку, що Центральна Рада і більшовики належали до соціалістичного суспільно-політичного потоку, але перша відрізнялася поміркованою політикою
і виступила за єдність революційної демократії. Другі виявилися радикальними, прагнули
власної диктатури, але не маючи сил для цього, потерпіли поразки наприкінці жовтня 1917 р.
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Дитячі періодичні видання 1930-х років в УСРР
як засіб піднесення авторитету влади
Чуваткін Олександр

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна naxifar@gmail.com
Ключем до розуміння ментальних перетворень 1930-х років може слугувати в тому
числі й історія дитинства. Дитина ставала об'єктом пильної уваги з боку влади. Держава
залучала до виховання підростаючого покоління різні засоби. Одним із них стали періодичні видання, які використовувались задля різних цілей. У 1930-ті роки перед дитячими
виданнями була поставлена нова мета – підняти авторитет влади, використовуючи образ політичного лідера на сторінках друкованих видань. Аналізуючи періодичні видання
у зв’язку із поставленою проблемою можна зрозуміти особливості формування нового
світогляду у підростаючого покоління та визначити місце влади у ньому.
Дослідженням дитячих періодичних видань за радянської доби займалися О. А. Алєксандров та М. І. Алєксєєв. На сучасному етапі у цьому напрямку працюють українські та
зарубіжні історики: О. М. Нагорна, Н. М. Коляда, Н. Т. Гогохія, О. О. Федотова, К Келлі та інші.
Сьогодні формуються нові підходи до вивчення дитячих періодичних видань 1930-х років.
Першу групу джерел складають періодичні видання, передовсім журнали «Жовтеня»,
«Мурзилка», «Пионер», «Піонерія», «Піонервожатий», «Червоні квіти» та газети – «Пионерская правда», «Юный Ленинец», «На зміну». Друга група – це актові матеріали представлені законами, постановами та резолюціями з’їздів ВЛКСМ, ЛКСМУ, КП(б)У, РКП(б)
та ВКП(б), що висвітлюють загальні питання партійно-ідеологічного контролю над періодичними виданнями для дітей.
Наукова новизна полягає в тому, що було визначено роль і місце періодичних видань у
піднесенні авторитету влади 1930-х років. Зроблено висновки щодо зазначеної проблеми
та переосмислено важливість участі дитячої преси у здійснені ментальних перетворень
1930-х років.
Видання почали активно впроваджувати ідеї політичних лідерів щодо ідеологічного
впливу на дитину, які з’явились на початку 1930-х років. Загальновживаним стало поняття «найкращий друг дітей», що ототожнювалось з окремими партійними лідерами.
Взірцем для наслідування став образ Леніна, ім’я якого почало асоціюватись з народним
фольклором, наприклад дитяча казка «Народная сказка о Ленине и правде» у журналі «Мурзилка». Ленін для дітлахів зображувався душевною та люблячою людиною, але
водночас виглядав як сильна та вольова особистість. У дитячих виданнях з’являються
сторінки на яких діти висловлюють свою вдячність Леніну за їх безхмарне життя.
У 1930-ті роки радянські діти отримали «друга» Й. Сталіна – «бойового соратника і
кращого учня Леніна». Преса починає друкувати фотографії Сталіна із дітьми, а постійне
тиражування цього сюжету свідчать про перетворення його на символ доби.
Тиражування портретів Сталіна протягом 1930-х років стало досить популярним у республіканській дитячій пресі. Журнал «Жовтеня» 1938-го року опублікував матеріал стосовно виборів до Верховної Ради УРСР, де чітко були зазначені пріоритети: «Будьте вірними
слугами радянського народу, будьте схожими на наших мудрих вождів – Леніна і Сталіна».
В УСРР одним з перших місцевих лідерів, відомих своєю «дружбою» з дітьми став народний комісар освіти М. Скрипник, чий портрет в оточенні делегатів першого Всеукраїнського зльоту піонерів, надруковано у травневому номері газети «На зміну» за 1932-й рік.
З 1934-го року в республіканській дитячій пресі з’являються портрети секретаря ЦК КП(б)
У П. Постишева, який стає «загальновизнаним другом» дітей. Обкладинку журналу «Піонервожатий» у вересні 1934-го року було прикрашено його зображенням у компанії піонерів
республіки. Один із авторів цього номеру назвав його «найулюбленішим другом піонерів».
Отже, образ дитини об’єднаний із політичним лідером починав працювати на авторитет влади, якій підростаюче покоління мало віддати свої симпатії. У дітей мало виникнути
почуття глибокої вдячності, бажання бути гідним, виправдати довіру старших, прийти на
допомогу. Влада пропонувала образи тих людей, яких повинні були наслідувати діти,
щоб вирости справжніми «юними ленінцями». Поза сумнівів, дитяча преса стояла на
сторожі інтересів держави, виконуючи свою головну функцію – виховання підростаючого
покоління згідно нової ідеологічної концепції.

РОЗДІЛ ХІІІ

ІСТОРІЯ ХАРКОВА

ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО
ПРОСТОРУ
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Проблемы нерационального использования территории квартала
в системе городской среды
Варавина Валерия, Ермоленко Антонина

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
x7200@yandex.ua
Нерациональное использование территории города занятой ветхой застройкой - одна
из существующих проблем городской среды. Территория исследуемого квартала города
Харькова выступает одной из таких местностей.
В работах А. Ю. Лейбфрейда и Д. И. Багалея упоминается о развитии квартала и примыкающих к нему улиц. Однако современные литературные и научные издания не имеют
нынешней оценки состояния данной территории, а также предложений по ее улучшению.
Объект исследования – территория квартала г. Харькова в границах улиц Искринская,
улицы Святодуховская, переулка Искринский, проспек Московский.
Предмет исследования – структура организации архитектурного пространства.
Цель исследования – выявить наиболее благоприятные экономически выгодные пути
реконструкции данного квартала.
Для достижения поставленной цели были проанализированы следующие составляющие комплексного анализа территории:
– историко-архитектурная концепция квартала;
– композиционные особенности транспортно-пешеходной организации квартала;
– этажность и степень физического износа существующей застройки;
– анализ функциональной организации территории квартала;
– анализ технико-экономических показателей квартала;
В процессе исследования был применен комплекс методов (в их взаимосвязи и взаимодействии), включающий компонентный анализ, статистические подсчеты, сопоставление и обобщение.
Вся застройка изучаемого квартала не имеет исторической и архитектурной ценности. На участке присутствует большое количество элементов с диссонирующей застройкой. Анализ функциональной организации квартала показал, что его преобладающая
функция - жилая. Тем не менее, оценка физического износа существующих сооружений
определила их плачевное состояние, близкое к критическому, что является одним из оснований для реорганизации квартала в целом. Оценка этажности исследуемого квартала продемонстрировала преимущественно одно- и двухэтажную застройку, которая не
несет экономической выгоды для квартала, находящегося вблизи исторического центра
города с высокоразвитой транспортной развязкой. Это также подчеркивает необходимость улучшения организации данной территории.
Подводя итоги можно сделать проектное предложение по реконструкции квартала:
– необходимо внести изменения пространственной системы квартала. Модифицировать существующую жилую застройку с рекомендацией по ее расширению (на пересечении улицы Искринская и переулка Искринский);
– улучшить структуру озеленения и благоустройства территории квартала, а также
реорганизовать транспортно-пешеходные связи в пределах квартала с расширением
внутриквартальных территорий для пешеходов.

История и архитектура Площади Свободы
Димитров Денис

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
denis.dimitroff1110@yandex.ua
На протяжении 26 лет существования современной Украины мы переживаем существенные взлёты и падения во всех сферах деятельности страны. В этой теме будет
обращено внимание на вопрос, касательный архитектуры города Харькова, а именно,
его центра – Площади Свободы. Также будет рассмотрен скандальный проект, который
может существенно видоизменить её ансамбль.
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Город Харьков примечателен в первую очередь своей историей и архитектурой. Это
первая столица Украины. Город с площадью, являющейся одной из самых масштабных
в Европе, на которой расположен один из старейших университетов страны.
Сто лет назад будущая площадь представляла собой почти заброшенную территорию – до революции место нынешней площади частично занимала небольшая немощёная Ветеринарная площадь, названная по двухэтажному зданию Ветеринарного института. По существу это был пустырь. Застройка Площади Свободы начата в 1925 году,
мощение – в 1930-м. Городская площадь таких громадных размеров была задумана для
подчёркивания города Харькова как политического центра и столицы Советской Украины
1919–1934 гг. (в 1934 – столица Украины перенесена в город Киев). На площади намечалось проводить массовые праздники, митинги, военные парады, народные гулянья.
В 1928 году был построен Дом государственной промышленности, «первый небоскрёб» и первое железобетонное здание в СССР. Для него отвели три смежных квартала на внутреннем кольце. Это и положило начало формированию нового района,
центром которого стала огромная площадь, граница которой определилась Госпромом.
Одна из крупнейших в мире площадей получилась в плане необычной формы, напоминающей реторту (химическую колбу). Стремление придать очертаниям площади более
чёткую конфигурацию привело к её пространственному расчленению на прямоугольную
часть, служащую главным городским форумом, и круглую, в центре которой до Великой
Отечественной войны была огромная клумба, затем на её месте был создан сквер (архитекторы В. И. Корж, П. И. Русинов, 1965 год).
Архитектурный колорит площади составляют в гармонии шесть доминирующих зданий советского стиля: собственно сам Госпром, два корпуса ХНУ им. Каразина, гостиница «Харьков», здание Харьковской областной госадминистрации, а также современное
здание пятизвездочной гостиницы «Харьков Палас» в стиле хай-тека.
5 ноября 1963 года был сооружён самый крупный памятник Ленину в Украине, который
визуально немного уменьшал размер Площади Свободы. 28 сентября 2014 года проукраинскими активистами памятник был демонстративно повален. После этих событий
в горсовет стали активно приходить петиции с просьбой установить новый памятник на
Площади Свободы. В ноябре 2016 года был объявлен конкурс на лучший проект новой
достопримечательности города на месте поваленного памятника Ленину.
3 февраля 2017 года экспертное жюри блиц-конкурса выбрала памятный знак в виде
ангела. Данное событие вызвало в городе общественный резонанс. Большинство людей было категорически против установки каких-либо памятных сооружений на Площади Свободы, тем более стелы с ангелом, прозванной в народе «одоробло». По мнению
большинства, новая сакральная достопримечательность города, 80-метровая колонна
коринфского ордера, венчающаяся скульптурой ангела с крестом, не может сосуществовать рядом с конструктивистским Госпромом.
Таким образом, харьковская Площадь Свободы располагает богатой историей строительной мысли, колоссальным плацдармом труда великих советских инженеров и архитекторов, является одной из самых больших площадей мира. И даже в современном
обществе ещё есть люди, способные бороться за красоту и идеалы города, в котором
они родились и воспитывались.

Погляд на історію будинку «Слово»
крізь призму архівних креслеників ЦДНТА України
Коваль Юлія

ЦДНТА України yulya-koval-1993@mail.ru
У Харкові по вулиці Культури, 9 (це теперішня назва) розташовується славнозвісний
будинок «Слово». Він цікавить не лише архітекторів, а й істориків, так як саме в ньому
мешкали літератори Розстріляного Відродження.
Зважаючи на актуальність та значущість вивчення історії України в період радянської
влади та її вплив на українську культурну еліту є доцільним популяризувати документи,

138

Каразінські читання (історичні науки)

які проливають світло на події тих часів. Автором були опрацьовані документи Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України), де зберігається частина проекту з будівництва будинку «Слово». А саме: кресленики генплану, фасадів,
планів поверхів, світлокопії креслеників фасадів, розрізів, планів поверхів, даху із солярієм тощо. На креслениках позначено площу кожної кімнати, довжину та висоту стін, двері,
вікна, сходи та інше. Ці дані дозволяють у повній мірі охарактеризувати будівлю.
Ідея забудови будівлі виникла у грудні 1926 року. До «ініціативної» групи з реалізації
увійшли письменники – Ю. Войцехівський, А. Любченко, О. Слісаренко, П. Панч, С. Пилипенко та Остап Вишня. Спочатку будівництво планували закінчити восени 1928 р, але
бракувало коштів. Після цього літератори звернулися за допомогою до голови РНК УРСР
В. Я. Чубаря, за наказом якого було додатково виділено ще 51 тис. крб. Розробка та
реалізація проекту здійснювалася під керівництвом Михайла Дашкевича у будівельному
товаристві «Укрпайбуд».
Володимир Куліш у своїй книзі-спомині пише: «Названо будинок «Словом» і почав він
своє недовге існування зимою в місяці грудні 1930 р. Мешканцями будинку, в першу чергу, були письменники, поети, драматурги, малярі, композитори, актори. Та окрім них мешкали й люди, які не мали ніякого відношення до мистецтва, тобто оселились «по блату».
Якщо дивитись на будинок з висоти пташиного польоту, то видно, що побудований він
у формі букви «С». А зважаючи на те, що призначався він для письменників, то символічно, що називали його будинок «Слово». Він був п’ятиповерховим, мав п’ять під’їздів. На
кожному поверсі було по дві квартири, у певних випадках три, які в свою чергу мали по
3–4 кімнати відповідно. У сумі в будинку нараховувалось 66 квартир. Кожен під’їзд мав
два виходи (на вулицю та внутрішній двір), які між собою були наскрізними. На документі
чітко зазначено, що площа 3-х кімнатної квартири становила 57,29 м2, 4-х кімнатної квартири 75,84 м2. Із документів ми бачимо, що було запроектовано та побудовано солярій,
якій розміщувався на даху. Про цей факт згадують і діти літераторів у своїх споминах.
Помешкання були побудовані таким чином, що спочатку мешканець заходив до невеличкого передпокою, з якого був вихід до кожної кімнати. Усі квартири мали лазничку,
вбиральню, кухню з невеличкою піччю, яку треба було опалювати вугіллям або дровами,
будинок мав центральне парове опалення. Кожен поверх, не залежно від планування,
мав три або два помешкання. Наприклад, у першому та п’ятому під’їздах було по три
помешкання, а решта (з другого по четвертий включно) мали по два помешкання. Кожне
помешкання мало один балкон. Середина мала по два балкони. Згідно кресленику «план
напівповерху та напівпідвал» ми бачимо, що там була котельна, склад палива, опалювач
та 4 житлові площі. Наприклад, перше житлове приміщення має площу 57,29 м2, у якому
не житлова площа складає 25,34 м2, кухня 6,32 м2.
Перші роки життя письменників у цьому будинку були майже ідеальними. Та їхнє щастя було не довгим. Через певний час працівники НКВС стали там частими остями, тому
пізніше будинок і отримав прізвисько «Крематорій». Вивчаючи робочий проект будинку
стає зрозумілим якими були умови життя відомих літераторів, якою була площа квартир,
як і з чого його будували та багато іншого.

Вклад Южного научно-исследовательского института промышленного
строительства в послевоенное восстановление Харькова
(по документам ЦГНТА Украины)
Ожиганов Дмитрий

Центральный государственный научно-технический архив Украины
dmitriy_ozhyganov@mail.ru
Как известно, оккупация и кровопролитные бои нанесли Харькову колоссальный
ущерб, заставив мобилизовать все предприятия и организации связанные со строительством на преодоление послевоенной разрухи. В числе первых в восстановлении промышленного потенциала города были задействованы только что реэвакуированные или
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вновь созданные научно-исследовательские институты и лаборатории − им предстояло
обеспечить технической документацией строительные организации и максимально удешевить строительство.
Одной из подобных организаций стал образованный в 1944 г. Южный научно-исследовательский институт промышленного строительства «ЮжНИИ» (первое слово в названии Института указывало на то, что он специализировался на создании проектно-конструкторской
документации исключительно для южных районов СССР). Документы организации, сосредоточенные в фонде Коллективного предприятия проектный и научно-исследовательский
институт «Харьковский ПромстройНИИпроект» (фонд Р-2, комплекс 3-4) являются ценным
свидетельством, дополняющим знания об особенностях восстановления промышленности
Харькова и других городов СССР в годы четвертой пятилетки.
Вклад «ЮжНИИ» в дело послевоенного восстановления ряда промышленных предприятий Харькова не получил должного освещения в исследованиях посвященных науке и технике. Это можно связывать с тем, что по окончанию восстановительного периода «ЮжНИИ» стал дублировать направления деятельности и функции Харьковского
«ПромстройНИИпроекта», что в конечном итоге привело к слиянию с последним в 1963
г. «ЮжНИИ» фактически перестал существовать, а его технический архив был передан
в распоряжение Харьковского «ПромстройНИИпроекта».
Источником, освещающим историю деятельности «ЮжНИИ» являются отчеты по темам научно-исследовательских работ за 1944–1963 годы, которые помимо текстовых
включают графические материалы – чертежи, фотографии и т. п.
История и основные направления деятельности Института представлены научными изысканиями сотрудников ЦГНТА Украины – очерком А. А. Алексеенко и Н. В. Миргород «Роки
війни і відбудови. Історичні нариси за документами ЦДНТА України» и справочно-информационным изданием Д. И. Ожиганова «Будівельна техніка у документах ЦДНТА України».
В первые послевоенные годы «ЮжНИИ» занимался разработкой критериев оценки
несущей способности металлоконструкций, подвергшихся воздействию высоких температур. Для определения качества поврежденного металла Институт предложил способ,
который давал возможность учитывать силовые влияния и связанные с ними деформации. Апробация нового метода была произведена при исследовании железобетонного
перекрытия главного корпуса Харьковского турбогенераторного завода.
Исследование перекрытий этого и ряда других заводов оказали помощь в разработке «Инструкция по усилению и восстановлению железобетонных конструкций методом
инженера Литвинова», длительное время использовавшейся на крупных стройках, особенно в районах, которые пострадали во время боевых действий.
Помимо этого Институт проводил рационализаторскую работу по разработке технологии производства дешевых строительных материалов из отходов промышленного
производства. Так, предложенная инженером Ищенко гидроизоляционная замазка,
включавшая в себя пек, дёготь, глину и песок была впервые успешно опробована во
время восстановления цехов завода №75 (филиал Харьковского завода транспортного
машиностроения имени В. А. Малышева).
Сложно переоценить вклад Института в механизацию строительных работ. Особенно
интересен проект высокочастотного вибрационного насоса для перекачки строительных
растворов. Применение устройства было эффективным в промышленном строительстве, при штукатурке и побелке различных промышленных объектов. Уделялось внимание и усовершенствованию ручного строительного инструмента – разрабатывались новые виды ножниц для резки кровельного железа, домкратов, ручных цепных талей и т. д.
Описанные разработки являются лишь малой частью работ выполненных коллективом «ЮжНИИ» в рамках восстановления промышленного потенциала Харькова. Однако
и упомянутое позволяет говорить о том, что творческая деятельность сотрудников «ЮжНИИ» – плеяды известных строителей, оказавших влияние на развитие промышленного
строительства в СССР (И. З. Барч, С. Н. Беленко, А. М. Виницкий, А. Б. Виткуп, И. В. Вольф,
И. М. Литвинов, Ю. Н Тихенко и др.), достойна стать предметом исследований историков.
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Розвиток освіти на Харківщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Ісаєнко Лілія

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 40 isaenko71@mail.ru
Студії з історії освіти сьогодні є вкрай затребуваними в науковому та громадському
дискурсі. Аналіз історії діяльності початкових навчальних закладів різних видів і форм
дозволить використати уроки минулого в сучасних умовах задля врахування цього досвіду при подальшому формуванні національної системи освіти. Мета дослідження полягає
в тому, щоб дослідити особливості освітньої урядової політики щодо функціонування початкових шкіл Харківської губернії.
Зі скасуванням кріпацтва спостерігалося певне пожвавлення діяльності шкіл духовного відомства, що обумовлювалося прийняттям державних документів про освіту у 1864 р.
та 1874 р. Але стан шкільної справи в цей період залишався незадовільним. За чисельністю дітей і періодичністю навчання парафіяльні школи нагадували більше домашні
школи грамоти. Духовенство примушували до ведення освітньої справи. Утворення училищних рад – губернської та повітових – як керівних та контролюючих органів, сприяло
упорядкуванню діючих і утворенню нових шкіл.
У 90-х роках ХІХ ст. державна політика зумовлювала загальний релігійний характер
освіти і сприяла його вкоріненню. З відкриттям та розгортанням діяльності земських шкіл,
відставання церковних стало ще більше очевидним за такими показниками як рівень матеріального забезпечення, рівень викладання та якість педагогічної підготовки учительських кадрів із духовенства. Зі скасуванням кріпацтва спостерігалося певне пожвавлення
діяльності шкіл духовного відомства, що обумовлювалося прийняттям державних документів про освіту у 1864 р. та 1874 р.
У період з 1884 р. по 1904 р. відбувалося піднесення у діяльності церковнопарафіяльних шкіл, обумовлене ініціативою самодержавства – прийняттям «Правил про церковнопарафіяльні школи» (1884 р.) та регулярним (з 1896 р.) їх фінансуванням. У цей час
зростала кількість шкіл, відбувався перехід до трьохрічного мінімального строку навчання, удосконалення програм до рівня земських шкіл та застосування досвіду їх роботи,
створення чіткої системи церковнопарафіяльної освіти, самостійна підготовка духовним
відомством кадрів для церковних шкіл. Однією з поширених форм одержання початкової
освіти у сільській місцевості стали школи грамоти, що остаточно перейшли у підпорядкування духовенства у 1891 р. Зростанню їх кількості та авторитету сприяли матеріальна
доступність і пристосованість до умов сільського побуту.
Останній період діяльності церковнопарафіяльних шкіл (1904–1917 рр.) характеризується їх поступовим занепадом, викликаним стрімким відставанням якості підготовки учнів
від освітніх вимог часу. У червні 1917 р. Тимчасовий уряд прийняв рішення про ліквідацію
церковнопарафіяльних шкіл та передачу останніх у підпорядкування Міністерства народної
освіти. Навчальний процес у парафіяльній школі був спрямований на виховання в учнів
рис православного віруючого у шкільних, побутових і громадських умовах. Учні відвідували
богослужіння, брали участь у церковному читанні та співах, роботі шкільних бібліотек. Для
поклоніння святиням влаштовувалися паломництва, які в Харківській єпархії набули досить
значного поширення серед інших виховних заходів. Цікавою формою виховної та методичної роботи стала організація шкільного музею Харківської єпархії та складання шкільних літописів. Складовою частиною виховуючого навчання стало трудова підготовка, що здійснювалася через діяльність ремісничих відділень і класів ручної праці.
Характерною ознакою оновлення змістового компоненту навчальних закладів згаданих типів у кінці ХІХ – на початку ХХ століття стала тенденція виникнення недільних
та приватних шкіл, що забезпечували зв’язок школи з життям. Досить своєрідним для
шкільництва стало прагнення об’єднати загальноосвітню і професійну підготовку вихованців шляхом розширення змісту освіти. Розвиток шкільного компоненту початкової
освіти передбачав індивідуалізацію і диференціацію навчання і виховання, внесення до
навчальних планів клубних занять сприяло забезпеченню саморозвитку особистості через організацію її вільної самостійної діяльності.
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Головними тенденціями оновлення змістового компоненту у початковій освіті Харківської
губернії у зазначений історичний період стали: гуманізація навчально-виховного процесу
(простежувалась в оновленні шкільного компоненту навчальних програм приватних навчальних закладів); соціалізація освіти (професіоналізація початкового навчання).

Образ учасників студентських будівельних загонів
на сторінках періодики м. Харкова 1961–1991 рр.
Кір`ян Олександра

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна aleksandra.kiran@gmail.com
Опрацьовування радянської преси є складовою частиною дослідження просопографічного портрету учасників студентських будівельних загонів (СБЗ). Важливим є визначення впливу офіційного бачення нового радянського суспільства та асоціювання СБЗ із
творенням «нової людини». Адже, створення СБЗ припало на прийняття Третьої програми КПРС. Докладно ідеал «нової людини» вписаний у «Моральному кодексі будівника
комунізму». Маємо змогу говорити про схожість вимог до учасників будівельного загону
з критеріями вміщеними у «Моральному кодексі». Отже, СБЗ можемо розглядати, як
реальний проект з демонстрації перспектив проекту Третьої програми КПРС. Відображенням згаданих перспектив є вимоги до кандидатів в учасники будівельного загону. А
також, образ, що створювався періодичною пресою навколо бійців будівельних загонів.
Основою джерельної бази є загальноміська газета «Красное знамя». Метою дослідження
є порівняння партійного бачення ролі студентського будівельного руху зі створеним образом
цього руху серед харківських періодичних видань. Маємо на меті встановити, чи серед періодичної перси існував один чи декілька образів студентів – учасників руху.
Для аналізу періодики був використаний метод контент-аналізу. Критеріями відбору в
результаті проведення утилітарно-прагматичного контент-аналізу є стійкі словосполучення та слова, що характеризували студентський будівельних рух в цілому, чи учасника окремо. Було проаналізовано 189 друкованих статей газети, що мали відношення до СБЗ.
Відповідно до проведеного кількісного контент-аналізу отриманні результати можемо
розподілити на декілька категорій, відповідно до частоти вживання в пресі. Найбільш вживаними є слова, що характеризують відданість справі комунізму та партії (23,4%). Студенти – обов’язково комсомольці, допомагає та винагороджує – партія, будівництво – ударне
комсомольське. Помітними є слова та висловлювання про доблесну працю студентів на
благо суспільства (38,1%). Характерним є вживання наступних слів: «доблестный труд»,
«упорный труд», «труженники», «бойцы», «трудовые каникулы», «добровольцы» та інші.
Самих учасників, перш за все, асоціювали з трудівниками, що були відданими справі комсомолу та державі. Більш характерними є слова, що показують добровільність та безкорисну
працю на благо суспільства. Помітним є те, що праця на благо суспільства подекуди ототожнювалась з високим усвідомленням суспільного обов’язку (21,5%). Студенти ніколи не
працювали задля отримання коштів. Цей мотив роботи учасників будівельного загону майже завжди замовчувався. Натомість студенти займались спорудженням будівель «заради
майбутнього» країни. Можемо виокремити сегмент слів, що «демонструють» солідарність
із трудящими усіх країн (6%). Переважно ми бачимо образ солідарності в статтях присвячених інтернаціональним СБЗ. Окремо можемо виокремити слова та словосполучення, що
показують успіхи харків’ян (7%). Саме харківських студентів зображували першими серед
учасників будівельних загонів інших міст.
Варто зазначити, що статті різних періодів мали схоже емоційне забарвлення. Серед
проаналізованих статей ми не маємо жодної, що характеризувала будівельний рух з негативної точки зору. Поодиноким прикладом може слугувати стаття, опублікована у газеті
«Ленінська зміна». Зрештою автор написав відмову від негативної оцінки діяльності СБЗ.
Таким чином, можемо констатувати, що зміст проаналізованих статей (відповідно до
проведеного контент-аналізу) відповідав партійному баченню суті «нової людини». Автори статей, перш за все асоціювали учасників будівельного руху з образом радянської
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«нової людини». У той же час, ми не можемо говорити про досягнення окремого студента. В радянській періодиці присвячували значну увагу колективному образу учасників
СБЗ. Для статей та вживаних слів характерні типовість, колективність та постійна боротьба. Всі досягнення та важливі події учасників СБЗ були їх спільним досягненням.

Союз робітників для захисту своїх прав та влада
в роки Першої російської революції в Харкові
Магась В`ячеслав

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
vomagas@gmail.com
В роки Першої російської революції активізувалася громадськість імперії, котра почала
створювати різноманітні громадсько-політичні об’єднання. Наприкінці 1905 р. у Харкові
виник Союз робітників для захисту своїх прав, що стало прецедентом самоорганізації
робітництва та спробою відійти від впливу партійної соціал-демократичної агітації.
В історіографії діяльність харківського Союзу робітників для захисту своїх прав є малодослідженим питанням. Серед наукових праць, що характеризують революційні події
та робітничий рух у Харкові та на Харківщині в роки Першої російської революції слід
відзначити роботи В. Астахова, Ю. Кондуфора, С. Крамера, І. Ткачукова тощо.
Джерельну основу дослідження становить законодавство Російської імперії та матеріали Центрального державного історичного архіву України (м. Київ).
Після поразки грудневого збройного повстання в Харкові в Федеративній раді Харківських комітетів РСДРП виник розкол, внаслідок чого вцілілі члени «Районного комітету
РСДРП на паровозобудівному заводі» в середині грудня 1905 р. утворили Союз робітників для захисту своїх прав. Керівниками організації стали інженер Ф. О. Кондратьєв та
робітник Б. П. Чаєвський.
В низці документів, засновники організації сформували програму Союзу. Відповідно
до неї Союз прагнув «безміністерської безпартійної народної монархії». Крім того, вказувалося, що Союз притримуватиметься культурної та мирної спрямованості. В програмі
містилися вимоги негайного відсторонення діючого уряду, притягнення останнього до відповідальності за злочини останнього часу, а також заміни його Міністерством народної
довіри. Союз прагнув поширити свій вплив на всю губернію. В тактичному відношенні
для втілення своїх цілей Союз радив використовувати агітацію, а страйки та демонстрації визнавав екстреними заходами.
Крім того, Союз прагнув врегулювати ціни на продукти першої необхідності, налагодив
функціонування фонду взаємодопомоги робітників та збирав кошти у спеціальний фонд
на випадок страйку. На відміну від революційних партій Союз виступив зі зверненням до
робітників м. Харкова не бойкотувати вибори до Державної Думи.
Така активність Союзу спричинила негативну реакцію з боку Об’єднаного комітету РСДРП, який 30 січня 1906 р. випустив прокламацію, де засудив заклик Союзу до робітників брати участь у виборах, а також назвав прізвища головних керівників організації. У
відповідь Союз встиг випустити ще одну прокламацію, у якій обґрунтовано звинуватив
опонентів у використанні провокативних методів. В лютому 1906 р. відбулися арешти
організаторів та членів Союзу.
Цікавою виявилася позиція влади щодо Союзу. Одразу ж після затримання органи прокурорського нагляду відмовилися від переслідування членів Союзу з огляду на відсутність в його програмі ознак злочинного товариства, внаслідок чого вони були звільнені, а
в грудні 1907 р. Харківською губернською нарадою дізнання було повністю припинене за
браком доказів щодо антиурядової діяльності Союзу.
Таким чином, незважаючи на короткий період свого існування, Союз робітників для
захисту своїх прав виробив свою власну помірковану програму, випустив ряд прокламацій в одній з яких вступив в полеміку з представниками РСДРП, налагодив роботу каси
взаємодопомоги та провадив власну агітаційно-пропагандистську діяльність. Незважаю-
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чи на те, що представники Союзу виступали проти діючого уряду та прагнули замінити
самодержавство конституційним монархічним ладом, вони були звільнені після арешту
та повністю виправдані владою з огляду на мирні методи боротьби, яких прагнули притримуватися в своїй діяльності.

Остарбайтери Нововодолазького району Харківської області
крізь призму листів і спогадів
Маканова Альона

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна alena-makanova@mail.ru
До сьогодні зазначена тема не знайшла належного висвітлення в історіографії. Тільки
нещодавно вийшов друком науково-публіцистичний збірник «Вогненні роки: Нововодолажчина у Другій світовій війні», в якому на основі листів і спогадів було досліджено долю
остарбайтерів Нововодолазького району Харківської області. Разом з тим, залишається
низка питань, що потребують більш прискіпливої уваги дослідників.
Методологічною основою дослідження стали методи усної історії. Об’єктивна реконструкція та інтерпретація усно-історичних свідчень дозволила краще зрозуміти становище пересічної людини, її світогляд та емоційний стан у досліджуваних процесах.
Новизна дослідження полягає в тому, що на основі раніше неопублікованих архівних матеріалів ДАХО, спогадів та листів остарбайтерів Нововодолазького району Харківської області, було проаналізовано процедуру їх вербування та вивезення до Німеччини, умови праці, побуту та дозвілля. Зокрема, було проаналізовано інтерв’ю жінок-остарбайтерів (9 осіб),
які були примусово вивезені до Німеччини з Нової Водолаги у період Другої світової війни.
В результаті дослідження було встановлено, що на початку кампанії вивезення населення до Німеччини траплялися поодинокі випадки добровільного виїзду. Як правило,
вони були детерміновані обіцянками покращити матеріальне становище. Втім, одиничний характер описаних явищ дає підстави стверджувати, що відсоток населення, яке
добровільно погодилося покинути Україну було мізерним та прослідковується лише на
початкових етапах кампанії.
На основі архівних джерел були досліджені характерні риси побуту остарбайтерів та
умови їх праці в сільському господарстві та промисловому секторі. Аналіз опрацьованих
спогадів дав змогу стверджувати, що харчування остарбайтерів було низькокалорійним
та одноманітним, а іноді й зовсім непридатним до вживання. В переважній більшості випадків зовнішній вигляд остарбайтерів відрізнявся убогістю та нужденністю. Разом з тим,
умови перебування в таборах могли різнитися, зокрема, в залежності від керівництва
підприємства, якому підпорядковувалися остарбайтери, або керівництва самого табору.
Таким чином, використання джерел особового походження дозволило подивитися на
проблему життя та праці остарбайтерів з позицій історії повсякденності. Листи та спогади
очевидців, а також архівні матеріали дозволили доволі повно відтворити картину поневірянь українців в умовах нацистського режиму в Німеччині.

Втрачена пам’ятка українського стилю - школа з музеєм
старожитностей 1913 р. у м. Вовчанськ: до питання авторства
Маслов Єгор

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
denis_vitchenko@ukr.net
В наш час, коли актуалізується питання ідентичності національної архітектури, для забезпечення сталого розвитку міст необхідне розуміння законів формотворення місцевої
архітектурної спадщини при шанобливому ставленні до історичного спадку. Унікальним для
Харківщини є творчий доробок митців початку XX ст., які застосовували український традиційний контекст для формування національного стилю в архітектурі. Вельми необхідним є
уточнення їх творчих біографій та будівничої спадщини.
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Мета дослідження – встановлення авторства проекту школи з музеєм старожитностей
у м. Вовчанськ Харківської області.
Об’єкт дослідження – 7-комплектна земська школа з музеєм старожитностей 1913 р.
у м. Вовчанськ.
Об’єкт дослідження в різні часи був розглянутий у публікаціях: О. Г. Молокіна, Г. О. Лєбєдєва, В. Є. Ясієвича, В. В. Чепелика, І. І. Захарова, В. С. Романовського. Одні дослідники визначали одноосібним автором проекту К. М. Жукова (О. Г. Молокін, В. Є. Ясієвич,
В. В. Чепелик), інші – Г. І. Харламова (Г. О. Лєбєдєв, І. І. Захаров). На даний час питання
авторства залишається дискусійним та потребує подальшого уточнення.
Джерельну базу дослідження становлять фото та проектні матеріали початку ХХ ст.,
біографічні дані та бібліографічні матеріали. У дослідженні застосовано порівняльний
аналіз іконографічних матеріалів (проектні матеріали та фотографії), архівних і бібліографічних матеріалів.
У 1908–1912 рр. Вовчанське земство, за ініціативи його голови – В. Г. Колокольцова,
здійснює будівництво типових шкіл на 2, 3, 4, 5 та 7 комплектів (навчальних класів).
Особливою виразністю відрізнялася 7-комплектна школа, у якій 1913 р. за ініціативи
археолога В. О. Бабенка, на 2-му поверсі влаштовували музей старожитностей. Архітектура будівлі базувалася на мотивах українського народного зодчества. Високий дах
ускладненої форми утворював активний силует. Середню частину фланкували об’єми
башт із входами під наметовими дахами.
Динамічна композиція, складний силует архітектурного об’єму будівлі складає характерну особливість творчості К. М. Жукова – одного з діячів Українського відділу Харківського літературно-художнього гуртка. Обємно-просторове рішення школи у Вовчанську схоже з композицією Харківського художнього училища – найкращого архітектурного твору
К. М. Жукова. Саме дахи будівель національно-романтичної стилістики, які успадкували
форми покрівель народних хат, шатрових завершень церков та дзвіниць, були символічними ознаками приналежності будівель до української традиції. Авторство К. М. Жукова
щодо вовчанської школи підтверджено в каталогах виставок робіт архітектора-художника,
публікації Г. О. Молокіна з вміщеними авторським кресленням Жукова, некрологом митця.
Проект об’єкту дослідження вміщений до альбому шкільних будівель Вовчанського
земства. Припис на титулі альбому про те, що проекти укладено Г. І Харламовим, зроблено рукою його вдови Г. П. Кедровської-Харламової у 1974 р. На аркушах фасадів
об’єкту дослідження, що на відміну від інших проектів альбому, виконані в більш грубій
манері з прорисовкою антуражу, є автограф Харламова та дата «1908 г.». А К. М. Жуков починає працювати у Харкові тільки з 1909 р. Спираючись на нестиковку цих дат
Г. О. Лєбєдєв визнавав авторство проекту вовчанської школи за Г. І. Харламовим.
Виходячи із дослідження біографії Г. І. Харламова, який в подальшому переважно
працював інженером, можна прийти до висновку, що об’єкт дослідження є спільним
витвором двох архітекторів. Отже, можна припустити, що обране архітектурне рішення
запропоновано й опрацьовано К. М. Жуковим, а Г. І. Харламов опікувався планувальним
рішенням, розробкою креслень та авторським наглядом за будівництвом.

Місце освіти і роль бібліотек в повсякденному житті населення
провінційного повіту кінця ХІХ – початку ХХ ст.
(на матеріалах Зміївського повіту Харківської губернії)
Пашнев Роман

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна roma_pashnev@mail.ru
Сучасний етап історичної науки характеризується зростанням інтересу до таких напрямків історіописання, як історія повсякденності, культурна історія, мікроісторія та ін.
Разом з тим, на цьому фоні значно скромніше виглядають напрацювання присвячені
особливостям життя населення Російської імперії, зокрема особливостям повсякденного
життя імперської провінції.
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Відомості про відкриття нових шкіл та бібліотек, статистичні дані з історії освіти Зміївського повіту, списки учнів містяться у дослідженнях Д. І. Багалія, Г. П. Данілевського, С. Г. Сірополко, Б. П. Зайцева, М. І. Саяного. Але, ця проблема не була об’єктом
спеціального історичного дослідження. Крім цього, використання нових архівних документів дозволяє вперше простежити місце освіти і роль бібліотечних установ в повсякденному житті населення Зміївського повіту.
Хронологічні межі дослідження – 1864–1917 рр. Нижня хронологічна межа обґрунтовується проведенням «освітньої» реформи Олександра ІІ та відкриттям Зміївського жіночого училища. Верхня межа зумовлена початком Громадянської війни та поступовим
руйнуванням освітнього процесу на Зміївщині.
Швидке впровадження реформ Олександра ІІ не могло не вплинути і на місце освіти,
трансформацію бібліотечних установ в житті провінційного населення. Для Зміївського
повіту Харківської губернії був типовим сценарій збільшення кількості шкіл і бібліотек,
поліпшення якості освіти та викладацького складу (в порівнянні з дореформеним часом).
У 1864 р. в м. Змієві відкривається жіноче училище (пізніше протогімназія) з терміном
навчання 6 років. Відкриття цього учбового закладу було важливим кроком для населення повіту. Але, освітній процес був важким для учнів, саме тому термін навчання знизили
до 3-х років. Лише 2% учениць доходили до шостого класу, 6% до п’ятого. Показовим є
і соціальний склад учениць цього училища. Якщо порівнювати склад учнів за 1879/80
та 1881/82 навчальні роки можемо побачити цікаву тенденцію – освіта в повсякденному
житті населення починає набирати масовий характер. Так, кількість виходців із селянського стану в 1879 р. складала 2 людини, а в 1882 вже 17. Крім цього училища, важливе
місце займали і церковно-парафіяльні школи повіту. У цей період відкриваються ще дві
церковно-парафіяльні школи при Зміївському-Троїцькому соборі та в багатьох інших населених пунктах повіту. Загалом на кінець ХІХ ст. у повіті нараховувалося 51 початкове
народне училище, де навчалося 3017 дітей (при населенні більше 220 тис. чоловік). В
цей час діяли також міські двокласні училища у Змієві та Чугуєві, а також двокласне
зразкове училище Міністерства народної освіти у сл. Олексіївці. В цілому, освіта в другій
половині ХІХ – початку ХХ ст. зміцнює свої позиції в повіті.
З 1879 р. бере свій початок і перша безкоштовна народна бібліотека на Зміївщині.
Ця бібліотека відкривається за ініціативою повітового справника Арцибашева. У рапорті
він наголошує що «большинство Змиевского общества предало мне прошение Вашему
сіятельству: просит моего ходатайства о разрешении открыть в г. Змиеве общественную библиотеку». Таким чином, місцеве населення всіляко ініціювало відкриття першої
бібліотеки. Але, читацький внесок складав 6 крб., коли заробітня плата робітника паперової фабрики складала 10. З початку ХХ ст. мережа бібліотечних установ розширюється.
До 1917 р. бібліотеки з’являються майже у кожному населеному пункті.
Отже, наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. освіта у Зміївському повіті Харківської губернії
набуває нових рис. Прагнення до здобуття освіти стає масовим, значно зменшується
елітарність освіти, характерна для другої половини ХІХ ст.

Музика світських свят, церемоніалів та ритуалів у Харкові
(кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.)
Разумова Олена

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
olena.razumova199577@gmail.com
Становлення української самостійної держави актуалізує перегляд багатьох історико-культурних подій і процесів, пошук зав’язків та закономірностей, які зможуть пояснити основні напрями розвитку культури як усієї України, так і окремих її регіонів. Важливість даної
теми зумовлена бажанням найповніше дослідити процес формування музичної культури
Харкова, міста, якому належить одна з провідних ролей в історії культури України.
Історія музики, яка звучала на світських святах, церемоніалах та ритуалах у Харкові зазначеного періоду в історіографії висвітлена недостатньо. Певні аспекти музичного
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життя міста відображені у працях істориків імперського періоду (до 1917 р.) – Д. І. Багалія
та В. І. Аскоченського. Історіографія радянського етапу представлена, насамперед, загальними роботами з історії української музики, ці проблеми вивчали М. М. Гордійчук та
М. О. Грінченко. Цікавість до музично-історичних питань відчутно зростає на сучасному
етапі й частково висвітлена у працях О. В. Кононової, Л. Ю. Посохової, М. В. Поповича.
Основним джерелом дослідження даної проблеми стала тогочасна періодика («Харьковский еженедельник», «Украинский вестник», «Харьковские известия», «Украинский
журнал», «Харьковские губернские ведомости»). Вивчаючи журнали та газети, стало
можливим відтворення панорами музичного життя Харкова кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Мемуарні джерела представлені спогадами Г. Піхотинського, П. Турчанінова,
В. Аскоченського.
Дана робота є першою спробою комплексного дослідження різних аспектів професійного музичного життя Харкова кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Розгляд цього питання в регіональному аспекті відкриває нові можливості вивчення вітчизняної культури та
місця в ній музичного життя Харкова. Шляхом опрацювання наукової літератури та джерел встановлено, що Харків не лише був культурним музичним центром Слобожанщини,
але і одним з великих центрів музичної культури всієї України. Здобутком дослідження
стали віднайдені забуті імена митців, які відіграли вагому роль у музичному житті міста.
Харків наприкінці XVIII – на початку XIX століття жив інтенсивним музичним життям.
Цьому сприяло відкриття Харківського колегіуму в 1726 р. Прибуття до Харкова кожного
високопосадовця супроводжувалося церемоніями з музичним оформленням, де головну
роль відігравали вихованці колегіуму. Головною музичною подією початку ХІХ ст. була
церемонія відкриття в 1805 р. Харківського університету. Музичні традиції університету
наслідували й інші навчальні заклади Харкова. На диспутах, урочистих зібраннях, іспитах та прилюдних щорічних актах щодо закінчення навчального року в Інституті шляхетних дівчат, приватних пансіонах для чоловіків та ліцеях виконувалася велика кількість
музичних номерів. Про інтенсивний розвиток у Харкові музичного життя яскраво свідчать
факти появи приватних оркестрів та музикантів серед аристократії, збільшення кількості
різних концертів та балів, які проводилися в той час. З’являється періодика, на сторінках
якої, жителі міста могли дізнатися про нові можливості займатися музикою у приїжджих
музикантів, прочитати рецензію на ту чи іншу музичну подію міста.
Отже, наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. простежуємо становлення музичної
культури Харкова. Місто перетворюється на великий культурний центр українських земель зі своїм розмаїттям музичних форм.

Кількісна характеристика читачів народних бібліотек-читалень
м. Харкова (1891–1914 рр.)
Селегєєв Сильвестр

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна selegeev@mail.ua
Останнім часом у науковому просторі як і України (Г. Г. Бородіна, Л. М. Лучка,
В. В. Сєдих та ін.), так і Росії (І. А. Голубцова, М. Ю. Матвєєв, В. М. Новіков та ін.) спостерігається зростання інтересу до історії народних бібліотек та читалень Російської імперії.
Втім, читацька аудиторія названих закладів і досі залишається дослідженою недостатньо, зокрема на регіональному рівні.
Виходячи із зазначеного, в даних тезах здійснено аналіз відомостей про користувачів
народних бібліотек-читалень (далі – НБЧ) м. Харкова, що були засновані місцевим Товариством поширення в народі грамотності.
Цієї проблематики торкалися у своїх працях Н. Я. Фрідьєва, Т. В. Коломієць, С. К. Бондаренко та ін., але детально вона ще не розглядалася.
Хронологічно дослідження обмежується 1891 р. (відкриттям Першої НБЧ імені М. О. Некрасова) та 1914 р. (початком Першої світової війни).
Статистичний матеріал нами взято із щорічних звітів про роботу НБЧ (як і опублікованих, так і письмових, що зберігаються у Державному архіві Харківської області) та із
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праці О. А. Дідріхсона «Історичний огляд діяльності Харківського товариства поширення
в народі грамотності. 1869–1909» (М., 1911).
Вивчення статистичних даних показало, що за чисельністю читацької аудиторії НБЧ Харкова протягом окресленого періоду діяльності демонстрували різні результати. Наприклад,
на кінець 1906 р., останнього року повноцінної роботи одночасно всіх п’яти НБЧ, найбільше користувачів (без врахування відвідувачів читального залу) було у Першій НБЧ імені М. О. Некрасова (1247), а найменше відповідно – у П’ятій НБЧ імені М. П. Балліна (450).
До основних факторів, що впливали на таку нерівномірність, можна віднести топографічне розташування бібліотек у місті, діяльність бібліотечних комітетів і як результат
цього – склад фондів, роботу з читачами, матеріальні умови тощо.
Наскільки великою чи навпаки малою є наведена кількість абонентів для бібліотек подібного типу та виду в масштабах імперії? На наш погляд, найоб’єктивніше відповісти на
це питання можна тільки, застосувавши такий критерій як «співвідношення одного читача
до однієї одиниці бібліотечного фонду».
Використання названого критерію дозволяє сказати, що кількість читачів НБЧ Харкова
була досить високою. Якщо у Харківській громадській бібліотеці на 1906 р. було на одного
користувача, приблизно, 40 (з урахуванням відвідувачів читального залу – 10) одиниць
фонду, то у Першій НБЧ імені М. О. Некрасова на цей же рік воно дорівнювало 4 (з урахуванням показника читального залу за 1904 р. – 2) одиницям фонду.
Наявна статистика дає можливість розглянути кількість читачів НБЧ і в динаміці. Загалом, майже у всіх НБЧ спостерігається ріст кількісних показників протягом перших п’яти –
семи років від часу відкриття (1890-ті – початок 1900-х рр.), що можна пояснити новизною
бібліотечних фондів для городян, природною зацікавленістю людини до чогось нового,
також не можна ігнорувати і загальне збільшення населення міста. Далі йде певне падіння (1900-ті рр.), викликане як і слабким оновленням бібліотечних фондів, так і складною
соціально-політичною ситуацією в Російській імперії. З початком 1910-х рр. знову настає
зростання чисельності абонентів, що було зумовлене покращенням складу фондів НБЧ,
роботи з читачами, загальною стабільністю в житті країни і т. п.
Таким чином, НБЧ м. Харкова за показником «кількість абонентів» з моменту свого
відкриття і до 1914 р. показували різні результати. Але, в цілому, чисельність читацької
аудиторії вказаних закладів була досить високою. Переживши ріст перших років існування книгозбірень та спад у 1900-х рр., на початок Першої світової війни кількість читачів
(майже у всіх на той час існуючих НБЧ), загалом, набула свого пікового значення.

Життя маленького городянина у великому місті:
соціальна інфраструктура для дітей в Харкові
в другій половині ХIX – на початку ХХ ст.
Ховтура Анастасія

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Hovtura@mail.ru
Сьогодні вже відомо, що в різні історичні епохи ставлення до дитини не було однаковим. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. економічне піднесення та розвиток наукової
думки у світі суттєво вплинули на усвідомлення дитини як окремої соціальної та вікової
категорії. Підвищилась цінність життя малечі, тому проблема високої дитячої смертності
стала однією із основних для тогочасної медицини. У другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. громадськість та міське керівництво Харкова також усвідомили необхідність забезпечення особливих потреб маленьких городян, що стало поштовхом до формування
соціальної інфраструктури для дітей.
Хоча праць з історії Харкова нараховується чимало, але дана тема не була предметом
окремого дослідження. Для розкриття проблеми важливими є праці, в яких знайшли
відображення деякі аспекти функціонування закладів соціальної інфраструктури для дітей у Харкові (Д. І. Багалій, Ю. В. Соколовська, О. В. Хаустова) та дослідження з історії
дитинства (М. Ф. Грушевський, А. А. Сальникова, В. Л. Федяєва).
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Водночас наявні джерела дозволяють досліджувати життя дітей в Харкові в зазначений період. Це статистичні джерела («Материалы для географии и статистики России»,
«Города России в 1904 году»), місцева періодика («Харьковские губернские ведомости»,
«Южный край», «Утро»), довідкові видання («Харьковский календарь», «Памятная книжка Харьковской губернии») та діловодна документація різних міських установ.
Наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. єдиними установами для дітей були притулки та навчальні заклади. У другій половині ХІХ ст. означені інституції набули значного
розвитку. Якщо в першій половині ХІХ ст. у Харкові діяв тільки один притулок для малолітніх осіб, то наприкінці століття із запровадженням Ельберфельдської системи міської благодійності кількість притулків збільшилась до 21. У 1889 р. у Харкові з’являються
перші ясла для бідних, що стає початком формування дошкільної опіки та освіти в місті.
Якщо говорити про розвиток народної освіти, то за кількістю закладів Харків не мав
рівних серед міст Лівобережної України та багатьох центрів Російської імперії. У 1903 р.
у місті функціонувало 111 початкових шкіл та 21 середній навчальний заклад. У цей час,
окрім загальноосвітніх закладів, з’являються мережі художніх, танцювальних, музичних
та спортивних шкіл для дітей. У 1916 р. у Харківській громадській бібліотеці було відкрито
дитяче відділення.
У другій половині ХІХ ст. проблема дитячої смертності привернула увагу громадськості
й в Російській імперії. У 1870-х рр. в країні в середньому вмирало близько 42,5 % дітей
віком від народження до п’яти років. Наприклад, у Харкові в 1869 р. 10,6 % малюків
вмерло при народженні в пологовому будинку міста. Тому відкриття в 1878 р. Харківської
міської дитячої лікарні стало визначною подією в сфері розвитку охорони здоров’я дітей
міста. На початку ХХ ст. у Харкові функціонували дві дитячі лікарні та вели практику п’ять
приватних педіатрів. У 1907 р. було засновано товариство «Крапля молока», в якому
надавали допомогу в годуванні та догляді за немовлятами нужденним матерям.
У другій половині ХІХ ст. зі зміною поглядів на виховання молодшого покоління трансформується й дитяча мода. З цього часу одежа була покликана забезпечувати гармонічний фізичний розвиток дитини. Наприкінці ХІХ ст. у крамницях готового вбрання та взуття
починається продаж дитячих речей. Наприклад, згідно реклами в «Харьковском календаре» за 1876–1878 рр. у «Торговом доме Брюсельского» можна було придбати тільки
чоловічі та жіночі моделі, а з 1879 р. в асортименті вже значиться дитячий одяг. У 1881 р.
з 24 магазинів взуття 9 закладів пропонували придбати дитячі чобітки.
Проте не одяг і взуття приносять дитині найбільше задоволення. У 1882 р. у Харків
функціонувало 5 іграшкових та 14 кондитерських крамниць. У другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. найбільш популярними «солодкими» закладами міста були крамниці кондитерських фабрик Д. Крамського та Ж. Бормана.
У даний період існуючи заклади дозвілля здебільшого задовольняли потреби дорослих харків’ян. Необхідно зауважити, що в репертуарі місцевих театрів були дитячі вистави, проте перший театр юного глядача виник у Харкові тільки в 1920 р. Також у цей час у
дні купецьких або дворянських зборів проводили дитячі танцювальні вечори.
Таким чином, друга половина ХІХ – початок ХХ ст. стали періодом активного формування розгалуженої мережі соціальної інфраструктури для дітей у Харкові. Ефективність
дій місцевої влади та громадськості в даній сфері було доведено значним зниженням
дитячої смертності та підвищенням рівня грамотності серед молодшого покоління міста.
Це дозволяє стверджувати, що Харків став одним із провідних міст Російської імперії за
розвитком закладів опіки, медичних та навчальних установ для дітей.

Викладання російської мови у німецьких школах на території
Ізюмського повіту Харківської губернії ХІХ – початок ХХ ст.
Швайка Інна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна innashvaska2111@gmail.com
Мова завжди виступала однією з головних консолідуючих елементів етносу. Збереження самобутності етносу залежить від ступеня збереження власних традицій, в тому
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числі мовних. Німецькі колонії на території Ізюмського повіту з’явилися у другій половині
ХІХ ст. Уряд Російської імперії після доволі тривалого часу автономії колоній почав сприяти асиміляції колоністів серед населення імперії. Мовна ситуація у школах Ізюмських
повіту може слугувати прикладом загальної картини політики уряду імперії щодо поступового витіснення німецької мови у школах російською мовою.
Вивченням питання освіти в німецьких школах займалися такі дослідники, Васильчук В. М., Задерейчук І. П. Вивчення даної тематики, враховуючи зазначений територіальний аспект, стало можливим завдяки матеріалам державного архіву Харківської
області, постановам Міністерства народної освіти Російської імперії, а також спогадам
німців-колоністів, зокрема, Т. Фрізена та Е. Петерс.
У 1880 рр. після досить тривалого часу автономії німецьких шкіл, коли вивчення російської мови було необов’язковим в навчальних закладах а всі предмети викладалися німецькою мовою, починається передача закладів освіти під нагляд Міністерства народної
освіти Російської імперії. 18 березня 1892 р. міністерством було видано розпорядження,
яким встановлювалося викладання всіх предметів, крім Закону Божого і німецької мови,
російською мовою.
Навчально-виховний процес, згідно зі свідченнями огляду, проведеного у 1901 році в
Ізюмському повіті Харківської губернії, і результатами екзаменів у школах, які утримувалися німцями, був на досить високому рівні. Викладання всіх предметів, окрім Закону
Божого і німецької мови, велося на російській мові.
Успіхи учнів у вивченні російської мови були задовільними, окрім Єлизаветівського і
Софіївського училищ, де погано писали на російській мові.
У підготовчих відділеннях німецьких шкіл діти читали статті з книги Вольнера: «Російська мова» (Випуск 1, Буквар)
За записами оглядової комісії у молодших відділеннях при читанні російською мовою
доволі помітним був німецький акцент.
У середніх відділеннях читання російською мовою велося за книгою Вольнера «Російська
мова» (Випуск 2). Акцент при читанні деяких російських слів також був помітним, а переказ
змісту прочитаного відбувався лише за допомогою спрямовуючих питань викладача.
У старших класах практикувалося читання та переказ статей із книги Вольнера «Російська мова» (Випуск 3). Результати методики викладання були задовільними, учні доволі
добре володіли російською мовою.
Предмет музика викладався на російській мові, до того ж російський гімн виконувався
всіма учнями під керівництвом вчителів. Всі підручники, а також навчальна література купувалася на кошти батьків дітей, які навчалися у цих школах. При двох училищах – Василівському і Петровському – на кошти сільської общини була створена шкільна бібліотека
з підручників рекомендованих Міністерством народної освіти, які увійшли в каталог книг
для вживання в нижчих училищах відомства.
З початком Першої світової війни змінюється політика щодо німецьких переселенців, та, зокрема, щодо питання викладання мов у німецьких школах. 12 липня 1916 р.
було прийнято положення Ради Міністрів «Про заборону викладання німецькою мовою»
(з 1916/17 навчального року). Виняток робився лише для вивчення Закону Божого.
Таким чином, протягом періоду від заснування колоній до їх знищення простежується
чітка лінія політики царського уряду щодо вивчення мов у німецьких школах, спрямована
на витіснення німецької мови і заміну її російською мовою. Це було своєрідною спробою
створити основу до активних взаємовідносин колоністів з місцевим населенням для подальшої асиміляції німців у Російській імперії.
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Московський період творчості архітектора польського походження
Олександра Ржепишевського
Брагар Антон

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
zhvan2012@gmail.com
Тема нашого дослідження стосується постаті одного з найяскравіших архітекторів
польського походження в Харкові початку ХХ ст. Олександра Ржепишевського, його останнього періоду життя – московського.
Складність теми полягає в тому, що архіви зодчого загинули, а тому в Центральному
державному архіві науково-технічної інформації України (Харків) не відклалося жодної інформації про діяльність цивільного інженера О. Ржепишевського. Окремі аспекти життя
встановив О. Пермінов, краєзнавець, автор блогу «old-akkerman.livejournal.com» в «Живому журналі». Згадки про московський період життя О. Ржепишевського можна знайти у
публікаціях харківських дослідників Ю. Полякової та А. Лейбфрейда. Проте поза увагою
залишився містобудівний аспект діяльності зодчого.
Таким чином, метою розвідки є висвітлення «московського» (1920–1930 рр.) педіоду
життя О. Ржепишевського, його спроби вписатися в нову архітектурну філософію конструктивізму та реалії радянської дійсності.
О. Ржепишевський народився 24 січня 1879 р. у місті Ізмаїл Бессарабської губернії, а
у 1882 р. родина переїхала до Акермана. Освіту здобув в Інституті цивільних інженерів
у Санкт-Петербурзі, отримавши фах цивільного інженера, де й працював певний час.
Протягом 1910–1920 рр. проживав і працював у Харкові.
З окупацією України більшовицькими військами та проголошенням Харкова у січні 1919 р.
столицею маріонеткової радянської республіки, місто було охоплено хвилею червоного терору, а відтак О. Ржепишевський, як і багато інших у тогочасних умовах, вирішив, рятуючи
сім’ю, емігрувати через Крим. Саме через півострів ще можна було виїхати до Європи чи
Америки. О. Ржепишевський виїхав до Криму, щоб владнати усі формальності виїзду. Саме
тоді архітектор познайомився із жінкою-москвичкою і прийняв неочікуване для всіх рішення
– поїхати з нею до Москви. Відтак почався його «московський» період життя.
У Москві працював головним архітектором «Мосдрев», проектував санаторії і пансіонати у Підмосков'ї та Ялті. Протягом 1926–1928 рр., в часи так званого «пізнього» НЕПу
збудував три будинки в центрі Москви – на Садовому кільці. У другій половині 20-х рр.
народжується нова архітектурна філософія – філософія конструктивізму. Тому будинки
архітектора вже несуть відбиток нової доби в містобудуванні. Один із таких будинків по
Фурманному провулку, 15 як приклад стилю конструктивізм, занесено до так званої Красної книги міста Москви «Архітектура Авангарду 1920–1930». «Таких будинків, як збудував
архітектор у Москві небагато, але вони запам’ятовуються, не дивлячись на архітектурне
«безвременье» ‒ це вже зовсім не модерн, але ще й не конструктивізм, це просто малоповерхова споруда, зручна для життя і позбавлена декору».
Будинок по Фурманному провулку, 15 зводився на кошти житлового кооперативу
«Основа», членами якого були непмани та службовці різних установ. У 1925 р. вони узяли на 65 років в оренду ділянку землі та зобов’язалися збудувати «власними коштами
і силами і за власний рахунок 6-поверхову кам’яну будівлю з підвалом, згідно плану і
детальних креслень». Фасад будинку уже в стилі конструктивізм, у той час як оздоблення
інтер’єру виконанно із широким використанням ліпних декоративних елементів. Початково будинок був зеленувато-сірого кольору, притаманного конструктивізму. У 1926 р. у
подібному стилі спроектував будинок по Подсосенському провулку, 13, а у 1927 р. по
вулиці Макаренка, 8 збудував ще один будинок для кооперативу «Основа». Симетричний конструктивістський будинок мав квартири різного планування – від двокімнатних до
шестикімнатних квартир. Квартири № 13 не було, натомість ‒ № 12 а.
У 1930 р. О. Ржепишевський, як «ворог народу», зважаючи на своє і буржуазне, і польське походження, перебував півроку в одній із тюремних камер НКВС. Вийшовши на
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волю, невдовзі він помер від інсульту. На жаль, до цього часу залишається невідомим
місце поховання архітектора у Москві.

Освещение международных художественных выставок СССР и Европы
1954–1991 гг. в газете «Белгородская правда»
Вертопрахова Лилия

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
liliyasergeevna31@yandex.ru
Из-за разных форм общественного строя – капитализм в Европе и социализм в СССР
– видение образов в живописи ХХ в были неодинаковыми. В европейском искусстве
преобладал стиль поп-арта, духовность образов уходила на второй план. Советская живопись была пронизана целью построения коммунизма, равного общества. Международные выставки способствуют развитию культурных связей, дают возможность познакомиться с шедеврами мирового искусства. Мы исследуем освещение международных
выставок в региональной печати, в этом заключается новизна исследования.
Источниковую базу исследования составляют статьи региональной газеты «Белгородская правда» 1954–1991 гг. Изучением истории искусства занимались зарубежные и отечественные ученые. А. Б. Олива – основатель художественного течения трансавангард
– включил статьи и монографии, которые создают очерк истории искусства второй половины XX в. Работы отечественных искусствоведов посвящены международным выставкам (мексиканское искусство, Пабло Пикассо, Париж-Москва, Москва-Париж).
Мы проанализировали весь материал по проблеме, собрали его в единое целое и
сделали вывод о значении влияния культур друг на друга.
В «Белгородской правде» 8 статей относятся к нашей теме. Г. Драгунов писал о Международной выставке изобразительного искусства (1959 г), на которой было представлено свыше 1 500 экспонатов из многих стран мира. Работы из СССР получили 33 премии. Фотохроника ТАСС сообщает о выставке испанской живописи XVI – начала XIX
века из собрания будапештского музея изобразительных искусств, которая проходила
в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (1979 г). Здесь
же в 1982 г были открыты залы французской и итальянской живописи. В этом же году в
музее им. А. С. Пушкина прошла выставка П. Пикассо, на ней было представлено более
200 работ художника. В. Запорожченко сообщает о выставке коллекции фотографий об
СССР в США. В 1986 г в польском городе Ополе был создан русский культурный центр.
30 декабря 1987 г в Белгороде открылась выставка фламандского живописца Рубенса,
подготовленная Союзом советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными
странами совместно с областным художественным музеем. В 1989 г в Белгороде проводилась выставка, посвященная Великой французской революции.
Международные выставки способствуют развитию культурных связей, дают возможность познакомиться с шедеврами мирового искусства. Советское искусство стало широко пропагандироваться за рубежом. Неоднократно устраивались выставки русского
искусства (в США, Франции, ПНР). Сотрудничество с художественными музеями происходило с целью популяризации европейского и советского искусства.

Нарративный аспект витражей Шартрского собора
Кучерова Анна

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
anna.kucherova.94@mail.ru
Архитектура, являясь значительной частью культурной среды, содержит в себе яркий
образ своего творца – человека. Взглянув на зодчество как средство коммуникации,
мы сможем рассматривать различные художественные стили в качестве уникальных
национальных диалектов, на которых с нами может разговаривать архитектура. В
XII в. готика становится очередным архитектурным языком, в котором, по словам
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Ж. Ле Гоффа, запечатлена живая мысль средневекового человека. Ее основой является
всеобъемлющий символизм, нашедший свое материальное воплощение в формах
готического собора. М. Пруст писал, что «собор – это книга, которую нужно понять»,
дабы открыть для себя заново неповторимые формы средневекового сознания людей,
которые частично присутствую и в нас. Исследовав эти формы, мы сможем лучше
понять себя и свое настоящее.
Рассмотрение готического собора как средства коммуникации происходило в
течение двух столетий XIX–XX вв. на междисциплинарном уровне. Эта проблема
автономно рассматривалась сначала историей (Ж. Мишле, Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф, Р. Рехт,
А. Я. Гуревич) и искусствоведением (Э. Виолле-ле-Дюк, Г. Зедльмайр, Э. Панофский,
М. Дворжак), а за тем семиотикой (У. Эко, Ю. М. Лотман).
Витражи Шартрского собора являются классическими для Средневекового и всего
Западноевропейского искусства. Это сложные многоуровневые тексты, наполненные
визуальной симптоматикой религиозных, социальных и психологических процессов,
характерных для Средневековой Франции XII – XIII вв.
Из всего многообразия символических форм, рассматриваемого нами собора, были
выбраны три витража-розетки, наиболее семантически наполненные (с теологической,
сценографической и хроматической точек зрения). И с помощью иконологического,
конкретно-исторического, герменевтического и семиотического методов проведен их
детальный анализ. Оказалось, что каждая розетка уникальна, каждая развивает свою
фабулу: западная посвящена сценам Апокалипсиса, ее центр – Иисус, в окружении
ангелов, апостолов и херувимов, здесь происходит «взвешивание душ», а внизу
располагается пожирающий Иуду и других грешников Левиафан. Южная розетка –
земная жизни Христа, здесь мы видим две свечи (Ветхий и Новый Завет) и традиционный
тетраморф. Замечательна сцена, где Евангелисты изображены, сидящими на плечах
Пророков. Что является отсылкой к известной фразе Бернарда Шартрского: «Мы как
карлики, сидящие на плечах гигантов, и потому можем видеть больше и дальше, чем
они». Северная розетка посвящена сценам из национальной священной истории
(крещение Хлодвига I), в ее центре восседает Дева Мария – Покровительница Франции.
Часть медальонов витражей изображают дарителей, представителей корпораций,
персонажей современной (ХIII в.) эпохи – королей, дворян и духовных лиц.
Такова в общих чертах система розеток Шартрского собора, представляющая собой
коллективную автобиографию средневекового интеллектуала (мастеров, клириков,
образованных ценителей). Его интерпретацию священной истории, в рамках культурноисторического контекста, его раздумья о земной жизни, как части символического
универсума, и, его взгляды на взаимосвязь мира горнего и дольнего. Ранее в
русскоязычной литературе еще не было такого детального рассмотрения Шартрского
собора как феномена средневековой культуры. А ведь он полностью «пропитан»
символизмом, то лежащим на поверхности, то скрытым глубоко внутри. Мы сумели
показать, что с помощью иконологического и других методов можно «разговорить»
архитектуру, которая тогда ответит на многие, но, конечно, не все вопросы.

Участь фізкультурників у показових масових заходах в УСРР
(перша половина 1920-х рр.)
Лубенець Єлизавета

Київський національний університет імені Тараса Шевченка lizalubenets@gmail.com
Керівники більшовицької партії на початку 1920-х років розуміли, що становище радянської влади є нестабільним і хитким. Намагаючись змінити цю ситуацію та закріпити
власні позиції, більшовики вдавалися до різних методів, серед яких важлива роль відводилася впровадженню нових свят та обрядів. Спортивні масові заходи мали сприяти
поширенню комуністичної ідеології та демонструвати пріоритети нової влади. Це були
політичні свята на спортивну тематику.
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Інформація про проведення показових масових заходів наводиться у газетах 1920-х
років («Більшовик», «Вісті», «Вісті ВУЦВК», «Голос Труда», «Рабоче-Крестьянская газета», «Волынский Пролетарий», «Известия»), а також у сучасних дослідженнях Бутакової Є., О'Махоуні М., Солопчука М., Тимошенка Ю., у Енциклопедії олімпійського спорту
України. Спираючись на наявні матеріали, метою дослідження є визначення особливостей використання фізкультурників для утвердження радянської обрядовості. Робота
здійснена за допомогою теоретично-історичного методу, емпіричного дослідження та
системного підходу.
У першій половині 1920-х років в УСРР відбувалися поодинокі радянські свята із залученням фізкультурників, які служили зовнішніми проявами підтримки населенням
більшовицької влади. Святкування відзначалися помпезністю, бажанням відтворити атмосферу повторного переживання масами революційного пориву, віри в перемогу соціальних ідеалів. На вулицях під час революційних і спортивних свят проводили масові
демонстрації гуртків фізкультурників із використанням спеціальних плакатів та гасел
відповідного спрямування. Пропаганда під час масових заходів вважалася найкращою
формою впливу на свідомість підростаючого покоління.
Більшовики у 1920-х рр. робили спроби виокремити спортивні свята в окрему категорію показових масових дійств. Намагаючись за короткий час залучити народні маси до
фізичної культури, радянська влада організовувала губернські та всеукраїнські олімпіади
без належної попередньої підготовки учасників. Так, у вересні 1921 року та серпні 1922
року відбулися дві олімпіади. Шукаючи нові форми показово-масових заходів, посилюючи антагонізм у міжнародному спортивному русі, більшовики замінили назву «олімпіада» на «спартакіада». Мотивувалося це тим, що олімпійський рух співвідноситься із
рабовласницькою Стародавньою Грецією і богами Олімпу, тоді як радянська фізична
культура – зі Спартаком, який був реальною історичною фігурою. Перші Всеукраїнські
спартакіади відбувалися у 1923 та 1924 роках.
Окрім спартакіад, фізкультурників залучали і до інших форм показових масових заходів. Під час антирелігійних кампаній радянське керівництво активно використовувало
спортсменів. Центральний Комітет КСМУ, надсилаючи на місця вказівки як необхідно
трансформувати релігійні свята у новому побуті, зазначав, що у всі давні обряди, ігри та
пісні варто внести революційний зміст і приховану антирелігійну пропаганду. Так, навіть
традиційні церковні свята використовували для популяризації спортивних вправ та революційних ігор, поширення червоних веснянок, гаївок та купальських пісень.
Майже до кожного радянського свята (1 травня, Великий Жовтень, День молоді, ювілеї
знаменних подій, річниці та ін.) були приурочені паради червоноармійців, фізкультурників-велосипедистів, мотоциклістів (тоді їх називали мотористами). Окрім ідеологічного
значення, подібні дійства сприяли також консолідації населення для будівництва спортивних майданчиків чи стадіонів, про що неодноразово зазначалося у періодиці тих років.
Виступи відбувалися на відкритті спортивних об’єктів різних масштабів. Показові масові
спортивні заходи поступово ставали невід’ємною частиною радянської обрядовості.
Отже, у першій половині 1920-х років радянські показові масові дійства із залученням
фізкультурників організовувалися і проводилися під безпосереднім керівництвом комуністичної партії. Фізкультурні події були засобом поширення комуністичної колективістської ідеології, інструментом агітації за нові порядки, свята та побут.

Професорська субкультура: проблеми інтерпретації
Рибалко Анастасія

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна nastunia.rybalko@gmail.com
У сучасному соціально-гуманітарному знанні приділяється велика увага аналізу вищої
освіти як соціального інституту, його економічним проблемам, зв'язків з суспільством
і державою, університетській культурі. Тому, аналіз формування і функціонування
професорської субкультури є важливим елементом дослідження історії розвитку
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університетів та вищої освіти. Формування та функціонування професорської субкультури
лишається малодослідженим питанням.
На сьогодні немає єдиного тлумачення поняття «субкультура». Ті чи інші фахівці,
якими воно використовується, інтерпретують його з точки зору своїх завдань та методів
дослідження. Також труднощі визначення «субкультури» криються в тому, щоби
розмежувати «субкультуру», і власне «культуру». «Культура може бути визначена як
спосіб життя людей в конкретному суспільстві». З іншого боку, субкультура відноситься
до способу життя, який існує в рамках основної культури. Субкультури властиві для
конкретних груп людей. Університетські люди дотримуються певних норм поведінки,
в університетах існують, навіть, етичні кодекси. Тобто професори і студенти, як разом
так і окремо, формують субкультуру університету, водночас, ми можемо казати як про
професорську, так і студентську субкультури.
Що стосується методів дослідження субкультур, то, в першу чергу, треба звернути
увагу на принципи феноменології, запропонований Е. Гуссерлем. Суть даного підходу
полягає у «визначенні сутностей через феномени». Для його більш ефективної
реалізації слід звернутися до методів психології – моделювання та реконструювання.
Сутність моделювання полягає «у відтворенні змісту сутнісних ознак предмету
дослідження як такого, що реалізує систему природних, соціальних та духовних
відносин. А реконструювання втілюється у змістовій та структурній перебудові явища, на
яке спрямована дослідницька дія».
Окреслення меж субкультур, також породжує суперечки серед дослідників. У зв’язку
із цим, доречно звернутися до тих ознак, на підставі яких можна виокремити певну
субкультуру. Такі ознаки, на нашу думку, найкраще охарактеризувала І. М. Сотнікова:
«наявність своєрідних норм, цінностей, світосприйняття, що часто призводить до
нонконформізму; специфічний стиль життя і поведінки; наявність зовнішньої атрибутики,
що виявляється в одязі, прикрасах, манерах, жаргоні і т. п.; наявність більш-менш явного
ініціативного центру, що генерує ідеї». Спираючись на ці риси ми можемо виділити в
університетській субкультурі окрему гілку – професорську субкультуру, і, фіксуючи певні
зміни, простежити її зародження, розвиток та функціонування в межах конкретного
університету.
Зокрема, на підставі матеріалів з історії Імператорського Харківського університету
ХІХ ст., можемо назвати такі ознаки професорської субкультури:
• Наявність своєрідних норм, цінностей, світосприйняття, що часто призводить до
нонконформізму, що входять в дану субкультуру;
• специфічний стиль життя і поведінки;
• наявність зовнішньої атрибутики, що виявляється в одязі, прикрасах, манерах;
• наявність більш-менш явного ініціативного центру, що генерує ідеї.
Звичайно, й стосовно названий рис виникає чимало запитань: наскільки вони
є типовими, чи можливі відхилення, й у якому разі останні можуть впливати на
приналежність до відповідної групи. Вочевидь, тема норми і девіації стає основною при
визначенні усталених ознак будь-якої субкультури. Втім, специфіка суто професорської
субкультури саме й полягає в тому, що кожен з професорів прагнув не лише відповідати
нормам, але й виявляти власну позицію, демонструвати власний стиль життя. Усе це
ускладнює розуміння професорської субкультури як такої.

Династія польських архітекторів Харманських:
катеринославський і харківський слід
Тіщенко Валерія

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
zhvan2012@gmail.com
У результаті трьох поділів Речі Посполитої та ухвали Віденського конгресу 1815 р. до
складу Російської імперії було приєднано значні за розмірами польські землі під назвою
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«Королівство Польське». Відтак частина поляків у різний спосіб із різних причин оселилися в українських містах. Серед них і династія архітекторів Харманських, доля яких
пов’язана з тогочасним Катеринославом та Харковом. Будинки одного з них – Здислава
Харманського, і зокрема, будівлі іподрому й до цього часу є окрасою та пам’ятками архітектури початку ХХ ст. у Харкові.
Історія родини Харманських, авторів низки споруд другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
у містах Катеринославської губернії та Харкова висвітлюється частково на сторінках краєзнавчих розвідок. Це ‒ статті дніпровського дослідника В. Старостіна та харківських –
Ю. Полякової та історика архітектури А. Лейбфрейда.
Таким чином, у дослідженні зроблено спробу простежити як катеринославський, так і
харківський слід династії архітекторів Харманських.
Засновником династії архітекторів можна вважати Едуарда-Юліана Харманського, який
народився у 1836 р. До Катеринослава він прибув з дружиною у 1858 р. за розподілом по закінченні навчання в Будівельному училищі у Санкт-Петербурзі. Він отримав диплом цивільного інженера та посаду одного з архітекторських помічників Катеринославської губернської
шляхової та будівельної комісії. На цій посаді працював до 1875 р., а потім орієнтовно до
1904 р. займав посаду катеринославського губернського архітектора. Два сини Мар’ян-Йосиф-Здислав та Станіслав-Антон пішли по батьковій дорозі і також стали архітекторами.
Діяльність третього брата Анатолія не була пов’язана з архітектурою.
Мар’ян-Йосиф-Здислав народився 15 серпня 1859 р., а середню освіту отримав в
Катеринославському, а згодом Кременчуцькому реальному училищі. Протягом 1879–
1885 рр., як і батько, навчався в Інституті цивільних інженерів, колишньому Будівельному
училищі, в Санкт-Петербурзі. За результами випускних іспитів було присвоєно кваліфікацію «архітекторський помічник Х класу» ‒ найвищого класу. У 1887 р. цей же навчальний
заклад з такими ж високими результатами закінчив і молодший брат Станіслав-Антон
(1861 р. народження).
З 1890-х рр. по жовтень 1914 р. С.-А. Харманський працював на посаді катеринославського губернського інженера. Звільнився зі служби у зв’язку із хворобою. Його найбільш
рання відома робота ‒ виконаний спільно з Л. А. Бродницьким проект Аудиторії народних
читань. Проект спорудженого у 1895–1896 рр. будинку архітектори виконали безкоштовно – як благодійний внесок Товариству народних читань. На початку 1900-х рр. ним було
виконано проект комплексу земської лікарні. Він же є автором завершеного у 1909 р.
нового корпусу Новомосковської повітової земської управи.
У 1890 р. З. Харманський переїхав до Харкова, де заступив на посаду молодшого
інженера при Харківському губернському правлінні, а пізніше працював губернським
земським інженером та завідував технічним відділом Міської управи. З. Харманський
29 років прожив у Харкові, здобувши авторитет як талановитий зодчий, відповідальний
працівник, активний учасник життя як міста, так і польської громади. Його шість будинків
перебувають під охороною, як пам’ятки архітектури. Вони виконані згідно нової філософії, яка народжувалася в Європі – модерну з національними особливостями, у нашому
випадку – український архітектурний модерн.
У 1919 р. З. Харманський виїхав до Варшави, де й помер на початку 1924 р.. Скоріш за
все він виїхав із сім’єю, з тих самих мотивів, якими керувалися багато поляків, полишаючи українські міста, які перебували в зоні більшовицької окупації.
Таким чином, польська родина архітекторів Харманських залишила по собі помітний слід
в архітектурі Харкова і Катеринослава. Вони були не лише професіоналами своєї справи,
а й активними діячами місцевої польської громади та міст, з якими пов’язали своє життя.

Avant-Garde Artist V. D. Yermilov (1894–1968) and Kharkiv Classical University
Trubchaninov Vladlen

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University v.a.trubchaninov@gmail.com
The Yermilov family is nearly related to the history of Kharkiv Classical University, which now
is named after its founder Vasyly Nazarovich Karazin.
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Vasily Dmitrievich took part in setting of the streets and squares, where the buildings of the
former University were situated. His younger brother, Ivan Dmitrievich Yermilov (1903–1973)
was a member of the architects and designers’ group that rebuilt the House of Projects after
the liberation of Kharkiv. V. D. Yermilov’s «signature» is found in two reliefs: «Work. Science.
Space» and «Tree of Life». Nowadays these works of art continue to ornament the entry to the
Great assembly hall of the University. Their authors are the sculptors V. A. Litvinov (1934) and
Yu. V. Morozov (1933–1992), who are the master workman’s of the design of Kharkiv Arts Institute students. There are possibly other ties that relate Vasily Dmitrievich to Karazin University.
When these works of art were created, it was the direction of the University who were one of
the «ordering parties» of the reliefs, and it was the first pro-rector V. I. Astakhov (1922–1972)
who took one of the main parts in it. Nowadays the chair of historiography, source study and archaeology (created in 1964) of the faculty of history of V. N. Karazin Kharkiv National University
is decorated with its founder’s, Victor Ivanovich Astakhov’s portrait painted by the laureate of
creative prize in design named after V. D. Yermilov of Kharkiv city administration (2001), artist
O. A. Lazarenko (1961).
The Yermilov Centre (the first centre of modern arts in Kharkiv), which was open in 2011 as
affiliated to V. N. Karazin Kharkiv National University (4, Svobody square) played certain part
in drawing our attention to this subject.
The presence of a youth movement, a creative one in the first place, which set a goal of propaganda of V. D. Yermilov’s art and preservation of his memory in modern Kharkiv, is symbolic
for us. There are students and teachers of V. N. Karazin Kharkiv National University among its
participants. The creative group «Yermilov-Kosarev’s mansard» that initiate different activities
propagating Vasily Dmitrievich’s heritage also functions actively in Kharkiv.
V. D. Yermilov’s image after he found his way into the art and as well as his expression in
literature is a meaningful feature. Prosaic works as well as poetic lines are dedicated to him. For
example, the famous poet Boris Slutsky (1919–1986) dedicated the poem «Kharkiv Job» to him.
In 2014 (on the 21st of February) the society celebrated Vasily Dmitrievich Yermilov’s 120
years’ anniversary. Critical political events in the country did not give an opportunity to fully give
proper respect to the artist of poster and pictorial art. And still, a thematic exhibition took place
in Kharkiv Art Museum, so did different events on the base of the exhibition complex «YermilovCentre» and Kharkiv State Academy of Design and Arts. The day before the memorable
date many buildings of the city were ornamented with paintings «à-la Yermilov».
It is to remind that among the constructions decorated by Vasily Dmitrievich at the time there
were buildings of Kharkiv A. A. Potebnya Institute of Public Education (KIPE) in the Free Academy street. Now this senior street in the city is named as Universitetskaya.
In 1968, in the period of so called «Khrushchev’s Thaw», the avant-garde artist’s mundane
journey came to its end, but the bright sparkles of his talent generously dispersed over the
world. They were manifested in his students’ and followers’ works in the first place. Flower
beds set after V. D. Yermilov’s works, which decorate our city every year, are the visual reminding of him. In 2015, the amateurs of Vasily Yermilov’s works decorated a lot of flower beds with
flower ornaments after the artist’s works. One of the flower beds with six compositions was
picturesquely set on the central square of the city between the Main and the Northern buildings
of Kharkiv Classical University.
Thus Vasily Dmitrievich is not only implicated in artistic life of Kharkiv, but also its senior
university in Ukraine.

Коллекция писем Авита Вьеннского как важный исторический источник
позднеантичного периода
Шилина Софья

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
sony_alymova@mail.ru
Эпоха Поздней Античности явилась сложной, переходной во всех сферах жизни общества. И для лучшего понимания этого периода необходимо наличие доказательств
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в качестве исторических источников. В то время особой популярностью пользовался
эпистолярный жанр. На протяжении долгого времени переписка была единственным
средством связи для людей, которых разделяло расстояние. По переписке можно было
судить о личности автора письма, о его интересах, характере, мировоззрении, а также о
культуре целой эпохи.
Письма могут быть рассмотрены как литературные произведения (послания) или документы (письма), или в симбиозе. Объектом нашего изучения была выбрана коллекция писем Авита Вьеннского в качестве исторического источника Поздней Античности, в
частности, второго Бургундского королевства. Если Сидоний Аполлинарий, современник
Авита, всегда привлекал к себе внимание как литературоведов, так и историков, то творчеством епископа Вьеннского занимались в основном зарубежные ученые-филологи
(Данута Рени Шанцер, Иэн Николас Вуд и др.). Малая заинтересованность в изучении
его писем историками может быть напрямую связана с трудным переводом его латинского, что затрудняет понимание работ Авита, часто содержащих скрытый смысл.
Несмотря на всю сложность, в данной работе мы постарались раскрыть историческую значимость корреспонденции Авита. К счастью, епископ Вьенна, как и другие авторы писем, признавал важность регулярной переписки (Epp. 64, 66, 84, 85), поэтому мы
располагаем достаточно содержательной и информативной коллекцией. Если говорить
о круге адресатов Авита, то следует сказать, что он сравним с кругом большинства известных эпистолографов V – VI вв.
Из анализа посланий епископа Вьеннского можно сделать выводы об их разнонаправленном содержании и назначении: деловая, политическая, церковная и личная корреспонденция. Значительную часть писем Авита занимает именно деловая, церковная
переписка с молодыми, образованными и деятельными пастырями, взошедшими на ряд
ключевых епископских кафедр бывших провинций Римской империи: Цезарием Арльским (Ер. 11), Викторием Гренобльским (Ерр. 7, 16-18, 62, 75), Вивентиолом Лионским
(Ерр. 19, 57, 59, 67, 69, 73), Максимом Женевским (Ерр. 66, 74), Стефанием Лионским
(Ерр. 26, 28, 58), Клавдием Безансонским (Ер. 63), Григорием Лангрским (Ер. 64). В данной переписке содержались вопросы церковного характера. Если рассматривать переписку политического содержания, то главными адресатами Авита в этом вопросе были
бургундские короли, Гундобад и Сигизмунд (Ерр. 4–6, 22–23, 30–31, 44–45, 49, 76–77,
79, 91–93), обмен писем с которыми является ценным помощником в восстановлении
картины галльской политической, социальной и духовной жизни V – VI вв. Также в коллекции писем епископа Вьенна содержится весьма небольшой объем личных посланий
к членам семьи: письма к брату, епископу Валенсии Аполлинарию (Ерр. 13–14, 27, 61,
72, 87–88), и кузену, Аполлинарию. Благодаря родственной переписке мы узнаем о самом Авите, а также его семье.
Письма епископа Вьеннского не литературные в изучении. Они – пасторская и политическая переписка важнейшего галльского епископа, которая может изменить представление о таких вопросах, как родство между варварскими королевствами и Византией, отношения между католиками и арианами в Бургундии, образовательный уровень
варварских королей и хронология крещения Хлодвига. Изучение коллекции этих писем
имеет неоценимое историческое значение.

РОЗДІЛ ХVІ
ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
ТА ЦЕРКВИ
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Патронат як втілення «fides quaerens intellectum» в українських землях
держави Ягеллонів першої половини XVI ст.
Буланий Микола

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара bulanyj00@mail.ru
Християнство згідно де Шатобріана є невичерпним джерелом сюжетів. В ранньомодерну добу загальні чесноти, які воно принесло, стали потроху витіснятись сумнівними,
але оригінальними, політичними чеснотами античності. Тож суспільний устрій окреслювався крім політики релігією, культурою та виробництвом. Отже церковна традиція у цю
добу змін набувала більш демократичних рис, які хоч і надходили від церковників, але
проходили відбір вірян. Тому дослідження права патронату, як специфічної змінної традиції взаємодії кліру та мирян у перехідну епоху, складає наукову проблематику дослідження.
Найчастіше дослідження патронату демонстрували участь його лише у відпливах історичного потоку, наголошуючи на згубній відносності авторитету цієї традиції. Й небагато вчених починають заперечення цього, вивчаючи зміни, а не неперервність патронату.
Тому мета дослідження полягає в тлумаченні патронату як традиції, що підготувала ранньомодерне суспільство українських земель. Подібне віднайдення уможливлює краще
розуміння становлення православ’я та його кризи у другій половині XVI ст.
Історіографія дослідження охоплює твори як вітчизняних дослідників – П. Клепатського, С. Горіна, Д. Ващука, А. Чуткого, І. Скочиляса, так й твори зарубіжних дослідників
– Дж. Ньюмена, Е. Бьорка, Я. Пелікана, Б. Щади, З. Норкуса.
Джерельною базою є актові матеріали книг Литовської метрики, археографічних публікацій в «Архиве Юго-Западной России», «Актах Западной России» та ін. Важливими
в розумінні патронату стали церковні джерела, такі як «Містагогія» Максима Сповідника,
канонічні норми Вселенських соборів, постанови Віленського собору 1509 р.
В ранньомодерну добу еволюцію традиції можна спостерігати на пожвавлені патронатних відносин. Як і будь-яке соціальне явище воно охоплювало суспільство хвилеподібно, тож новизною авторського підходу є виділення етапів становлення права на
українських теренах: спочатку воно з’являється в суспільстві та використовується несвідомо (час раннього Середньовіччя), потім свідомо (пізнє Середньовіччя), зрештою воно
починає набувати систематизованого викладу (узагальнення норм Віленським собором),
після чого наступає ефект звикання до явища (доба Сигізмунда І Старого). Це, в свою
чергу, веде до поступового стирання норм (поширення «sola scriptula» на патронат за
Сигізмунда ІІ), що спотворює першочерговий образ явища. Врешті-решт його чекає існування у «адаптованому» вигляді. Проте традиція вимагає визнання навіть коли її не
дотримуються, про що свідчать зловживання правом з кінця ХVI ст.
В ході дослідження окреслилась регіональна специфіка існування права. Так, кожне
світське чи церковне володіння було окремим простором з власною орбітою зв’язків та
фазами розвитку традиції, що було вельми несприятливо для розвитку цілісного суспільства, але водночас надавало розуму окремих особистостей надзвичайну рухливість, бо
патронат являв собою наочний приклад єднання миру та Церкви, де «буква вбиває а дух
оживляє». Символічність споглядання умосяжного за допомогою видимих речей було
певним духовним слідуванням і своєрідним висновком для цього видимого крізь призму
невидимого.
Таким чином, втілення кліром ідеї rediscovery, а не простого recovery патронату, зумовило його критичне осягнення мирянами, що привело до спотворення, спричиненого
не внутрішньою динамікою власне традиції, а людьми «ззовні». Відбувалось осмислення
та поступове teasing out норм права з врахуванням корисних моментів як для розбудови
церковного господарства, так і для духовного збагачення мирян. Проте в умовах великих
суспільних деформацій та відсутності чітких юридичних приписів патронат швидко звівся
до засобу наживи як кліром, так і мирянами. Тобто, він став певною віддушиною для fides
quaerens intellectum, але ненадовго.
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Трансформация религиозных взглядов Д. А. Хилкова
в контексте теории религиозного обращения Лофланда-Старка
Гламазда Владимир

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
vovavovka2014@yandex.ua
Исследовательский интерес к личности Д. А. Хилкова вызван популярностью таких
направлений исторической науки как история повседневности и биографистика. Изучая
условия жизни и факторы, влиявшие на формирование норм поведения и смену взглядов отдельной личности, мы сможем проследить связь между человеком и временем, в
котором он жил. Дмитрий Хилков является ярким представителем своей эпохи, человеком, неоднократно менявшим свои религиозные взгляды.
Цель исследования – отобразить жизненный путь Д. А. Хилкова в период 1875–1892 гг.,
показать трансформацию его религиозных взглядов, выявить факторы, повлиявшие на
его идейную эволюцию.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1875–1892 гг. Именно в
это время у князя происходила смена религиозных взглядов.
Историографию данной проблемы можно разделить на религиозную и биографическую. К научным работам, в которых исследовалась личность Д. А. Хилкова, следует
отнести труды таких исследователей, как В. А. Мазур, О. Н. Наумов и Г. С. Кэмфилд.
Помимо упомянутых исследователей, деятельность Д. А. Хилкова изучали специалисты,
изучавшие религиозные движения в Российской империи второй половины XIX века.
Источниками по избранной проблематике являются «Записки Д. А. Хилкова», письма князя, его жены Цецилии Винер и Л. Н. Толстого. Религиозный аспект деятельности
Д. А. Хилкова характеризуется в письме К. П. Победоносцева Александру III «О роли
Л. Н. Толстого в духовной жизни русского общества», журнале заседаний Миссионерского Совета по сектантским делам Харьковской Епархии, статьях И. А. Айвазова и В. С. Терлецкого, которые были современниками Д. Хилкова.
Научная новизна авторского подхода к изучаемой теме, заключается в применении концепции Лофланда-Старка о закономерностях перехода человека в другую конфессию.
Попадая под влияние различных факторов, Д. А. Хилков неоднократно менял свои
религиозные взгляды. Участвуя в Русско-Турецкой войне 1877–1878 гг. князь стал задумываться о греховности воинской службы под влиянием чтения Библии. В 1884 году,
ознакомившись с образом жизни духоборов, а также наблюдая беззаконные действия
начальства, Д. А. Хилков ушел в отставку.
Проживая в имении своей матери в Павловке, князь заинтересовался религиозным
учением Л. Н. Толстого. Причиной такого интереса являлась заповедь толстовцев «Не
воюй», которая была очень актуальна для Д. А. Хилкова, поскольку он мучился вопросом смертоубийства и греховности военной службы. Год спустя князь, стремясь привлечь крестьян к учению Л. Н. Толстого и улучшить их материальное положение, принял
решение о продаже им земли по низкой цене. В 1889 году Д. А. Хилков женился без
церковного венчания на Цецилии Винер, тем самым настраивая свою мать против себя.
Несмотря на то, что светского венчания в Российской империи не было, Д. А. Хилков
считал их брак с Цецилией Винер законным. Через три года князя высылают на Кавказ
по причине распространения им учений Л. Н. Толстого.
В биографии Д. А. Хилкова прослеживаются все стадии перехода человека в другую
конфессию, описанные Дж. Лофландом и Р. Старком. Постоянное напряжение, которое
князь испытывал после убийства на войне, было первой стадией перехода. Вторая стадия – это выбор религиозного типа решения проблемы. Она проявилась у Д. А. Хилкова,
когда он читал Библию и интересовался учением духоборов. Князь пришёл к выводу, что
духоборы ближе к Библии, чем православные, что было третьей стадией перехода, которая заключается в осознании человеком себя как религиозного искателя. Прочитав одно
из произведений Л. Н. Толстого, князь натолкнулся на подходящее для него на тот мо-
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мент религиозное учение, пройдя тем самым четвертую стадию, для которой характерно
желание и возможность перемен в своей жизни. Развив активные связи с толстовцами, и
ослабив отношения со своей матерью, Д. А. Хилков прошел через последние две стадии
перехода в другую конфессию, для которых характерно создание приятельских отношений внутри новой конфессии, что способствует адаптации личности в ней, а также
утрата связей с представителями старой конфессии.

Практики смены секретарей в Воронежской духовной консистории
во второй половине XIX – начале XX вв.
Звягинцева Марина

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
marin.zv1@gmail.com
Духовная консистория в Российской империи являлась высшей церковно-судебной
инстанцией для приходского духовенства. Особую роль в этой структуре играла фигура
секретаря, поскольку, зачастую, от того, как канцелярский чиновник преподнесёт ту или
иную спорную ситуацию членам консистории, зависело её решение.
В этом исследовании применяется антропологический подход. Благодаря просопографическому и историко-сравнительному методам научного исследования, анализируя
общероссийские Адрес-календари, мы выявляем характерные черты смены секретарей
в Воронежской духовной консистории во второй половине XIX – начале XX вв. Нижняя
граница обусловлена тем, что рубеж 50–60-х гг. ознаменовался подготовкой и реализацией масштабных реформ, затронувших, в том числе, Русскую православную церковь.
Верхняя граница определена окончанием Синодального периода в Российской империи. Стоит обратить внимание на то, что проблема служебной деятельности консисторских секретарей в Воронежской епархии ранее исследователями не поднималась.
С 1841 г. в Воронежской духовной консистории, как и во всех консисториях Российской
империи, секретарь стал назначаться и увольняться Синодом по предложению обер-прокурора (без участия главы епархии – правящего архиерея). По нашим подсчётам в исследуемый период (с 1856 по 1916 гг.) в рассматриваемом учреждении сменилось девять
секретарей.
Михаил Иванович Зеленский служил с 1856 по 1869 гг. В 1870 г. ему на смену пришёл
Александр Николаевич Касаткин, являвшийся до этого столоначальником II отделения
канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода. В 1879 г. новым секретарём стал Александр Николаевич Невоструев, которого перевели из Екатеринославской епархии (произошла рокировка). В Воронежской епархии он прослужил четыре года, после чего рассматриваемую должность занял Александр Матвеевич Правдин, начавший свою карьеру в Саратовской епархии. Только в 1907 г. его с повышением в чине (статский советник)
направили в качестве прокурора и управляющего в канцелярию Грузино-Имеретинской
Синодальной конторы. С 1907 г. секретари канцелярии Воронежской духовной консистории, назначаемые Синодом, в епархии не задерживались. Так, Алексей Афанасьевич
Вишницкий прослужил с 1907 по 1908 гг., Стефан Павлович Попов с 1909 по 1910 гг.,
Алексей Никифорович Гайдук пребывал в рассматриваемой должности только в 1911 г.,
а Иван Сергеевич Борзецовский в 1913 г. Последним секретарём в исследуемой канцелярии являлся Пётр Павлович Беллавин (1914–1916 гг.).
Таким образом, продолжительность службы секретаря в Воронежской духовной консистории в разные периоды очень разнилась: от одного года до двадцати четырёх лет.
Нами выявлено, что существовала практика перевода секретарей консистории из одной
епархии в другую, как и в других местных учреждениях гражданских ведомств. Во второй
половине XIX в. фрагментарно мы наблюдаем рокировку секретарей между епархиями
(Воронежская – Екатеринославская). Примечательно, что для начала XX в. характерна
частая смена секретарей: служба длилась один-два года, после чего, в большинстве
случаев, канцелярского чиновника переводили в другую губернию.
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Согласно представленным данным, можно предположить, что такие секретари как
М. И. Зеленский, А. Н. Касаткин и А. М. Правдин зарекомендовали себя как достойные и
неконфликтные служащие. Основанием для этого является их долгий срок нахождения в
канцелярии духовной консистории одной епархии (четырнадцать, девять лет и двадцать
четыре года соответственно), что, в подавляющем большинстве, является маркером
конструктивной работы с правящим архиереем. Зачастую, если секретарь не исполнял
надлежащим образом свои обязанности, злоупотреблял своей властью, брал не просто подношения, а требовал взятки, а также при этом конфликтовал с епархиальным
архиереем, то такой человек не мог надолго задержаться в должности, поскольку его
деятельность и нелицеприятный образ становились известны Синоду.

Сучасні тлумачення Книги Іова
Немашкало Ярослава

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
ihor.rassokha@gmail.com
Біблійні «книги мудрості» приписують цареві Соломону, час правління якого був періодом найбільш потужного і всебічного фінікійського впливу. Особливо наповнені фінікійським колоритом книги Іова та Еклезіаста. Книга Іова багато в чому демонструє ідейну і
стилістичну подібність не тільки з Книгою Еклезіаста, але і з псалмами «синів Кореєвих».
У зверненні Бога до Іова є такі малозрозумілі слова: «Чи можеш ти зв'язати вузол Хима і
розв’язати узи Кесиль? Можеш виводити сузір'я у свій час і вести Ас з її дітьми? Чи знаєш ти
статути неба, чи можеш встановити панування його на землі?». Навіть якщо в первинному
тексті дійсно йшлося про сузір'я, то там очевидно згадувалися якісь пов'язані з ними язичницькі міфи: якщо у Небесної Ведмедиці Ас були діти, то вона явно була божеством. У семітів відомі богиня любові і планети Венера Астарта, а також семітська богиня моря і в той же
час іпостась богині сонця, «мати богів і людей» Асірат, дружина верховного бога семітів Ела.
Це, а також образи морських чудовиськ (Левіафан), виправдання астрології, пряма текстуальна вказівка на існування багатьох богів (!), згадки про народну революцію, наполегливе
висування Іовом ідей правди-справедливості, несподівана лекція Іова про геологію – все це
досить красномовні ознаки фінікійського впливу. Книга Іова текстологічно близька до найбільш безнадійного псалму, автором якого названо Емана Езрахіта. Про нього відомо, що
він з «синів Кореєвих», тобто нащадків першого бунтаря проти Мойсея.
Безліч стародавніх і сучасних тлумачень Книги Іова робить її унікальним тестом у світовій історії: в певній мірі самим філософським текстом людства. Ця книга за формою і
драматизмом філософського діалогу, за актуальністю філософської проблематики (про
природу зла!) перевершує кращі діалоги Платона. Далі виділено підходи:
– кармічний (Іов насправді винуватий або через родове прокляття на дочок Лота, що
вчинили інцест, або через переселення душ);
– фаталістичний (ми не можемо пізнати Бога);
– юридичний (Іов викликав Бога на суд і отримав від Нього повну реституцію);
– екзистенціальний («Там, де з усією очевидністю з'ясовується, що ...все і назавжди
покінчено, там, де люди припиняють і повинні припинити будь-які спроби боротьби, там
тільки починається справжня, велика і остання боротьба»);
– ліричний («Це не догматична і не екзистенціальна, а ексцентрична теологія, космотеологія, біотеологія, оскільки вона звернена не до Центру, до Творця, а до периферії, до
Його творіння. Вона – не про Бога, але про те, про що Бог. Вона хоче зрозуміти Його мову,
щоб мати можливість чути Його голос. Можливо, Він давно вже мовить нам, але говорить
дивною мовою травинок і каменів»);
– оптимістичні (Бог каже Іову: «Я прав, хоч тобі цього й не зрозуміти, ти не знаєш усього», – і Іов вірить Йому, бо Бог сам прийшов до нього);
– психоаналітичний (про духовний розвиток образу Бога в колективному несвідомому,
для якого поява образу Іова – найважливіший етап у формуванні з племінного божка
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Яхве образу Господа Всевишнього);
– релятивістський (велич Іова насамперед у тому, що він по-новому уявив собі Бога
для себе і по-новому відчув Його в собі).

Іудейські релігійні громади в донесеннях уповноваженого Ради у справах
релігій по Донецькій області (др. пол. 1960-х – 1970-х рр.)
Нікіфоров Карен

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова karen.nikiforov@ukr.net
Як відомо, 60–80-і рр. ХХ ст. позначилися в Радянському Союзі високим рівнем так
званого «побутового антисемітизму». У 1968 р. СРСР розірвав дипломатичні відносини
з Ізраїлем. Антиізраїльська політика радянського уряду та зростання негативного ставлення до євреїв стали одними з причин масової еміграції євреїв з СРСР до Ізраїлю (за
приблизними оцінками ізраїльського дослідника Марка Тольца виїхало коло 2 млн осіб).
Подібна увага до представників єврейського етносу не могла не змінити відношення влади до іудаїзму в цілому та окремих іудейських громад зокрема. Донецька область не була
регіоном, в якому євреї складали велику частку серед представників інших національностей. Так, за переписом 1959 р. євреї склали 1% населення області, у 1970 – 0,8%, 1979 –
0,7%. При цьому, частка євреїв Донеччини від загальної кількості представників цієї ж національності в УРСР складала у 1959 – 6,7%, 1970 – 6,8%, 1979 – 7,3% (тоді як населення
Донецької області складало у 1959 р. 10,2%, а в 1970 і 1979 рр. 10,4% населення УРСР).
Протягом 1965–1980 рр., за повідомленнями уповноваженого Ради у справах релігій
при РМ СРСР, діяла різна кількість іудейських громад, від двох у 1973 та трьох у 1974–
1980 до дев’яти у 1967–1968 рр. Такий різнобій у статистиці дає підстави підозрювати
неповну обізнаність уповноваженого у дійсному стані справ з діючими релігійними громадами іудеїв, тим більше, що жодна з них не була зареєстрована, всі діяли підпільно.
Окремо від усієї іншої документації уповноважений Ради з середини 1970-х рр. подавав
щорічно звіти про приблизно оцінювану кількість віруючих у незареєстрованих релігійних
громадах, до яких, як зазначено вище, належали іудеї. Згідно з донесеннями, кількість іудеїв
становила в різні роки від 28 чоловік (1978, 1979 р.) та 42 чол. (1977 р.) до 190 чол. (1972 р.).
Викликає серйозні сумніви об’єктивність настільки точних цифр, незрозумілою залишається
методика їхнього підрахування. Втім, автор припускає, що відбувалося співробітництво між
діячами іудейських громад та органами державної влади щодо цього питання, про що уповноважений побічно повідомляє у своєму звіті у Раду у справах релігій за 1972 р.
В описах святкування іудейських релігійних свят, уповноважений робить акцент, що
на святкових богослужіннях присутні були переважно люди середнього та старшого пенсійного віку (65–92 роки). В Донецькій області у радянській період не діяла жодна синагога, віруючі збиралися в орендованих будинках. В 1973 р. уповноважений відмічає «…
поскольку иудейские миньоны являются в определенной степени специфическими и
служба в них происходит на древнееврейском языке, секретари исполкомов горрайсоветов инструктируются нами в том отношении, чтобы иметь, по возможности,
определенное количество доверенных лиц из числа иудеев. Это позволит глубже
узнать тенденции и процессы в миньонах». В цьому ж році уповноважений відзначає,
що віруючими була здійснена«...специальная молитва за здравие всех верующих и благополучие государства СССР».
В 1981 р., після короткого звіту про діяльність іудейських релігійних громад в регіоні,
уповноважений підсумовує:«иудаизму, приспосабливающемуся к условиям советской
действительности, присущи сложные и противоречивые процессы».
Таким чином, незважаючи на свою нечисленність, іудейські громади посідали чільне
місце в офіційних документах уповноваженого у справах релігій при РМ СРСР по Донецькій області. Протягом 60–70-х рр. ХХ ст. уповноважений звертав увагу на зменшення
кількості віруючих, серед яких більшість складали люди пенсійного віку, та відсутність
відкритих політичних чи еміграційних виступів з боку іудеїв регіону.
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«Ходіння» руського ігумена Даниїла до Святої Землі: проблема
датування
Погребенник Василь

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича pohrebennyk_v@ukr.net
Ігумен Даниїл, без сумніву, є найвідомішим давньоруським паломником, «Хождение»
якого, судячи із значної чисельності рукописів, мало надзвичайну популярність, як в домонгольській Русі, так і продовжувало перечитуватися й пізніше. Свідченням чого є велика кількість парафраз цього тексту та загалом суттєві відмінності у структурі, які дозволяють пропонувати різні шляхи історії цього важливого для світу паломництва тексту. Запорукою його популярності серед читачів стало не лише багатство інформації про Святу
Землю, але й особистий досвід Даниїла, його індивідуальність та сприйняття ним іншого.
Тим не менш, тривале дослідження твору ігумена Даниїла залишило більше питань,
ніж відповідей. Серед останніх вирізняється та проблема, якій й буде присвячена наша
доповідь, а саме: датування подорожі ігумена Даниїла до Святої Землі. Як буде показано, дата, яка часто приводиться у спеціальних дослідженнях та вслід за ними у довідковій літературі, не має опори у творі ігумена Даниїла. Залучення інших джерел, зокрема,
хроніки Михаіла Сирійця, дозволить розглянути проблему датування Даниїла в інший
перспективі. Зокрема, помістити її в контекст визначення хронології одного із походів
єрусалимського короля Балдуїна І.
Вже з початку XIX ст. у літературі фігурують дві альтернативні дати подорожі ігумена Даниїла, кожна з яких має своїх прихильників, яких можна умовно поділити на дві
групи: до першої слід віднести О. В. Назаренка, А. Поппе, О. Малетто, котрі вважають,
що руський ігумен здійснив свою подорож в межах 1106–1108 рр. Натомість, до другої –
М. Карамзіна, А. Норова, Ж. Рішара, які, в свою чергу, відносили паломництво Даниїла
до 1112–1115 рр. Очевидним є те, що на сьогодні в історіографії переважає саме гіпотеза
щодо датування 1101–1108 рр. Однак погодись з такою хронологією, як буде показано у
доповіді, складно, оскільки вона мало узгоджується із пропонованими у Михаіла Сирійця
хронологією походів короля Балдуїна І. Маркери для знаходження дати подорожі можна
представити у наступному вигляді:
1) У «Житье и хожденье Данила Руськыя земли игумена» зазначається, що тривалість походу Даниїла – «шістнадцять місяців». З-поміж іншого, описана зустріч Даниїла
із Єрусалимським королем Балдуїном І та десятиденний військовий похід останнього на
Дамаск. Останнє, у нашому викладі, є ключем для вирішення усього завдання.
2) Згідно повідомлення середньовічного арабського хроніста Михайла Сирійця, цей похід
короля Балдуїна І можна ідентифікувати як його кампанію на Дамаск. Враховуючи кліматичні особливості Палестини, можна припускати, що похід припав на серпень 1113 р.
Співставляючи повідомлення Михаіла Сирійця з текстом ігумена Даниїла, приходимо до
наступного результату: Даниїл мав вирушити до Святої Землі у 1112 р., а повернувся,
відповідно, наприкінці 1113 р. або що більш ймовірно, вже у 1114 р. Не суперечить нашій
гіпотезі повідомлення ігумена Даниїла про руських князів, за яких він молився у Лаврі св.
Сави. Очевидно, що Даниїл згадує київського князя Святополка Ізяславича як ще живого,
адже у 1113 р. Пасха приходила на 6 квітня, а київський князь Святополк Ізяславич помер
16 квітня. Таким чином, вписуючи ім’я київського князя, руський ігумен ще не міг знати
про його смерть.

Формирование взглядов прот. Иоанна Филевского как деятеля
обновленчества (вторая половина XIX – начало XX вв.)
Соляник Дмитрий

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина solyanikdmitri@gmail.com
Вторая половина XIX – начало XX вв. – насыщенный кризисными явлениями период
в истории Русской православной церкви и, в целом, Российской империи. Г. Флоровский
характеризовал его как «перевал сознания». Некоторые из представителей Церкви при-
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нимали участие в событиях революции 1905–1907 гг., пытаясь повлиять на изменения
государственной политики, включая и вопросы относительно Русской православной
церкви. Важно понять, почему часть православного духовенства, всегда считавшегося
опорой самодержавия в России, пошла против официальной позиции государства; что
повлияло на такой выбор некоторых священнослужителей. Мы попытались рассмотреть
данную проблему на примере жизни и деятельности протоиерея Иоанна Иоанновича
Филевского, одного из представителей зарождающегося в годы революции обновленческого движения. Так как его жизнь в научных трудах освещена недостаточно широко,
а факторы, повлиявшие на взгляды о. Иоанна, слабо раскрыты, считаем данную тему
актуальной.
Общая обстановка внутри Русской православной церкви и ее взаимоотношения с государством рассмотрены в работах Д. В. Поспеловского, С. Л Фирсова и ряда других
исследователей. Жизнь И. И. Филевского комплексно описана в работах С. А. Стеблева
и Д. Ю. Михайличенко. Его деятельность как редактора «Церковной газеты» раскрыты
А. А. Бондаренко и И. Л. Михайлиным.
Источниковая база исследования представлена отчетами заседаний религиозно-философских собраний в Петербурге, номерами «Церковной газеты», издававшейся Иоанном Филевским, его статьями в других изданиях, личной перепиской Иоанн Филевского
с В. В. Розановым.
Исследование проводилось в области интеллектуальной истории, которая занимается изучением возникновения идей через призму биографии, культуры, социокультурного
окружения их носителя. Нами был выбран контекстуальный подход, предполагающий
изучение исторического контекста как ситуации, которая создаёт условия для формирования мысли.
Впервые в историографии на примере интеллектуальных поисков И. И. Филевского предпринимается попытка раскрыть факторы, повлиявшие на формирование идей
части белого духовенства, показать особенности возникновения этой группы, которая
позднее оформилась в движение обновленцев.
Во второй половине XIX в. в православной Церкви назрел серьезный кризис, связанный с потрясением традиционного миропорядка в Российской империи после реформ.
Отмечалось падение религиозности, в обществе всё острее воспринимался примат государства над Церковью. В связи с этим начинаются активные поиски решения указанных проблем и со стороны духовенства, и со стороны светской интеллигенции. Результатом стало создание религиозно-философских собраний, действовавших в 1901–1903 гг.,
участие в которых принимал Филевский. На собраниях рассматривались важные вопросы о духе и плоти, об отношении Л. Толстого к Церкви и т.д. Многие из тезисов интеллигенции навели о. Иоанна на глубокие размышления, однако в журнале «Миссионерское
обозрение» были подвержены критике с его стороны.
Предложения, выдвинутые в 1905 г. «группой 32-х священников» (основоположники
обновленчества) оказали решающее влияние на о. Иоанна. Они содержали идеи женатого епископата, выборности епископов, усиления роли прихода и т.д. В 1906 г. Филевский отразит эти рекомендации в своей «Церковной газете», открытию которой поспособствовали события революции 1905–1907 гг. Также в этой газете Филевский отстаивал
заявлял о «классовой борьбе белого и черного духовенства», что, возможно, говорит о
влиянии на него популярных в то время социалистических течений. Таким образом, в
годы революции И. Филевский явно отходит от правоконсервативной линии, чему поспособствовало восприятие обновленческих идей и нахождение в кругу кадетской профессуры Харьковского университета, где он работал с 1904 г. После Первой российской
революции о. Иоанн не озвучивал обновленческих идей, но вернулся к ним в 1917 г.
Таким образом взгляды И. И. Филевского как обновленца оформились под воздействием ряда факторов, среди которых кризис Русской православной церкви, контакты с
интеллигенцией и революционные события 1905–1907 гг.

РОЗДІЛ ХVІІ
ІСТОРІЯ НАУКИ
ТА ОСВІТИ
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Вплив професора О. С. Федоровського на розвиток науки в Україні
в першій половині XX століття
Калугін Олег

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна kalugin-92@mail.ua
Вивчення творчої спадщини та життя видатних науковців, у тому числі істориків є одним із актуальних завдань сучасних досліджень. Серед провідних українських вчених
початку ХХ століття привертає особливу увагу Олександр Семенович Федоровський
(1885–1939) – історик, археолог, геолог, географ, педагог та громадський діяч. На сьогоднішній день, на жаль, його ім’я практично забуте.
Олександр Федоровський – постать феноменальна, бо він належав до плеяди вчених,
які були спеціалістами в декількох наукових галузях. І в кожній з них він проявив себе
яскравим знавцем та досягнув значних висот. Приміром, саме О. С. Федоровського називають фактичним засновником харківської археологічної школи, традиції якої збереглись
до нашого часу. І в той же час він був блискучим спеціалістом з питань історії, краєзнавства, охорони пам’яток. Не менш відомими і досить актуальними є праці вченого,
присвячені питанням геології, зокрема палеонтології. Він проявив себе і організатором
науково-дослідної роботи в Харкові та в Україні. Саме тому така багатогранна особистість та його науковий спадок потребують спеціального дослідження.
Новизна дослідження полягає в комплексному розгляді творчого спадку та діяльності
О. С. Федоровського, що значно доповнить та дасть можливість зрозуміти загальну картину розвитку та організаційних процесів у сфері археології, геології та пам’яткоохоронної діяльності в Україні на початку ХХ століття.
Українські науковці почали активно звертатися до праць О. С. Федоровського у 90-ті
роки XX століття (О. Г. Бажан, В. І. Кадєєв, Р. В. Маньковська, В. К. Міхеєв, В. В. Скирда
та інші). Втім це були невеличкі статті та довідки, які не повною мірою показали вплив
Олександра Семеновича на розвиток науки.
Олександр Семенович Федоровський – вчений, який своїми працями сприяв інституалізації археології. Його розвідки стали своєрідною точкою біфуркації для цієї науки
в Україні. У перші десятиліття XX ст. О. С. Федоровський був одним з найактивніших
дослідників в галузі археології не тільки на Харківщині, але і на Україні в цілому. Про
його визнання свідчать факти обрання вченого на різні посади, що мають безпосереднє
відношення до розвитку археології.
Після утворення Харківського інституту народної освіти на базі університету О. С. Федоровський читав лекції з археології.
У 19-20-ті роки ХХ століття Олександра Семеновича було призначено заступником
голови Українського комітету охорони пам’яток природи. Перебуваючи на цій посаді йому
вдалося підняти пам’яткохоронну діяльність на якісно новий щабель.
Праці О. С. Федоровського мають важливе значення і у сфері геології. Так, він вперше
описав унікальне для Слобожанщини явище – землетрус 1913 р. та опублікував детальний геологічний нарис Харківщини.
Олександр Семенович Федоровський – один із останніх, хто успішно розробляв декілька
різноманітних проблем. Тому його можна назвати представником «старої наукової школи».
Наукові праці, записки і звіти вченого залишаються актуальними і для сучасної науки.

Учительские институты Харьковского учебного округа
в конце XIX – начале XX вв.
Лю-Ку-Тан Виктория

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
hotina.olga@yandex.ru
В условиях глобализации и модернизации современной системы образования особенно важно изучение и использование исторического опыта устройства и функционирования педагогических учебных заведений.
Учительские институты были открыты на основании утвержденного 31 мая 1872 г.
«Положения об учительских институтах». Основной целью данных учебных заведений
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являлась подготовка учителей для городских училищ, преобразованных из уездных, по
Положению от 31 мая 1872 г., а также учителей высших начальных училищ, созданных
в соответствии с законом «О высших начальных училищах» 25 июня 1912 г. В штат учительского института входили – директор, законоучитель, штатные преподаватели (с правами службы присвоенными тем же лицам в мужских гимназиях), эконом, письмоводитель, врач и учителя городского училища. В учительских институтах обучение длилось
три года. В эти учебные заведения принимались юноши не старше 16 лет всех званий и
состояний, здорового телосложения и отличного поведения. До революционных событий
1905–1907 гг. учительские институты являлись закрытыми учебными заведениями.
Первые учительские институты были открыты в Санкт-Петербурге и Москве в 1872 г.
Тенденция к увеличению количества данных учебных заведений на территории Российской Империи наметилась в начале XX века. В 1908 г. в Российской Империи их насчитывалось 10, в 1910 г. – 15, в 1912 г. – 21, а к 1917 г. – 31.
В конце XIX – начале XX века в состав Харьковского учебного округа входили Харьковская, Курская, Пензенская, Тамбовская губернии и Область Войска Донского.
В Харьковском учебном округе на протяжении второй половины XIX – начале XX века
были открыты и функционировали три учительских института – в г. Белгороде (Курская губерния), г. Новочеркасске (Область Войска Донского) и г. Воронеже (Воронежская губерния). Следует сказать, что в Тамбове в 1870 г. был открыт Екатерининский учительский
институт, однако Министерством Народного Просвещения в соответствии со спецификой
работы и уровнем подготовки воспитанников он приравнивался к учительским семинариям.
Проблема изучения учительских институтов Харьковского учебного округа конца XIX –
начала XX века начала активно разрабатываться современными учеными. История становления и развития Белгородского учительского института рассматривается в работах
Е. Ю. Прокофьевой, В. М. Московкина, И. В. Денисовой, Д. А. Терещенко. Специальное
исследование Т. Н. Чернобоевой посвящено Воронежскому учительскому институту. Однако на сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования, посвященные учительским институтам Харьковского учебного округа.
Отметим, что Белгородский учительский институт был торжественно открыт 26 сентября 1876 г. и готовил учителей более 40 лет. Новочеркасский учительский институт открылся 1 июля 1911 г. 1 июля 1913 г. был открыт Воронежский учительский институт и
начал свою работу 13 октября 1913 г. Причем директором Воронежского учительского института был назначен бывший директор Белгородского учительского института –
Алексей Константинович Димитриу.
Все три учебных заведения располагались в наемных помещениях, однако размер
арендой платы различался: Белгородский учительский институт – 3600 р. в год, Новочеркасский – 3800 р., Воронежский – 4500 р. в 1913 г. и 5750 р. в 1914 г.
Для совершенствования у воспитанников навыков педагогической деятельности, при
учительских институтах были организованы городские училища. Так в 1913 г. при Белгородском и Воронежском учительском институте функционировали четырехклассные
городские училища, а при Новочеркасском – двухклассное.
К 1 января 1915 года в трех учительских институтах обучалось 172 воспитанника, а в
городских училищах 211 учеников.
Следует отметить, что после революционных событий 1917 года многие учительские
институты были реорганизованы, причем Воронежский в 1918 г., а Белгородский и Новочеркасский в 1919 г.

Проект статуту єпархіальних жіночих училищ 1915 р. в Російській імперії:
нереалізовані пропозиції та ідеї
Нижнікова Світлана

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна svitlana.lisnenko@gmail.com
Єпархіальні жіночі училища були важливою складовою середньої ланки жіночої освіти
в Російській імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. Вони являли собою реальну можливість

Розділ ХVІІ. Історія науки та освіти

171

для багатьох дівчат включитися у доросле самостійне життя. Втім, до сих пір ці навчальні заклади залишаються недостатньо вивченими. У полі зору дослідників ХІХ – початку
ХХ ст. і сучасних науковців потрапили лише деякі аспекти навчального процесу в другій
половині ХІХ ст. У той час як останні роки функціонування єпархіальних училищ майже
взагалі не аналізувалися.
На початку ХХ ст., особливо у 1912–1913 рр. суттєво зросло число скарг, які подавали єпископи, представники духовенства та керівництво училищ до Навчального комітету при Св. Синоді. Особлива увага в них зверталася на недостатній рівень підготовки
єпархіалок. Адже вступити на вищі жіночі богословські курси могли лише випускниці сьомих класів єпархіальних училищ, які були створені не при всіх училищах. Для єпархіалок
вступ до університетів й інститутів практично унеможливлювався через те, що їм було потрібно складати додаткові іспити (це вимагало додаткові витрати та зусилля). Крім того, у
скаргах відзначалося, що при прийнятті на роботу перевага зазвичай надавалася випускницям жіночих гімназій, які отримували більш ґрунтовну загальноосвітню та педагогічну
підготовку. Таким чином, у середині другого десятиліття ХХ ст. керівництво єпархіальних
училищ вважало, що ці освітні установи відстають від інших навчальних закладів, тому їх
керівництво намагалося реагувати на виклики часу.
У січні 1914 р. у Св. Синоді була створена спеціальна комісія для перегляду статуту
єпархіальних жіночих училищ. Після довгих обговорень у лютому 1915 р. був розроблений проект нового статуту єпархіальних училищ, який, на думку його авторів, відповідав
новим вимогам. Цей проект статуту залишив без змін все те, що стосувалося виховання,
але були внесені значні корективи у навчальну й адміністративно-господарську частини
та систему управління училищ.
Оскільки усі згадані клопотання містили пункти щодо збільшення строку навчання в
єпархіальних училищах і розширені навчальної програми, примітно, що ці вимоги були
втілені у проекті. Відповідно до тексту проекту статуту 1915 р. було розширено строк навчання до семи років і при всіх училищах мав бути створений восьмий додатковий педагогічний клас. Були посилені вимоги до вступних іспитів. Перелік обов’язкових дисциплін
відтепер включав Закон Божий, церковний спів, російську та церковнослов’янську мови,
теорію словесності, історію російської літератури, математику, фізику, історію, природознавство, географію, космографію, французьку та німецьку мови, педагогіку й дидактику,
чистописання, малювання, рукоділля, гігієну і гімнастику. До необов’язкових предметів
відносилися латина, музика, іконописання, медицина, сільське господарство і стенографія. Восьмий педагогічний клас мав поділятися на чотири відділи: словесно-історичний, фізико-математичний, природничо-географічний та відділ нових мов. Крім того, у
проекті статуту 1915 р. було зафіксовано підвищення вимог до кваліфікації начальниці
училища і викладачів.
Ці зміни у проекті статуту можна трактувати як прогресивні зрушення, оскільки вони
мали привести до підвищення рівня та якості підготовки вихованок єпархіальних жіночих училищ. Текст проекту статуту свідчить, що Св. Синод мав наміри провести значні
реформи в галузі духовної освіти, зокрема модернізувати жіночі духовні навчальні заклади. На жаль, новий статут так і не був впроваджений. Революційні події, що почалися у
1917 р., призвели до ліквідації цього типу навчальних закладів.
Таким чином, ідея розробки нового проекту статуту у 1915 р. була зумовлена невідповідністю єпархіальних училищ вимогам часу та їх відставанням від інших жіночих освітніх
установ. Важливо, що прагнення до змін виходили від парафіяльного духовенства та
керівництва училищ, адже саме вони ініціювали перетворення цих навчальних закладів.
Усі вимоги, які висували керівництво єпархіальних училищ до Св. Синоду у зверненнях,
були відображені в проекті статуту 1915 р. Отже, цей документ був достатньо прогресивним як за змістом, так і за характером його підготовки, й мав сприяти подальшій модернізації єпархіальних училищ.
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Особенности студенческой моды в ХГУ имени Горького
во второй половине 1950-х – первой половине 1970-х годов
Чечкина Екатерина

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина lilimilano-27@mail.ru
Период хрущевской «оттепели» ознаменовался изменениями не только в политической, социальной, экономической сферах, но и в повседневной жизни, коснувшись, в том
числе и молодежи. Наиболее ярко эти изменения отразились на стиле одежды студентов. В то же время, как и в других сферах жизни советского общества, эти перемены не
выходили за рамки тоталитарных ограничений. Внешний вид студентов ХГУ во второй
половине 1950-х – первой половине 1970-х как нельзя ярко отражает суть самой эпохи.
В отечественной историографии уже появляются первые исследования по советской
повседневности данного периода, в частности, можно отметить работы, посвященные
специфике молодежного движения (Г. Ципурский), а также исследования в области быта
и моды (Г. А. Будник, Н. Лебина, А. А. Слезина). Тем не менее, тематика особенностей
студенческого внешнего вида периода «оттепели» практически не изучена. Для исследования выбранной проблемы вводятся в оборот новые источники, в том числе, устные
воспоминания, фото- и видеоматериалы. Кроме того, в работе используются материалы
газет и журналов второй половины 1950-х – первой половины 1970-х годов.
Тенденции в изменении внешнего вида студентов в Харькове, который был одним из
крупнейших студенческих городов УССР и СССР в целом, прослеживаются уже с середины 1950-х годов. Толчком к этому послужило активное развитие движения «стиляг»,
пик которого пришелся на создание в 1957 году общества «Голубая лошадь». Среди
студентов двух крупнейших вузов города – ХПИ и ХГУ – появляются молодые люди,
предпочитающие одежду, не свойственную большей части советской молодежи. Девушки носили короткие, обтягивающие юбки, яркий макияж, необычной формы сумки. Юноши надевали узкие брюки (в народе их называли «дудочки») и подтяжки на западный
манер. Как девушки, так и юноши предпочитали яркие, броские цвета одежд, изящную
обувь, аксессуары, прическу «с зачесом». Зачинатели движения – как правило, отпрыски
советского политического истеблишмента – могли позволить себе одежду из-заграницы.
Простые студенты, желая соответствовать этой моде, находили другие способы обойти
дефицит подобных вещей в советских магазинах: перекупали предметы убранства нелегально, перешивали старые наряды или же шили новые по западному образцу. Изменениям в общей тенденции студенческого стиля способствовала также относительная
открытость западной культуре в период «оттепели»: даже студенты, не относящиеся к
«стилягам», часто старались соответствовать европейской и американской моде.
Тем не менее, эти изменения не охватили всего студенчества. Уже с 1958 года, после закрытия «Голубой лошади», начинается активная критика и высмеивание «студентов-стиляг», тем более, в среде университетского сообщества, которое особенно
неприемлемо относилось к такому внешнему виду у студентов. В целом, гардероб студента ХГУ в указанный период был небогат. У молодых людей он состоял из классических брюк, нескольких рубашек с коротким и длинным рукавом (как правило, белых
или в клетку), пальто, пары туфель и спортивного костюма (чаще всего, синего цвета).
Девушки носили классические юбки, платья и сарафаны ниже колен (часто – с поясом
на талии), платки в качестве головного убора. В этот период в СССР появляются туфли
на платформе, однако среди студенток они не получили большого распространения.
Особенного разнообразия в молодежных фасонах не было, довольно тусклой была цветовая гамма – одежда редко выходила за рамки оттенков коричневого, серого, темно-зеленого, бордового, синего. Вышеописанные «стиляги», как видим, сильно выделялись
из общей массы своим эпатажным стилем.
Причудливое сочетание двух указанных тенденций в студенческой моде можно наблюдать вплоть до середины 1970-х годов. Несмотря на то, что окончание периода «оттепели», как правило, датируют 1966 годом, в течение последующих нескольких лет,

Розділ ХVІІ. Історія науки та освіти

173

студенческий внешний вид еще отражает изменения второй половины 1950-х – 1960-х
годов. Хотя постепенно давление со стороны университетского сообщества, социума и
властей становится все более сильным.
Таким образом, мы видим, что с середины 1950-х годов, на фоне политических и социальных изменений, меняется и такая часть повседневной жизни студентов, как стиль
одежды. Причем тенденции этих изменений вполне соответствуют характеру всего периода: появляются необычные стили, отчетливо наблюдается европейское влияние, но
полностью внешний вид молодежи не меняется – этому мешает идеологическая составляющая советской образовательной и воспитательной политики.

Харківський період життя Ігнатія Даниловича (1825–1830 рр.)
Ярова Валерія

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
yarovayacsv@mail.ru
Заснування Харківського університету стало потужним чинником розвитку науки, освіти і культури в Україні. Важливу роль у діяльності нового університету відіграли вчені, які
прибували сюди з різних куточків Російської імперії. Одним із них був Ігнатій Данилович.
Його діяльність підтверджує, наскільки важливу роль на початку існування університету
відігравала у Харкові польська діаспора. З огляду на це, дослідження харківського періоду життя І. Даниловича набуває особливої актуальності, дозволяючи розкрити нові
аспекти університетського життя 1820-х рр.
Вивченню діяльності викладачів-поляків Харківського університету присвячено праці
Д. Бовуа і А. Йолкіна. Інформація щодо ролі професорів-поляків Харківського університету у розвитку нумізматики міститься в роботах А. Коврижного, Р. Шерцля, А. Зерніна.
Біографічні дані про І. Даниловича подаються у «Бібліографічному словнику керівників
бібліотеки Харківського університету», у праці «Юридичний факультет Харківського університету за перші сто років його існування» і у «Досвіді історії Харківського університету» Д. Багалія.
Джерельну базу дослідження складає комплекс листів І. Даниловича до Й. Лелевеля
(Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Rkps. 1266), в яких перший розповідає про
різні аспекти свого буття у Харкові.
Наукова новизна авторського підходу полягає у тому, аби, спираючись на листування І.
Даниловича, показати його як елемент мультикультурного освітнього простору Російської
імперії в першій чверті ХІХ ст.
На підставі аналізу зазначених джерел та літератури нам вдалося з’ясувати, що поява
І. Даниловича в Харкові була зумовлена його участю у діяльності Товариства філоматів
у Віленському університеті. В 1824 р. на судовому процесі щодо цієї таємної організації І. Даниловича засудили до поселення у внутрішніх губерніях Російської імперії. А в
1825 р. наказом Міністра народної освіти він був призначений професором дипломатики
до Харківського університету. Прибувши 22 лютого до «столиці» Слобожанщини, І. Данилович з’ясував, що вищезгадана посада поєднується із кафедрою політичної економії.
На цьому сюрпризи не скінчилися. На прохання колег І. Данилович вже на п’ятий день
перебування у Харкові мусив розпочати викладання обох курсів, при цьому – мало звичною для нього російською мовою.
З честю пройшовши ці випробування, І. Данилович досягнув успіхів у Харківському
університеті. Тут він захистив докторську дисертацію, двічі (в 1827 і 1828 рр.) обирався
деканом факультету етико-політичних наук та членом училищного комітету.
У харківський період свого життя І. Данилович завершив підготовку низки наукових праць,
над якими почав працювати ще у Вільно. Зокрема, йдеться про «Statut Kazimierza IV, pomnik
z XV wieku uchwał litewskich» (1826 р) і «Latopisiec Litwy i Kronika ruska» (1827 р.).
У 1826–1829 рр. І. Данилович також обіймав посаду завідувача мінц-кабінетом.
У 1826 р. він склав опис 5988 монет на 74 аркушах. А в 1829 р. вчений закінчив складання
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першого систематичного каталогу мінц-кабінету. Нумізматичний кабінет Харківського університету вважався тоді найкращим в російських університетах. За виконану ним роботу Рада Харківського університету клопотала перед урядом про вручення І. Даниловичу
нагороди. Проте Микола І вирішив інакше заохотити цього вченого. В результаті, 1830 р.
І. Даниловича було викликано «по Высочайшему повелению» до Санкт-Петербургу, у
друге відділення канцелярії імператора.
Отже, харківський період життя І. Даниловича виявився плідним не лише з точки зору
кар’єри самого науковця. Набуті ним знання і вміння (і насамперед – у віленському університетському середовищі) були використані для розвитку наукової інфраструктури та
академічних традицій Харківського університету.

РОЗДІЛ ХVІІІ

ГЕНДЕРНА ІСТОРІЯ
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Феномен женского антисуфражизма в Великобритании и США
в конце XIX – начале ХХ в.
Капралова Анастасия

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина akapralova@i.ua
Антисуфражизм – это политическое движение, состоявшее как из мужчин, так и из
женщин, которое возникло в кон. XIX в. в качестве кампании против борьбы за женские
избирательные права в Великобритании и США. Организации антисуфражистского характера существовали только в англосаксонском мире, где большое развитие получил
суфражизм как форма политической активности женщин. При этом зачастую антисуфражистские акции организовывались в знак протеста против действий милитанток (радикальных суфражисток). Исследовательский интерес представляют особенности возникновения антисуфражизма в США и Великобритании как реакции общества на процессы
модернизации, а также феномен антисуфражизма как формы женского политического
активизма наряду с участием в борьбе за избирательное право.
Источники, которые использовались при написании данной работы можно разделить
на несколько групп: материалы парламентских дебатов, судебно-следственные документы, источники агитационно-пропагандистского характера, статьи британских и американских газет и журналов, а также антисуфражистская пресса заявленного периода,
мемуары активисток.
В историографии, посвященной антисуфражистскому движению, отсутствует сравнительный анализ деятельности американских и британских активисток. Большая часть
работ носят описательный характер, также стоит сказать, что история американского
антисуфражизма представлена в исследованиях в меньшей степени. Среди зарубежных
и российских ученых, которые занимались изучением данной проблематики, стоит выделить О. В. Шнырову, Б. Харрисона, С. Маршалла, Дж. Буша.
Исследователи отмечают, что члены антисуфражистских объединений, как и активисты суфражистского движения, в целом, могли иметь различные политические взгляды. Но
социальная база антисуфражизма была другой. Если рядовые участницы суфражистских
организаций в США и Великобритании были представительницами среднего класса или
рабочими, то антисуфражизм объединял аристократов и высшие слои населения.
Антисуфражизм появился практически одновременно с суфражизмом в качестве
реакции на политические тенденции того периода. После продолжительного периода
борьбы, дискуссий в прессе, митингов и сбора петиций, попыток срыва суфражистских
акций, антисуфражистские организации в Великобритании фактически прекратили свое
существование. Это было связано с началом Первой Мировой войны и активной помощью суфражисток фронту, когда вопрос женского избирательного права был отложен.
По окончанию войны общество изменилось, и предоставление женщинам политических
прав уже не воспринималось британским обществом так негативно, как это было ранее.
В США после принятия 19-й поправки к Конституции, которая на федеральном уровне
закрепила женское избирательное право в стране, усилия антисуфражисток были направлены на политическую деятельность в Республиканской партии. То есть, женщины
фактически воспользовались правом на то, против чего боролись на протяжении продолжительного периода.
Суфражистками деятельность женских организаций с приставкой «анти» во многом
воспринималась положительно, ввиду того, что любая женская политическая активность
мог послужить опровержением тезиса о том, что женщины относятся к политическим
вопросам в большинстве своем индифферентно. Оппозиционно настроенное движение
могло привлечь больше внимания к вопросу женских избирательных прав.
Таким образом, члены антисуфражистских объединений использовали те же методы и
формы политического активизма, что и суфражистки. Кроме того, антисуфражизм, в целом, можно в действительности назвать явлением того же порядка, что и деятельность
суфражистских организаций. Это было проявлением общих тенденций, которые свидетельствовали о необходимости выхода женщин с активной социальной, политической и
культурной позицией из ограниченной частной в публичную сферу деятельности.
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Чинники та передумови змін в естетичних орієнтирах
жіночої європейської моди 1920-х років
Нестеренко Яна
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Вся історія моди пов'язана з історією людства. Уявлення людини про красу, про навколишній світ, його соціальне положення – все це позначається і продовжує виражатися в
одязі. Але, на жаль, на цю закономірність звертають досить мало уваги. Тому ми вирішили дослідити дану тему. Нами було обрано 1920-ті рр. – роки підйому, Європа одужувала від воєнних труднощів. Економічне зростання, розвиток промисловості – формували
стиль «золотих двадцятих років». Покоління війни квапило надолужити втрачений час в
нескінченних розвагах.
Мода є відображенням культури країни та її моральних звичаїв. Саме в 20-х роках
проходить активна зміна моральних цінностей в Європі. Після Першої світової війни у
європейців з’являється розуміння того, що війна змінила суспільство. Переважно частина населення європейських країн стала писемними, а відтак «споживачем» культурної
продукції. З іншого боку, під впливом промислової революції руйнувався старий життєвий
уклад. Мільйони людей залишали село і ставали мешканцям міста. На їхні мислення й
поведінку впливали вже не традиції, а засоби масової інформації, насамперед, газети й
журнали, що мали в ті роки колосальний вплив.
Після Першої світової війни ідеалом жіночої краси стає дама, без натяку на які-небуть
округлості фігури. Прагнення до рівності з чоловіками призвело до наслідування їм у
всьому. Представниці слабкої статі позбавляються від довгого волосся, роблячи короткі
стрижки. Жінки відмовляються від ролі домогосподарки, і починають освоювати чоловічі
заняття: водіння автомашини,польоти на аеропланах.
Тому можливо зробити висновок, що вивчення моди є досить важливим фактором у
розумінні культури, моралі і етичних норм будь-якого суспільства.
На початку 1960-х рр. широкомасштабне дослідження жіночої моди здійснив французький культуролог Р. Барт у своїй роботі «Система моди: Статті з семіотики культури».
Романовська М. Б. у своїй роботі «Історія костюма та гендерні сюжети моди» в незвичайному ракурсі розглядає історію моди XIX – XX століть. Акцент зроблено на розкритті
соціально-історичного контексту розвитку одягу під впливом руху емансипації.
Н. Будур в «Історії костюма» розглядає основні вектори розвитку реформи жіночого
костюма в кінці XIX – початку XX століть. Автор розробляє особливу теорію зміни форми
костюма. Н. Будур вважає, що зміна одягу пов'язане з певною циклічністю.
Багато істориків розглядають моду в безпосередньому зв'язку з військовими подіями
XX століття, а саме з подіями двох світових воєн. Кірсанова Р. «Війна і мода» і Вострикова О. «Мода воєнного часу».
В цілому, можна виділити три важливі причини зміни костюма на початку ХХ століття:
По-перше, це фундаментальні відкриття в науці на рубежі XIX – XX століть. Початок
XX ст. ознаменувався бурхливим розвитком промисловості, пов'язаної з «електротехнічною революцією», розвитком нових видів транспорту, телефонного зв'язку.
По-друге, одним з найважливіших факторів стало прагнення до емансипації жінок.
Вони стали активно боротися за свої права в багатьох сферах життя. Завдяки цьому в
суспільну свідомість стали проникати уявлення про те, що жінка, так само як і чоловік,
може займати важливе положення в суспільстві, що вона може отримувати професію.
Третьою причиною стали зміни у зовнішній політиці – події світових воєн. Війна вимагала
більше економії, більше зручності. З жіночого вжитку зникли корсети, силуети одягу стали
простіше, сукні та спідниці коротше, хитромудрі зачіски залишилися в минулому. Форми костюма навмисно спрощувалися, оскільки в нових умовах побуту до одягу стали пред'являти
нові вимоги, співвіднесені з реальністю: комфортність, свобода, простота виконання. Сукні
сорочкового ладу, укорочені спідниці, просторі блузи, доповнені шийними хустками, краватками, беретами і капелюшками. Костюм двадцятих років проявив себе як знак нового часу
та інших цінностей.
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Жінка у Веймарській республіці
Резник Дар'я
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Німецька імперія, що існувала з 1871 року, мала міцні монархічні та консервативні традиції, що впливали не тільки на політику, а й на життя всього суспільства. Не зважаючи
на те, що Велика французька революція 1789 року ставила людину на перше місце та
проголошувала ідеали свободи та рівності, вони стосувалися лише чоловічої статі. Жінка
ж знаходилася під сильним впливом традиційної системи уявлень і виступала як соціально залежна та, фактично, безправна. Чим нижче був соціальний статус жінки, тим менше
прав та можливостей вона мала, а сам статус визначався спочатку положенням батька, а
потім – чоловіка. Революція 1848–1849 років, що носила демократичний характер, стала
поштовхом до підняття суспільно-політичного руху. 1865 року у Лейпцизі було засновано
жіноче об’єднання «Загальний германський жіночий союз», кількість якого виросла з 65
членів до 70 тисяч у 1901 році. У листопаді 1918 року відбулися чергові революційні події,
але цього разу вони були спрямовані проти кайзерівського консервативного режиму та
монархії. Друга Німецька імперія була повалена і була встановлена Веймарська республіка (1919–1933), що мала стати першої німецькою демократією. Чи вплинули демократичні процеси на становище жінки?
Метою є дослідження ролі жінки у Веймарській республіці; виявлення змін, що відбулися у її становищі у порівнянні з Німецькою імперією. Новизною нашого дослідження є
те, що проблема положення жінки в німецькій історії не є дослідженою серед українських
науковців на достатньому рівні. Наше дослідження ґрунтується на методах дедукції та
порівняння, принципі історизму та міждисциплінарному підході.
Історіографія даної проблеми не є достатньо широкою. Серед найвідоміших дослідників є Анна Шулер, Сюзанна Герцог, Анна Хогенойер, Олександр Шмідт, Тетян Малахову.
Хід дослідження: Перша світова війна та революція 1918 року стали головними факторами впливу на німецьку жіночу спільноту. Втрати Німеччини під час війни складали більше ніж півтора мільйони чоловік, тому жінки були вимушені перебрати на себе
частину прийнятих «чоловічих» занять. Шмідт наводить цифру до 50 тисяч жінок, які
брали участь у Першій світовій війни у якості медсестер, телефоністок, працювали на
військових заводах, що зумовило появу робітничого руху. Саме це, а також потреба у
демократичній конституції, зумовили те, що з 1918 (фактично, з 1919) року німецька жінка вперше отримала виборче право. Однак, бюлетені видавалися з метою перевірити
«політичну обізнаність жінки», тому існували так звані «жіночі» та «чоловічі» бюлетені.
Вже після 20-х років жінки вперше потрапила до рейхстагу та місцевих органів влади,
де намагалися втримати своє право на політичний вибір. Варто зазначити, що «нова німецька жінка» була представлена лише колишніми аристократичними колами. Жінки, що
мали гроші, могли дозволити собі короткі спідниці та навіть заняття такими «чоловічими»
видами спорту, як гольф та теніс. Вони керували домашньою прислугою, підтримували
імідж свого багатого чоловіка. Жінка-робітниця, на відміну від свого чоловіка, продовжувала паралельно займатися господарськими справами, при чому такі сім’ї, де обидва
батьки були працюючими розглядалися як «неповноцінні». Радикальні сили вбачали в
жінці, яка працює, загрозу для всього народу, але модернізація виробництва торкнулася
і ролі жінки. Так, у статті журналу «Neues Frankfurt» зазначалося, що «жінка має відчувати, що старий, відсталий спосіб ведення господарства є перепоною не тільки її власного
розвитку, а й розвитку всієї сім’ї».
Таким чином, демократичні процеси у Веймарській республіці помітно вплинули на
становище жінки у суспільстві (виборче право, офіційне працевлаштування), але традиційні уявлення залишалися: так, наприклад, соціальний статус визначалося положенням
чоловіка або батька, а не власним; працююча жінка сприймалася як «неповноцінна», а
«праві» сили намагалися повернути жінці неповноцінне становище, що і відбудеться у
1933 році.
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Актуальність цієї теми полягає у спростуванні поширеної думки щодо «традиційної»
ролі жінки. Уявлення про те, що жінка є від природи недосконалою, її головним обов’язком є підпорядкування та служіння чоловікові були поширеними від античних часів і до
ХІХ ст. Дана спадщина подекуди відлунює до сьогодні, хоча в світлі сучасних гендерних
досліджень «традиційні» уявлення про жінку деконструйовані, адже вони суперечать
принципам гендерної рівності. Метою нашого дослідження є виокремити з матеріалів
англійського жіночого журналу вікторіанської доби складові дискурсу «нової жінки», і тим
самим довести, що вже у вікторіанському суспільстві попри домінування погляду на жінку
як «ангела в домі» – дружини, матері та домогосподарки, існував інший, який показував
її як сильну особистість.
Проблемі вікторіанського бачення жінки та її становищу в суспільстві присвячено
багато робіт: праці Кетрін Коуті та Керрі Грінберг «Жінки вікторіанської Англії: від ідеалу до порока»; «Family Ties in Victorian England» Клаудії Нельсон репрезентує одну з
основних сторін життя – сімейну, намагаючись показати її з різних боків; в «Consuming
Angels. Advertising and Victorian Women» Лорі Ен Лойб робила акцент на господарчому
обов’язку жінки. Є чимало досліджень, присвячених жіночій пресі того періоду: Стефані
Грін «Gender and the Victorian periodical», Кетрін Ледбеттер «British Victorian’s Women’s
Periodicals: Beauty, Civilization and Poetry» тощо, однак вони роблять акцент не на аналізі
джерел, а на зборі інформації про джерела. Ми навпаки досліджуємо джерела з точки
зору творення дискурсу «нової жінки», в чому і полягає новизна нашого підходу.
Джерелом дослідження виступає популярний серед англійських жінок середини XIX ст.
журнал The English Woman’s Journal. Він поєднував матеріали політичного, соціального
та літературного змісту. Головними редакторками цього журналу були Барбара Лі Сміт
та Бессі Рейнер Паркс, вони мали добру освіту, брали активну участь у соціальних заворушеннях. Це, звичайно, вплинуло на спрямування їхнього часопису. В дослідженні
ми використовували том V (березень-серпень 1860 р.) і том Х (вересень 1862 – лютий
1863 рр.)
Провідним методом дослідження є критичний дискурс-аналіз (КДА), за допомогою якого ми аналізуємо складові дискурсів про жінку. Мета цього міждисциплінарного підходу
полягає у доведенні зв’язку між мовою і соціальною поведінкою. Він повністю задовольняє вимоги нашого дослідження, яке пов’язано з вивченням жіночого питання у вікторіанську епоху. Під дискурсом «нової жінки» ми розуміємо категорії, які показують її як сильну,
незалежну та рівну чоловікові. Одиницями нашого дослідження є одиниці синтаксису.
Спочатку ми знайомимося з поняттям дискурсу, зосередимося на методі дослідження – критичному дискурс-аналізі. Потім ми безпосередньо працюватимемо з журналом,
виокремлюючи складові дискурсу «нової жінки»: ознайомимося з основними проблемами та питаннями, які піднімаються в журналі; детальніше розглянемо рубрики, які, на
наш погляд, є репрезентативними щодо спрямування журналу; дослідимо, наскільки потужним був відгук «знизу», та яким чином до формування дискурсу долучалися читачки.
Основними результатами роботи є наступні: ми виокремили з вікторіанського жіночого
журналу компоненти дискурсу «нової жінки», яка бореться за реформування освіти, розширення сфери своєї професійної діяльності, можливість отримувати ґрунтовну освіту і
рівні права з чоловіком в різних сферах, проаналізувавши номери TEWJ, який був найбільш прогресивним журналом з огляду на позицію щодо становища жінки в суспільстві.
В журналі активно використовувався «традиційний» дискурс у формуванні «нового»,
оскільки вони взаємодіяли контрастуючи. Дослідження джерела дозволило ознайомитися з дискурсом «нової жінки», який не лише творився на сторінках журналу, а й відображав соціальні практики, які існували в тогочасному культурно-історичному контексті.
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в організації допомоги дітям в період Першої світової війни
Світич Катерина

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара svitych1992@mail.ru
Перша світова війна стала відправною точкою для запуску багатьох суспільних процесів, соціальної трансформації та активізації мобільності населення. В останні роки питання «жінки і війни», «війни і дитинства», які викреслювалися або були невиправдано
знехтувані, набувають сплеску актуальності.
Метою даної наукової розвідки є дослідження діяльності жіночих комітетів Наддніпрянської України в організації допомоги дітям, характер цієї допомоги та її особливості.
В вітчизняній історіографії відсутні комплексні праці, які б висвітлювали питання дамських комітетів. Багато істориків торкаються цієї теми поверхово, однобічно або у загальному дослідницькому контексті. Слід виділити двотомник «Велика війна 1914–1918 рр.
і Україна», в якому викладено результати нових досліджень ключових питань Першої
світової війни, а дамські організації висвітлені в праці, у контексті суспільного життя населення. Монографія Смоляр Л. М., представляє собою комплексне дослідження жіночого
руху на Наддніпрянській Україні, дослідниця надає яскраві приклади участі жінок в культурно-освітньому, громадському житті суспільства. Брусянін В. В., у своїй праці «Война,
женщины и дети», показує зміну видів жіночої допомоги в різних історичних періодах,
спираючись на київського дослідника Афанасьєва Г. Є. Жванко Л. М., в своїх працях робить стислий аналіз комітетів, які займались питанням допомоги біженцям. Донік О. М.,
побіжно торкається жіночих об’єднань, їх діяльності та джерелам фінансування. Джерельною базою дослідження є постанови, циркулярні розпорядження, звернення приватних осіб та організацій, які представлені у фондах державних архівів України.
На початку ХХ ст. статус найбільшого благодійного центру на українських землях мав
Київ, з 1915 року за кількістю організацій майже на такий рівень вийшли Катеринослав,
Одеса, Харків. Доброчинністю займались переважно представниці заможних дворянських родин та дружини посадовців.
З початком війни в Києві були відкриті «Товариство повсюдної допомоги постраждалим
на війні солдатам і їх сім’ям», Київське товариство Добових притулків для дітей робітничого класу та «Київське товариство оборони жінок», вони займались кухлевим збором,
відкриттям притулків для дітей. В травні 1915 року почало роботу «Товариство допомоги
населенню Півдня Росії, що постраждало від війни». У Харкові на протязі війни діяв Комітет охорони материнства і дитинства, і краплі молока, який доставляв дитяче харчування, їжу для матерів-годувальниць в найвіддаленіші райони.
Не відставали від філантропічних поштовхів і селянки, так у с. Семенівці, Харківської
губернії діяв заклад, започаткований народною вчителькою Гречаніновою, мета якого
була допомога пораненим воїнам шляхом виготовлення пов’язок та здійснення нагляду
за дітьми, які залишились без батьків.
У 1914 році розпочав свою роботу Комітет Її Імператорської Високості Великої Княгині
Тетяни Миколаївни, який опікувався біженцями та надавав всіляку допомогу у пошуку загублених дітей. Згодом на доброчинну стежку у справі біженців та національних меншин
вийшло ще 40 організацій («Відділ опіки єврейських жінок і дівчат м. Києва», Польське товариство допомоги жертвам війни, Організація по наданню допомоги біженцям О. В. Колобової у м. Катеринославі, Комітет надання допомоги пораненим воїнам російським,
чорногорським, сербським та їх сімействам, а також сім’ям загиблих воїнів та ін.), які
створювали лікарські заклади, притулки, їдальні та надавали грошову допомогу.
Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що хвиля благодійності в період
війни охопила всі прошарки суспільства від імператорської родини до звичайних селянок. Намагання соціуму в умовах воєнного конфлікту захистити дитину від жахів війни
спричинили зростання кількості різного роду комітетів, лікувальних, освітніх закладів і
притулків. Частина таких установ отримувала всіляку підтримку з боку держави та можновладців. Але на жаль все ж залишалися діти до яких ця допомога не дійшла.
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
ihor.rassokha@gmail.com
У цій доповіді я хочу розповісти про дослідження традиції спільного спання дівчат і
хлопців на вечорницях, моральність цієї традиції, її мету, значення та наслідки для українського суспільства загалом і молоді зокрема.
Готуватися до подружнього життя українська сільська молодь починала, залежно від
регіону, з 14–18 років. Зазвичай хлопці й дівчата знайомилися та спілкувалися між собою
на вечорницях (досвітках) – восени й узимку чи просто на вулиці – навесні та влітку.
Зимовий сезон вечорниць починався на Покрови або Святого Миколая (відповідно 14
жовтня та 19 грудня) і тривав до початку Великого посту.
Для проведення вечорниць винаймали, як правило, хату вдови чи бездітної пари; платили за це грішми або натуральними продуктами. Дівчата приносили із собою роботу
– пряли, вишивали, плели; праця чергувалася із розвагами – танцями, піснями, іграми,
жартами тощо. Проте відомо, що на вечорницях практикували спільну ночівлю молоді.
Особливо ця практика була поширена на Поліссі, Полтавщині, Харківщині, Чернігівщині,
Слобожанщині – тобто у регіонах, де проведення вечорниць набуло найвиразніших і найповніших форм. Для Правобережної України такого звичаю не зафіксовано.
Є дані, що 45,6% дівчат, які ходили на вечорниці, втрачали цноту до шлюбу. Для порівняння, серед тих, які подібні заходи не відвідували, таких майже удвічі менше – 23,8%.
Тому не дивно, що досить часто вечорниці вважалися осередком розпусти молоді.
Отже, якою була поведінка молоді на вечорницях, якими насправді були спільні ночівлі
молоді – цнотливими чи розбещеними, і навіщо взагалі їх організовували?
Для початку слід описати, у який спосіб молодь готувалися до спільної ночівлі: «Спати
лягають уже тоді, як добре насміються та нателесуються хлопці з дівчатами. Лягають звичайне на соломі, а солому приносять дівчата на досвітки по черзі і по більше всього кулі
з житньої соломи. Як тілько прийде пора спать, то хлопці звичайно кажуть: “Пора вже,
дівчата, спать”. То дівчата, бува, шо й одмовляються, мовляв, ще “рано”. Так де там тобі.
Розіславши гарненько, застелюють ряднами, а в голови кладуть свою одежу, бо подушок
з дому не беруть.» «Совместное спанье дозволяют себе те, которые уже слюбились друг
с другом и если не на словах, но в душе решили жить друг для друга, как закон велит».
Вечорниці та спільна ночівля хлопців з дівчатами на них якраз і створювали умови для
тіснішого знайомства молоді, формували підгрунтя для виникнення симпатії і давали досвід
спілкування з протилежною статтю, що зрештою мало привести до заміжжя. Саме тому
спільна ночівля молоді досить часто була навіть негласно обов’язковою. Загалом вважали:
«як не спить із хлопцем, то й не щитали, що вона і дівчина. Кажуть, не любе ніхто».
Отже, спільні ночівлі на вечорницях давали молоді змогу набратися певного інтимного
досвіду спілкування з протилежною статтю: пестощі, обійми, поцілунки були невід’ємним
складником такого спілкування. Більше того, за матеріалами, зібраними Марком Грушевським, на Київщині серед молоді була відома «притула»: «це гра така парубоча та дївоча.
Він вилазить на неї і стулюють тоді вони животи з животами і дужче б шо робили та й
те друге, бояться слави і бояться, шоб не “пробить”, цеб-то, шоб та перегородка (плїва
дївственна) не знищена... більш нічого і не роблять, а тїко граються, усе він здержується,
шоб не пробить таки, а тїко трошки так собі вмочить у неї і плоть як сходить з його, не
впускать у неї».
Слід зазначити, що молодь, особливо дівчата, досить часто була погано або зовсім не
обізнана в інтимних стосунках, не завжди знала про фізіологію репродуктивної сфери, в
чому власне полягає статевий акт. Розмови між батьками й дітьми про інтимні стосунки
були просто не прийняті та недопустимі. Підлітки довгий час не знали, «звідки беруться
діти». З огляду на таку необізнаність у репродуктивній сфері інколи непорядні хлопці піддурювали дівчат, видаючи коїтус за невинну гру. Граючись у такі «дорослі ігри», дівчина
часом сама не могла зрозуміти, звідки «взялася» у неї дитина.
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Дівчина, яка втратила «вінок» до шлюбу, зазнавала суспільної ганьби та осуду з боку
односельчан, ставала об’єктом насмішок, глузувань і зневаги. Коли про втрату цнотливості ставало відомо, то дівчина зазнавала суспільного осуду і ганьби, переходила у соціальний статус покритки. Сама назва «покритка» пов’язана з обрядом покривання голови
дівчини хусткою, бо жінка на відміну від дівчини вже не мала права ходити з неприкритою
головою. Покритка в соціумі була загалом ізольованою та небажаною особою. Водночас
слід звернути увагу на цікаву деталь. Дівчина могла вважатися «чесною» доти, доки її
інтимні стосунки не набували розголосу або доки люди не дізнавалися про її вагітність.
Якщо цього не траплялося, то вона мала шанси вийти заміж «дівкою».

Анализ рынка женского труда в Москве на рубеже XIX–XX вв.
на основе статистических источников
Щинова Анастасия

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
anastasiashchinova@gmail.com
После прихода Советской власти был взят курс на установление равноправия мужчин
и женщин, предоставление последним свобод – например, в сфере труда. Однако путь
к этому был тернистым. Только на рубеже XIX – XX вв. в Российской империи стала возобладать тенденция к привлечению женщин в производство – за 1900–1913 гг. их доля
увеличилась с 26,1% до 31,7%. А что было в промышленных центрах?
Данное исследование раскрывает проблему женского труда в Москве на рубеже XIX –
XX вв. на основе статистических источников – переписей населения Москвы 1882, 1902
и 1912 гг. и Всероссийской переписи населения 1897 года, содержащих сведения о занятости мужчин и женщин. Главный акцент в работе делается на профессиональном
распределении по группам и сферам занятий и на динамике трудовой активности за
1882–1912 гг.
Так как работ о женском труде в Москве мало, то в качестве литературы использовались книги и статьи общего характера – о женском движении в России, о демографической ситуации, о статистике трудовой активности рабочих в Москве.
Применялся метод комбинирования количественного и качественного анализов. Сначала были подготовлены таблицы в Microsoft Excel. Затем – подсчитано самодеятельное
женское население в % и темп прироста по формуле К=(Xt-X1)/X1*100%. После - построены графики для визуализации и интерпретации результатов.
Помимо анализа данных каждой переписи, сравнивались показатели по группам занятий отдельно за 1882–1897 гг. и 1902–1912 гг., так как в переписях 1882 и 1897 гг. группы
формировались по отраслевому принципу, а в переписях 1902 и 1912 гг. – по социальному положению/статусу работника. Также было выделено 5 сфер занятий. На этапе
их формирования возникли трудности, так как некоторые группы в переписях 1902 и
1912 гг. объединяли под собой занятия из разных сфер деятельности (например, в одной
группе находились «рабочие по добыванию и обрабатыванию» и «кухарки»).
Рынок женского труда в Москве имел свои особенности. Так, в промышленности
наблюдался активный рост числа женщин (101%), связанный как со стремлением фабрикантов ввести в производство экономически более выгодный и спокойный женский
элемент (особенно после революции 1905 г.), так и с модернизацией промышленности.
В поденной и домашней службе динамика имела скачкообразный характер – наблюдался прирост за 1882–1897 гг., затем спад в 1897–1902 гг. (-7%) вследствие экономического кризиса начала века и поднявшейся волны увольнений, в 1902–1912 гг. снова
прирост. Эта сфера оставалась популярной по причине своей доступности для низкоквалифицированной и низкооплачиваемой категории населения, к коей относилось и
большинство женщин. К тому же наблюдался спрос на такую рабочую силу – только
представители недостаточных классов не имели в Москве прислугу.
В сфере услуг и торговли – бурный рост в 1882–1897 гг., затем замедление (424%).
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Медленнее, чем в сфере услуг, но быстрее, чем в домашней службе, росло число женщин, находящихся на военных, гражданских, придворных, церковных и пр. должностях
(191%). Долгое время и торговля, и образование, и гражданская служба были вне сферы
деятельности женщин. Но развитие женского гимназического и высшего образования
(т.н. ВЖК) к началу XX века привело к повышению уровня грамотности женщин и их
включению в эти занятия.
В последней сфере, не связанной с активной трудовой деятельностью («живущие за
счёт дохода», «безработные»), рост числа также шёл вверх (162%), что показывало обратную сторону процесса вовлечения женщин в трудовую активность.
В целом, прирост женского самодеятельного населения за 30 лет составил 116%, что
было на 30% больше, чем прирост мужского. И если количество работниц возросло – с
32% до 35%, то работников – упало с 68% до 65%. Этому способствовал как приток
крестьянского женского населения в города вслед за мужским (вследствие проблемы
малоземелья), так и включение самих горожанок в новые виды деятельности.

РОЗДІЛ ХІХ

ВОЄННА ІСТОРІЯ
ДО ХХ ст.

Розділ ХІХ. Воєнна історія до ХХ ст.
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Вооружение и тактика римских легионов в эпоху Маркоманнских войн
Беловодский Денис

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
vaevictis39@gmail.com
Маркоманнские войны занимают очень важное место в военной истории Рима. По
своей тяжести, ожесточенности, длительности и кровопролитности они были крупнейшим столкновением римлян с варварами за полтора столетия, со времен самого Августа. Евтропий позднее сравнивал их с Пуническими по тяжести, что многое говорит
о значении этих войн для самих римлян. Кроме того, это время отметилось заметными
изменениями, которые стали происходить в вооружении и тактике римских легионов,
ставшие предвестниками стремительной трансформации римской армии при Северах
и далее, в эпоху военной анархии III века. Это представляет отдельный интерес для
военной истории античности, так как позволяет найти корни тех тенденций, которые определили эволюцию легионов вплоть до реформ Диоклетиана и Константина. Однако в
историографии этому вопросу уделялось мало внимания. В отечественной науке до сих
пор есть лишь один труд, посвященный именно Маркоманнским войнам – магистерская
диссертация Режабека Ф. В., которая была выпущена еще в 1895 году и, естественно,
не может считаться актуальной, особенно в вопросах реконструкции легионов той эпохи.
В современной историографии данная проблема так или иначе освещалась в трудах Махлаюка А. В.: «Римские войны. Под знаком Марса.?» 2014 г., Банникова А. В.:
«Эволюция римской военной системы в I - III вв: (от Августа до Диоклетиана)» 2013 г.,
Стивена Дандо-Коллинза: «Легионы Рима» 2015 г., Сильвано Маттезини: «Воины Рима.
Тысяча лет истории» 2014 г., Graham Sumner: «Roman army. Wars of the Empire» 1997 г.,
Bishop M. C.: «Roman military equipment from the Punic Wars to the fall of Rome» 2006 г,
Adrian Goldsworthy: «The complete Roman army» 2011 г., и «A Roman warfare» 2000 г.
Источниками нашего исследования стали работы Арриана: «Тактика», «Аланика, Диона
Кассия: «Римская история», безымянный труд «Жизнеописания Августов», Геродиана:
«История от Марка Аврелия». Так же источниками служат археологические находки элементов римского вооружения данного периода, и иконография – особенно колонна Марка Аврелия и саркофаг из Портоначчо.
В данном исследовании заостряется внимание именно на изменении снаряжения и эволюции тактики римских легионов по сравнению с предшествующей эпохой раннего принципата. Используя данные иконографии и археологии, прослеживается изменение стандартного вооружения римского легионера, анализируются причины этих изменений и на
основе полученных данных, с опорой на письменные источники, реконструируется тактика
легионов. Проведя исследование, было выявлена постепенная смена короткого гладиуса
на длинную кавалерийскую спату, которую стали носить на левом боку, а также замену
прямоугольного полуцилиндрического скутума на плоский овальный щит ауксилариев.
Стандартный защитный доспех легионера – ламинарная «лорика сегментата» в указанный период перестает быть основным у легионеров, все более уступая место кольчужным
«лорикам хаматам» и чешуйчатым «лорикам скваматам». Основным пехотным шлемом
был имперский италийский тип Н – последний из линейки имперских италийских, развившихся из галльского шлема полуторами веками ранее. В этот период он уже вероятно не
носился всеми легионерами – судя по всему, среди пехоты начали распространяться кавалерийские шлемы, сходной конструкции, но с некоторыми специфическими отличиями.
Такая унификация снаряжения, по видимому, связана с все более возрастающей роли кавалерии на поле боя. Подобная смена вооружения вела за собой и изменения тактики:
роль конницы все возрастала, и учитывая ее качество и количество у врагов Рима, легионы
начали все более специализироваться на борьбу именно с конницей, а не с тяжелой пехотой. Овальный ауксилярный щит и длинная спата делали легионера более опасным в
индивидуальном бою, и эффективным в сражениях с конницей. Строй римлян стал более
гибким, подвижным, теперь врагов встречали не сплошной стеной щитов, но мобильными
подразделениями. Возможно, эта эволюция явилась следствием тяжелых поражений начала войны – они дали толчок для переосмысления военной тактики и вооружения.
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Военные братства у ранних славян как отдельное боевое сословие
Буйдин Максим

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина m_buidin@ukr.net
Вопрос о наличии в славянском войске отрядов, имевших особый статус, как во время
боя, так и в повседневной жизни, остается открытым до сих пор. Впервые и единожды об
обнаженных славянских воинах упоминает Прокопий. Однако в связи с другими аналогиями, встречающихся у кельтов Полибия, франков Агафия, скандинавов, необходимо
рассмотреть уникальность данной боевой единицы у славян и ее функции. В историографии практически не существует специальных исследований, посвященных данному вопросу. Поверхностно данной темы касаются П. Бертон, говоря, что в бою славяне
раздевались «бравады ради», и П. В. Шувалов, осторожно замечая, что это могли быть
самые отважные бойцы. Наиболее широко данной проблеме посвятил себя А. С. Поляков. Исследование актуально, в первую очередь тем, что позволяет выделить основные
тенденции развития психологического аспекта в военном деле не только у славян, но и,
в целом, у варваров в раннем средневековье.
В ходе исследования рассмотрены организация, численность, состав и характер
славянского воинства. Особое внимание уделено главным тотемным существам, которым поклонялись славяне в бою. Помимо вышеуказанных, источниками для данного исследования послужили труды таких византийских историков как Маврикий, Иоанн
Эфесский, Феофилакт.
В результате исследования было установлено, что существование отельных боевых
подразделений, солдаты которых обладали не только повышенными физическими характеристиками, но и особой психологической устойчивостью, являлось необходимой
частью военной политики славянского воинства. С одной стороны, тотемы в лице волка и медведя, указывают на преобладание агрессии над тактическими элементами. В
труде «Культ воїна-звіра в мілітарних традиціях на території України» Бондаренко А. О.
справедливо отмечает, что волк у славян обосабливался как воплощение жестокости и
зачастую отождествлялся со служителями культа. Похожую традицию можно увидеть у
скандинавских воинов-берсерков, которые славились своей силой, выдержкой, а также
употребляли «сому» – напиток из отвара мухоморов.
С другой – Полибий, описывая сражение римлян с галлами в 225 г. до н.э. при Теламоне, впервые говорит о гезатах-копейщиках. Наделяя их особыми качествами, он
сообщает об их устрашающем виде и наготе (у Прокопия на славянских воинах были
штаны). В данном случае, мы имеем первое упоминание о психическом воздействии на
противника в боевой обстановке. Сам Полибий не может объяснить поведение гезатов
ни чем иным, кроме как сумасбродством.
Так же у Полибия имеются сведения, которые намекают нам на существование мужских союзов у кельтов. Римский автор говорит о том, что среди гезатов не было воинов без
золотых ожерелий или браслетов. Т. Пауэлл полагает, что у кельтов могли существовать
мужские военные союзы, лишившие себя обязательств перед обществом. Так, выходя на
бой нагими, гезаты вверяли свою судьбу высшим силам, доверяясь их магической защите.
Также мы не можем отрицать, что славяне, франки или гезаты не находились под
наркотическим опьянением сомы, так как известно, что данный напиток был известен
индоевропейцам с глубокой древности.
В конце остается добавить, что в славянской традиции термин «голый» обозначает
«открытый для контактов, подверженный внешнему воздействию», иными словами, готовый на все.
Таким образом, необходимость существования людей войны у славян была вызвана
как общими тенденциями развития религиозных представлений, так и военными достижениями раннего Средневековья. Происходит формирование примитивного сословия
воинов, полагавшихся не столько на свои физические данные, сколько на божественное
вмешательство.
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Генезис реформационных идей декабристов в период Отечественной
войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.
Копанишин Андрей

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
kopanishinandrej@gmail.com
Исследование проблемы участия российского оппозиционного движения в Отечественной войне 1812 года, а также Войне шестой коалиции, позволяют шире раскрыть
специфику становления декабристского движения в конце второй декады – начале
20-х гг. XIX ст., таким образом обратив внимание на историю первоначального формирования реформационных идей в ходе Заграничных походов русской армии в 1813–1814 гг.
В работе использовались многочисленные труды как отечественных, так и зарубежных
авторов. Необходимо отметить, что декабристы в большей степени рассматриваются подавляющим большинством авторов в контексте непосредственно создания тайных союзов и
самого восстания 1825 г. Все это приводит к тому, что не всегда прослеживается объективность – значение войн с Наполеоном (как Отечественная война 1812 г., так и последующие
заграничные походы русской армии) остаются практически не исследованными.
Научной новизной является отход от концепции рассмотрения и анализа жизнедеятельности декабристов только через призму создания тайных обществ и непосредственно восстания в анализе истории всего оппозиционного движения начала XIX века,
В настоящее время из всего количества актуальных по данной теме трудов, абсолютное большинство рассматривают декабристов как неотъемлемую часть неудавшейся
попытки государственного переворота 14 декабря 1825 г. В данной работе предлагается
уделить особое внимание российскому дворянству, именно как участникам величайшей
войны Российской империи в первой половине XIX века.
В ходе исследования было определено место русской интеллигенции, будущих руководителей декабристского движения, во времена вторжения Наполеона на территорию
Российской империи – Отечественной войны 1812 г. и последующего изгнания и преследования французской армии – в рамках заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.
(Война шестой коалиции). Одной из наиболее важных задач в контексте участия дворянства в наполеоновских войнах было детерминирование и фиксация развития и перемены
настроений и взглядов дворянства, как основных первопричин возрастания недовольства
собственным политическим строем, которые и привели к созданию тайных обществ.
Необходимо отметить, что именно благодаря Отечественной войне 1812 г., в Российской империи возникли патриотическое вознесение, а Война шестой коалиции, в которой
участвовала русская армия – способствовала столкновению российской интеллигенции
с наиболее развитыми идеями представителей европейской философской мысли, и что
самое важное – была открыта картина более совершенного политического устройства
государств Западной Европы. Подобное “столкновение” лишило сомнений большинства
интеллигенции в отсутствии совершенства и справедливости отечественного государственного устройства. Отечественная война 1812 года оставила огромные отпечаток в
судьбах будущих декабристов. Именно благодаря этой, столь значимой, войне, декабристы в будущем именовали сами себя, как “детей 1812 года”.
В период Войны шестой коалиции 1813–1814 гг. армия Российской империи прошла
через страны, в которых отсутствовало крепостное право. Как крестьяне, так и представители высших сословий столкнулись с совершенно иным миром, где преобладали
другие порядки. Народ рассчитывал, что благодаря проявленному героизму, царь отблагодарит их и увиденное в Европе, сможет быть применено и в их государстве.
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Применение метательных машин в полевых сражениях эллинистического
периода в тактическом обозрении античных авторов
Крамской Владимир

Национальный технический университет «Харьковский Политехнический Институт»
flaviystilihon@mail.ru
Появившись в античной военной традиции в IV в. до н.э., метательные машины стремительно набирают популярность и широко используются в качестве осадной техники.
Кроме того, появление орудий зафиксировано и в описаниях целого ряда полевых сражений эллинистического периода, где их тактическая роль исследована в значительно
меньшей степени.
Тактические аспекты применения артиллерии, а также общие принципы механики
эллинистического сражения получают широкое обозрение начиная с 1960-х годов в исследованиях прежде всего британской (Э. Марсден, Д. Кэмпбел, Ф. Сабин) и американской (Д. Хенсон) студий античной военной истории.
Упоминают метательные машины в открытых сражениях Полибий, Арриан, Полиэн, а
также Тит Ливий и Курций Руф. Важную информацию о технической стороне проблемы
предоставляют трактаты в области военной инженерии Герона Александрийского, Битона Пергамского, Филона Византийского и Витрувия.
Данная работа представляет собой попытку определения роли применения артиллерии, как тактической составляющей, а также, посредством этого – восстановления облика и непосредственной механики сражений эллинистического периода.
Общим условием использования метательных машин в полевых сражениях выступает
наличие сложностей рельефа местности. Сообщения Арриана и Курция Руфа о походах
Александра III (Великого) обнаруживают привлечение метательных машин во время боев
на рубежах рек в целях поддержки собственных войск, отступающих через речную преграду (р. Эордаик, Иллирия, 335 г. до н.э.), либо форсирующих ее (р. Яксарт, Согдиана, 329 г.
до н.э.). Так как армия Александра, выступая в поход, по всей видимости, снаряжалась метательными орудиями для осадных целей, то их применение в полевых сражениях может
быть представлено, как вынужденная мера, использование всех доступных возможностей,
особенно при столкновении с развитой традицией стрелкового боя на востоке.
В дальнейшем развитие артиллерийской тактики переносит акцент на спланированное расположение метательных орудий для увеличения оборонительной способности
статических рубежей, что, возможно, связано с увеличением технической сложности механизмов, распространением тяжелых торсионных машин, увеличением их мощности,
но вместе с тем – размеров и массы. Так, по описаниям Полибия и Ливия событий Второй и Третьей Македонских войн, македоняне умело используют рельеф местности (долина реки Аой 198 г. до н.э.; р. Элпей, 168 г. до н.э.) для создания укрепленных рубежей,
усиленных метательными машинами, фронтальное наступление римлян на которые, как
правило, успеха не имело.
Следует заметить, что практически во всех перечисленных сражениях артиллерия
действует в тесном взаимодействии с легковооруженной пехотой, служит средством ее
усиления и поддержки. Тактическая роль определяется сковыванием полевых маневров
противника, что по своей форме подобно заградительному огню современной артиллерии. Перемещение машин и приведение их в готовность в ходе боя занимало довольно
много времени, что существенно затрудняло маневр огнем, что в совокупности с ограниченной дальностью действия и скорострельностью редко давало возможность развить высокую плотность огня и реализовать весь поражающий потенциал орудий. Так,
например, в сражении при Мантинее в 207 г. до н.э., судя по изложению Полибия, силам
ахейцев удалось избежать тяжелого урона от спартанских метательных машин путем
стремительного сближения с позициями противника, пренебрегая полным развертыванием в наступательные порядки. Заметим, впрочем, что само наличие орудий у спартанцев вынудило ахейцев адаптировать свое тактическое поведение.
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Таким образом, упоминания античными авторами метательных машин в полевых
сражениях иллюстрируют достаточно весомую роль этих орудий в условиях сложной
топографической картины местности, в то же время редко выделяют их, как отдельную
тактическую единицу, что указывает на их вспомогательное значение.

Проблематика атрибутації пістолетів у музеї історії Полтавської битви
Мирошник Віктор

ДІКЗ «Поле Полтавської битви» or3xoz4vr@ukr.net
Зброя з давніх-давен супроводжує людину. Навіть і сьогодні вагома увага приділяється
військовим аспектам життя суспільства і тому розвиток зброї завжди викликав зацікавленість багатьох дослідників. Вона розповідає не тільки про минулі події, але й показує
рівень ресурсної бази, рівень розвитку метало та деревообробної галузей й інженерно-технічної думки. Наприклад, колекція пістолетів музею історії Полтавської битви може
бути джерелом для вивчення історії ХУІІ – ХVІІІ ст. Тому автор ставить за мету ідентифікацію цієї зброї.
Історіографічну та джерельну базу дослідження складають зброєзнавчі матеріали
У. Кармана, К. Блера, П. фон Вінклера, Л. К. Маковської, В. Маркевича, А. Строкова та
Г. Мюллера. Ці автори досліджували загальний розвиток ручної вогнепальної зброї ХІV –
ХІХ ст. Крім того, використано методичні рекомендації «Исследование образцов ручного
огнестрельного оружия русской армии ХІV – ХІХ веков» Л. К. Маковської, інвентарні картки та акти прийому експонатів основного фонду МІПБ та «Каталог музею Полтавської
битви на Шведській Могилі» І. Ф. Павловського 1910 року.
Наукова новизна даного дослідження полягає у тому, що вперше було проведено вивчення колекції пістолетів, які знаходяться у музеї історії Полтавської битви, згідно загальноприйнятої методики та на основі опису дізнатися про їх походження та використання у арміях часу Північної війни (1700–1721 рр.).
Комплексне та всебічне дослідження одиниць ручної вогнепальної зброї, зокрема, пістолетів, складається з наступних кроків: предметно-типологічна атрибутація зброї; визначення місця та часу її створення; визначення призначення зброї та історія її побутування.
В результаті дослідження з’ясовано, що у колекції музею історії Полтавської битви є
20 пістолетів, в тому числі:
• 2 пістолети, виготовлені у м. Тула: пістоль кремінно-ударний, драгунський, зразка
1715 року, 1719 рік та пістоль кремінно-ударний, драгунський, зразка 1731 року, 1764 рік;
Перші два пістолети Тульського виробництва вдалося ідентифікувати за допомогою
написів на замочних пластинах та фізичних вимірів, які співпали з характеристиками таких же ж пістолетів, описаних у книзі Л. К. Маковської «Ручна вогнепальна зброя російської армії кінця ХІV – ХVІІІ ст.».
• 4 пістолети, ймовірно, східного походження, які можна віднести до ХVІІІ ст.;
• 8 пістолетів, які побутували на озброєнні шведської армії й були взяті як трофейні
після Полтавської битви;
Під час дослідження цих пістолетів нам вдалося знайти певні спільні конструктивні
та декоративні риси: подібні на вигляд ложа темно-коричневого кольору; коліщатий замок (3 з них гравійовані квітково-рослинним орнаментом); стволи (3 з них гравійовані
квітково-рослинним орнаментом) мають однакову кількість граней та клеймо міста Зуль
– «SVL» та пташка (Така ж пташка як і на гербі міста; Зуль – місто в центрі Німеччини, адміністративна одиниця окружного підпорядкування у складі федеральної землі Тюрінгія);
схожий квітково-рослинний орнамент у казенній частині ствола, на замочній пластині та
на піддоні; подібного вигляду піддони (3 з них гравійовані квітково-рослинним орнаментом) рукояток та ярлики Артилерійського історичного музею «ч.ІІ №602».
• Нами було виявлено ще два пістолети, які, на нашу думку, можна також віднести до
8 вищезгаданих пістолетів. Один з них, хоча він і не має ярлика Артилерійського музею,
візуально дуже схожий на 8 вищезгаданих пістолетів. На його стволі є клеймо міста Зуль.
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Другий має лише клеймо міста Зуль на стволі, але він – без ярлика Артилерійського
музею і його піддон (металеве шароподібне завершення рукоятки) значно вирізняється
пояском по периметру піддону з отворів від піддонів вищезгаданих 8 пістолетів.
• останні 4 пістолети західноєвропейського виробництва ХVІІ – ХVІІІ ст.
Отож, дослідження одиниць ручної вогнепальної зброї, зокрема пістолетів, дуже
складний й довготривалий процес. Він ускладнюється відсутністю спільної термінології,
неможливістю ідентифікувати всі клейма, які знайдено на пістолетах музею історії Полтавської битви, та відсутністю докладного опису шведської ручної вогнепальної зброї
часу Великої Північної війни. Однак, можна зробити висновок, що у колекції музею історії
Полтавської битви міститься 20 пістолетів ХVІІ – ХVІІІ ст.: 2 – російського виробництва,
4 – східного, 14 – західноєвропейського. 8 з них перебували на озброєнні шведської армії
під час Північної війни, а ще 2 з великою вірогідністю теж могли використовуватися армією Карла ХІІ у 1700–1721 рр. Питання стосовно того, на озброєнні якої армії знаходилася
решта пістолетів, залишається відкритим.

Процесс милитаризации в эпоху Петра I
и ее влияние на экономическое развитие России
Мирошников Андрей

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина miroshnikov.andrej@list.ru
Сложно поддается подсчету то количество монографий, статей, очерков, которое
было написано о правлении Петра Алексеевича Романова. Свои исследования данному
периоду посвятили множество выдающихся историков: С. М. Соловьев, П. Н. Милюков,
С. Ф. Платонов, В. О. Ключевский, Н. И. Павленко, Е. В. Анисимов. Огромный массив
исторических работ, так или иначе затрагивающих изучение данного периода, как правило,
рассматривают вопрос военных преобразований и экономики не так пристально, как эта
тема того заслуживает, а отдельного исследования и вовсе найти не удалось.
Научная новизна данного исследования состоит в попытке изучить и систематизировать
проблему взаимодействия армии и экономики Российского государства первой четверти
XVIII века. Также к новизне следует отнести то, что теперь армия рассматривается не
только в контексте Великой Северной войны, но и как важнейший фактор в модернизации
экономики, направленной с одной стороны на преодоление технологической отсталости
от передовых стран Западной Европы, что можно считать, несомненно, позитивным
моментом. К негативным последствиям следует отнести то, что экономика сельского
хозяйства строилась не на свободном труде наемных работников, а на по-прежнему
зависимых от вотчинника крестьянах, юридически прикрепленных к земле.
Армия аккумулировала кадровый потенциал иностранцев, поступивших на российскую
службу. Они воплощали собой своеобразный «проводник» западных технологий, в
первую очередь военных, на территории Российского государства.
В моей работе были задействованы следующие методы: историко-генетический,
социокультурный, социально-психологический. Историко-генетический метод позволил
выявить трансформацию взглядов Петра I на характер военной реформы. Социальнопсихологический метод позволил проанализировать личность правителя и влияние на
её развитие различных социальных факторов, c помощью социокультурного метода
было исследовано, как нововведения конца XVII – первой четверти XVIII века повлияли
на взгляды широких социальных масс и, какое реальное противодействие реформы
побудили.
В моей работе были использованы следующие группы источников: личного
происхождения, законодательные источники. В законодательных актах мы можем
проследить за тем, как изменялась официальная политика государства в отношении
своих подчиненных в целом, и военнослужащих в частности. К подобным источникам
необходимо отнести сборники документов, которые называются «Полное собрание
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законов Российской империи, с 1649 года» где нас интересовали тома III–VI. Отдельным
документом, наиболее ценным для нашей работы можно назвать «Военный артикул» –
это воинский устав, датированный 10 апреля 1716 года. Также в своей работе я
использовал мемуары иностранцев, посещавших в это время Россию, например,
Иоганна Георга Корба «Записки путешественника».
Итак, рубеж XVII – XVIII веков стал переломным этапом в судьбе России. Самим
ходом исторического процесса Россия была поставлена перед трудным выбором. И
он был сделан. Туманные представления о модернизации, давно витавшие в русских
просвещённых верхах, овладели помыслами царя. Навязчивые желания не преминули
перерасти в масштабные программные установки его беспокойного царствования.
Реформа проходила противоречиво и сложно. Практически все уклады государства
и общества претерпели серьёзные изменения. Простых решений не существовало.
Менялся социально-политический облик государства, заново создавались многие
отрасли экономики
Реформы были направлены на реорганизацию армии по западному образцу, но в то
же время и на сохранение существующей экономической модели – крепостничества.

Військовий стрій та захисне спорядження: два фактора перемоги
литовсько-руської кінноти у битві на Синіх Водах 1362 року
Шевцов Ренат

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна kontorskir@gmail.com
Литовська доба є невід’ємною частиною історії України. Історію першої державності
українського народу – Русі, було перервано вторгненням монголів. Більше ніж на століття руські землі опинилися в залежності від войовничої кочової держави. Каталізатором
для визволення з-під влади Орди були дії Великого князівства Литовського, яка взяла за
мету звільнити й приєднати до свого складу землі Русі. Однією з найбільш вагомих подій,
що сколихнули монгольське панування на руських землях, стала битва на Синіх Водах.
Ледь не вперше на відкритому полі було розгромлене, до цього непереможне, ординське
військо. Подія такого масштабу майже одразу стала овіюватися міфами та вигадками.
Через це дослідження битви на Синіх Водах вкрай важке й потребує обережності.
Історичні дослідження битви отримали загальну назву «синьоводської проблеми», яка
нині складається з окремих складових: питання локалізації місця битви, встановлення
осіб командувачів, з’ясування передумов й причин битви та її наслідків, тощо. Головною
причиною «розхитаності» теми та наявності широких історіографічних дискусій є невелика джерельна база, з мінімумом конкретики. Тому більшість питань донині залишаться у
замороженому стані.
Однією зі складових синьоводської проблеми є військовий аспект битви. Цю складову
було розглянуто лише в працях загального характеру, а через це – вкрай поверхово.
Метою нашої роботи було дослідження Синьоводської битви крізь призму воєнної історії.
Завданнями дослідження – проведення аналізу перебігу битви та її поетапний розбір. На
основі отриманих даних було необхідно виокремити конкретні чинники, що призвели до
перемоги війська Великого князівства Литовського.
У роботі здебільшого використовувалася історіографія, що з’явилася в останні роки.
Подібне рішення було обумовлене численними археологічними дослідженнями, на які
нині можуть спиратися сучасні історики. Базисом дослідження стали численні праці
Ф. Шабульдо, що присвячені саме синьоводській проблемі. Характерні риси литовської
військової справи висвітлили польські й білоруські науковці Ю. Бохан, Р. Гагуа, М. Плавінскі та А. Надольский, А. Новаковський. Особливості руського війська проаналізували
українські та російські воєнні медієвісти Б. Черкас, М. Котляр, А. Кірпічніков, К. Жуков.
Військову справу золотоординців досліджено за роботами російських та казахських істориків М. Горєліка, І. Ізмайлова, Л. Боброва та А. Кушкумбаєва.
Джерельною базою дослідження є традиційні для синьоводської проблеми білорусько-литовські літописи, такі як Слуцький і Супрасльський літописи, а також «Хроніка» Ма-
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цея Стрийковського. Для дослідження також була залучена «Історія Польщі» Яна Длугоша та анонімна «Хроніка Литовська й Жмойтська». Іншим типом є археологічні джерела,
що висвітлюють тогочасне озброєння та захисне спорядження.
Завдяки історико-порівняльному методу вдалося накласти описи тогочасних середньовічних баталій на схему надану «синьоводськими» джерелами. Було з’ясовано, що
опис Стрийковського цілком відповідає тогочасним військовим канонам й має право на
більш детальний розгляд. За допомогою історико-генетичного метода було досліджено
процес розвитку захисного спорядження й зброї на руських землях. Як наслідок – виявлено характерні особливості та переломні моменти руської військової справи.
Необхідно зазначити, що отриманий аналіз битви на Синіх Водах має можливість стати складовою більш широкої роботи, де буде можливо всебічно дослідити й реконструювати образ руського кіннотника другої половини XIV століття. Подібна робота допоможе
частково заповнити «білу пляму» української мілітарної історії, що знаходиться між епохою Київської Держави та періодом козацтва.
У ході роботи вдалося встановити, що головними причинами перемоги були тактична
та якісна переваги литовсько-руської кінноти. Саме завдяки утриманню щільного кінного
строю та високому рівню індивідуального захисту воїнів, військо Великого князівство Литовського змогло впевнено розбити золотоординців.

РОЗДІЛ ХХ

ВОЄННА ІСТОРІЯ ХХ ст.
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Образ французької жінки у німецьких періодичних виданнях 1914–1918 рр.
Аулова Наталя

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна nata_aulova@mail.ru
Перша світова війна призвела до значних трансформацій у соціальній структурі суспільства та значно розширила роль жінки у житті країни, нації та сім’ї. До 1914 року, як
правило, вони були домогосподарками, для яких основним обов'язком було піклування
про сім'ю та дім. Однак, із початком воєнних дій жінкам довелось заповнити багато робочих місць, що виникли в результаті мобілізації чоловіків і збільшення військових потреб.
Нові умови життя створили відповідний образ жінки того часу, який стали активно використовувати у пропаганді задля піднесення бойового духу власних громадян і створення
негативного образу противника. Одним із характерних прикладів цього є формування
взаємної неприязні французів і німців упродовж 1914–1918 рр.
Дослідження проблеми використання жіночого образу у періодиці воєнного часу, у
контексті історії повсякдення та гендерної історії, дає змогу простежити один з варіантів
формування образу опонента, а також виявити особливості його використання під час
військових конфліктів, що актуально для розуміння певних аспектів пропаганди у ХХІ
сторіччі.
При опрацюванні даної проблеми особливий інтерес представляли наукові праці
І. Гюнтер, С. Корнилової, Е. Сенявської, Дж. Скотт, Ш. Зелінг, які дали можливість простежити взаємозв'язок образу жінки зі змінами у суспільстві, а також встановити особливості
використання жіночого образу для протиставлення «своєї» і «чужої» культури.
Новизна даної роботи полягає в уточненні методів і прийомів німецької агітації та пропаганди часів Першої світової війни, розширенні уявлення про настрої, що панували в
країні упродовж 1914–1918 рр. завдяки залученню в якості історичних джерел періодики.
Серед них наступні видання – «StyL», «Berliner Illustrirte Zeitung», «Deutsche Allgemeine
Zeitung», «Berliner Tageblatt», «Der Humorist», «Figaro», «Die Bombe», «Die Muskete». Для
аналізу, представленого в джерелах матеріалу нами застосовувались компаративний
метод і контент-аналіз, що дозволило встановити характерні риси, притаманні образу
французької жінки у німецькій пропаганді.
В результаті дослідження вдалось встановити, що ставлення до французької жінки з
початком війни значно змінилось. Якщо раніше вона зображувалась як приклад витонченості та краси, то поступово її образ набуває все більш відштовхуючих рис. Особливо
помітна ця тенденція у відтворенні узагальненого образу французької жінки – Маріанни,
що втілював саму Францію. Ще у 1913 році на зображенні обкладинки журналу «Wiener
Caricaturen», присвяченій закінченню президентства Армана Фалльера, Маріанна змальована як молода вишукана приваблива жінка. Проте, вже у 1914 році у вересневому
номері цього ж журналу вона набуває негативних рис, а у 1915 році вона зображена як
груба невродлива розпусна жінка. Цей образ стане типовим і для подальших воєнних
років. Іноді Маріанну зображували у штанях, які, на той час, у жіночому гардеробі символізували зміну традиційного місця жінки у суспільстві.
Оскільки Париж був тогочасним центром моди, для антифранцузької пропаганди було характерно засудження паризьких модних стандартів і способу життя. Француженки, які знаходились на передових позиціях у світі моди, швидко сприйняли нові функції жінки і підібрали
до них відповідний образ, німкені ж лишились більш консервативними. Це було використано у пропаганді. На сторінках німецьких періодичних видань француженки зображувались
грубими, порочними, а їх природна худорлявість, невластива німецьким жінкам, видавалась
за хворобливість. На противагу їм німецькі жінки, яких змальовували скромними дамами,
уособлювали ідеали військового часу – милосердя, турботливість, жертовність. Завдяки
гіперболізації негативних, часто міфічних рис француженок, німецькі пропагандисти забезпечили негативне сприйняття ворожої в умовах війни культури.
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Позасистемні контррозвідувальні підрозділи Білого руху
на півдні України (1918–1920 рр.)
Білай Юрій
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Бердянський державний педагогічний університет byv-greek@ukr.net
Контррозвідка в умовах бойових дій є структурою, на яку покладається боротьба з
розвідкою стратегічного опонента, шпигунством, корупцією, підривною діяльністю в тилу
власної армії. Вона запобігає збору розвід інформації супротивником про чисельність,
підготовленість та якість військ, політичну ситуацію на театрі військових дій, присікає діяльність панікерів, агітаторів та агентів ворожої країни чи державного утворення.
Як правило, від своєчасно наданої інформації залежить результат військових дій. Зважаючи на дану обставину, в роки Громадянської війни 1918–1922 рр. очільниками Білого
руху була створена мережа спецслужб в містах південноукраїнського регіону.
Наразі питання вивчення історії діяльності контррозвідки Білого руху, що у 1918–
1920 рр. окупував досить значні території України, є досить актуальним. Адже саме зараз, після анексії Кримського півострова у лютому 2014 р., війни на сході нашої країни,
що триває вже майже рік, постає питання вивчення історичного досвіду діяльності контррозвідувальної служби стратегічного опонента. Зважаючи на особливості розбудови і
діяльності контррозвідки Добровольчої Армії окрім офіційних структур, що керувалися
вказівками командування армії, існували і неофіційні, позасистемні організації, що отримали назву «самочинна контррозвідка».
Мета нашої роботи – з’ясувати специфіку створення та роботи, політичні уподобання
позасистемних контррозвідувальних організацій на території півдня України.
Історіографія роботи представлена працями В. Г. Бортневського та С. В. Волкова,
Н. С. Кірмеля, в яких розкривається поняття позасистемної («самочинної») контррозвідки, висвітлюються політичні та військові цілі цих організацій. В роботі дослідників
О. В. Репникова та В. С. Христофоров зазначається про негативний вплив контррозвідувальних організацій на суспільно-політичну ситуацію в регіоні, що був окупований
білогвардійцями у 1918–1920 рр. В своїх мемуарах А. І. Денікін зазначає про негативний
вплив контррозвідки на сприйняття населенням ідей Білого руху.
Загальновідомо, що в 1917 р. генерали колишньої імператорської армії починають організацію військових підрозділів для боротьби проти режиму більшовиків на Півдні Росії.
Створені ними військові частини отримала назву Добровольчої Армії. Під час підготовки
плану з ведення війни проти більшовиків постає питання про організацію контррозвідувальних організацій на окупованих більшовиками територіях України. На початку 1918 р.
командуючий армією М. В. Алєксєєв своїм наказом створює структури контррозвідки.
Але саме після цього наказу, за визначенням А. І. Денікіна, починається створення і позасистемних («самочинних») структур.
Термін «самочинна контррозвідка», що існував в офіційних документах того часу – це
контррозвідувальні організації, не зазначені в штатному розкладі чи наказах командуючих армією. В такого роду структурах, як правило служили не професійні розвідники, а
офіцери-монархісти, які не розуміли специфіку контррозвідувальної діяльності. Ці структури замість ретельного аналізу зібраних матеріалів і передачі їх командуванню армії
приймали швидкі, емоційні рішення. Ці дії призводили до ускладнення роботи штатних
спецслужб армії. Позасистемна («самочинна») контррозвідка замість забезпечення законності і правопорядку виносила, виходячи з зібраних даних, смертні вироки без проведення суду. Саме діяльність «самочинної», а не офіційної контррозвідки знаходила
відповідь у промовах та листівках більшовицьких агітаторів.
Прикладом діяльності «самочинної» контррозвідки може слугувати діяльність монархічних таємних організацій в Україні в 1918–1920 рр.
Одною з перших подібних організацій було угруповання монархістів, створене в 1-й
бригаді М. Г. Дроздовського на Румунському фронті, яка брала участь в переході з Румунії на Дон по території Півдня України. Ця організація займалася вербуванням співробіт-
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ників, проведенням операцій ліквідації «ненадійних елементів». «Ненадійними елементами» вважалися всі, хто висловлювався проти царизму і монархії.
В ряди «самочинної контррозвідки» потрапляє ще дна організація, в яку входив майбутній голова «Всеросійської фашистської організації» поручик А. А. Вонсяцький. Організація
була створена при загоні охорони Царського маєтку в місті Ялта. Члени цієї організації 15
грудня 1918 р. вбили місцевого підприємця Ю. П. Гужона, котрого вони нібито підозрювали
в зв’язках з масонами. Зважаючи на французьке підданство вбитого це загострило відносини між Добровольчою Армією та її союзником – французами. Владою білогвардійців, спільно з французами було проведено розслідування і судове слідство щодо цього епізоду, але
щоб не псувати міжсоюзних відносин і престижу Добровольчої Армії було вирішено вивести
організацію з території України, і суд не продовжувати. Таким чином, завдяки діяльності
структури під керівництвом А. А. Вонсяцького більшовики отримали приклад «антинародності» режиму – несправедливий суд, який не виніс покарання вбивцям, відпустивши їх.
Крім того, є наявна інформація щодо існування «самочинної контррозвідки» в Севастополі, Миколаєві та інших містах Південної України.
Зважаючи на діяльність організацій, які підривали авторитет армії і командування, генерал-лейтенант П. М. Врангель видає наказ № 3248 від 28 травня 1920 р. про судову
відповідальність за створення «самочинних структур розвідувального і контррозвідувального характеру». Цим рішенням командувач намагався підвищити рівень довіри до
офіційних контррозвідувальних структур і свого власного авторитету.
Отже, діяльність позасистемної («самочинної») контррозвідки завдавала нищівного
удару по сприйняттю населенням ідей Білого руху. Слід відмітити, що всі організації були
монархічними за своїми політичними поглядами, що не додавало переваг Добровольчій
армії, та її керівникам, особливо зважаючи на той політичний терор, що розгорнули вищезгадані організації на теренах Півдня.

Артемівський (Бахмутський) «бабин яр» в часи німецької окупації
Булгакова Владислава

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
bulgakovavladik@gmail.com
Німецький окупаційний режим вплинув на всі народи, що проживали на території України. Однак, якщо інші нації використовували як робочу силу, направлену на користь Третього рейху, то євреї, завдяки установці на «остаточне вирішення єврейського питання»,
були приречені на масові знищення. Але наразі залишається багато не вирішених питань, саме тому тема єврейської трагедії є, на сьогодні, актуальною.
Станом на 20-ті рр. ХХ ст. євреїв у м. Бахмут налічувалось близько 20-25% від всього
населення, вони займали різні ланки суспільства. Врятуватися від жорстокості з боку
німців не вдалося майже нікому.
Вивченням даної тематики займалися такі дослідники як О. Л. Казаков, С. І. Татаринов, Л. П. Гречишкина, С. В. Федяєв, І. А. Корнацький та інші. Інформативною та актуальною у вивченні нашої теми є збірка статей та спогадів періоду окупації Бахмута «Заповідаємо вам пам’ять» автора С. Н. Сикварової. Чільне місце у дослідженні теми посідають
фонди Артемівського державного історико-краєзнавчого музею.
Власні науково-практичні дослідження забезпечують наукову новизну, дозволяють поглянути на дану проблему в ретроспективі, використовуючи комеморативний підхід, та в
рамках політики пам’яті, проаналізувати хід та наслідки трагедії, ширше розкрити перебіг
подій в хронологічній послідовності.
Близько 3 тис. життів були загублені в 1942 р. німецькими загарбниками в алебастровій шахті, нині територія Артемівського (Бахмутського) заводу шампанських вин. І одним
з провідних завдань даної роботи є не допустити «забуття».
31 жовтня 1941 р. діючі частини німецької армії зайняли Артемівськ.
19 листопада 1941 р. поступив наказ від коменданта майора Цобеля: «…усім євреям
зареєструватися… і носити на правій руці білу пов'язку в три пальці шириною…».
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7 січня 1942 р. газета «Бахмутский вісник» надрукувала так зване «звернення» міського голови, колишнього учителя німецької мови Головняка: «…усі євреї повинні зібратися
9 січня в міському парку в колишній будівлі НКВД ...дозволяється мати з собою багаж в
10 кг запас продовольства на 8 днів... Мають бути здані ключі від квартир з вказівкою
прізвища і адреси... Євреї, що працюють на роботі, повинні звільнитися».
Єврейське населення підкорилося настанові, але сподівалися, що їх переправлять в інші
міста. Йшли відомі в місті лікарі, учителі, ремісники, продавці, годинникарі, прості робітники.
З 9 по 11 січня в підвалах НКВД без води і їжі знаходилося понад 3000 осіб. Городяни
намагалися наблизитися, кидали у вікна грудки снігу, шматки хліба. Поліція і німецькі
конвоїри стріляли в повітря і відганяли людей.
Не дивлячись на загрозу обстрілу, багато хто з міських жителів приховував у себе євреїв. Так, сім'я лікаря Д. В. Плигунової близько 19 місяців приховувала у себе єврейську
дівчинку Муру, а С. Скибина і К. Чистякова – єврейського хлопчика Толю Вайнштейна.
Були випадки, коли місцеві лікарі віддавали євреям паспорти загиблих громадян, або
видавали хибні посвідчення про смерть, аби врятувати вцілілих євреїв.
11 січня частина євреїв вночі в критих машинах («душегубках») була вивезена до алебастрових шахт, інших під конвоєм німців і поліції приганяли туди пішим ходом. У камері
№ 46 було замуровано близько 3 тисяч чоловіків, жінок, підлітків, маленьких дітей.
Експерти Нюрнберзького процесу, що побували в шахті зафіксували побачене. Професор
А. І. Войнар, професор А. І. Чаругин і майор медичної служби А. А. Абрамов в присутності
голови Надзвичайної державної комісії Д. І. Кудрявцева встановили: «В двох кілометрах на
схід від центру міста Бахмута в тунелі кар'єрів Алебастрового заводу на відстані 400 метрів
від входу є невеликий отвір замурований цеглою. Після розкриття цього отвору виявлено
продовження тунелю, що закінчується широкою овальною печерою.
Уся печера заповнена трупами людей, лише невеликий простір біля входу і вузька
смуга в центрі її вільні від трупів..». Відомі також випадки, коли людей вивозили за місто,
та розстрілювали у ярку.
У «Книзі скорботи» близько 570 єврейських прізвищ. І після 1991 р. місце масової страти євреїв в галереї під землею (АЗШВ) стало визнаним єврейським меморіалом, де щорічно відбуваються вшанування пам’яті жертв Голокосту.
В подальшій роботі планується більш детальне вивчення даної тематики, опрацювання нових історичних документів та архівних даних. Передбачається робота зі спогадами
та мемуарами, написання нових статей, задля збереження історичної пам’яті.

Роль авіаційної операції «Френтік-7»
у підтримці Варшавського повстання 1944 року
Кулік Олександр

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна aleksandr.kulik.97@yandex.ua
Після остаточного закріплення ініціативи за державами-учасницями антигітлерівської
коаліції на європейському театрі Другої світової війни радянсько-американські партнери
намагалися якомога продуктивніше взаємодіяти для досягнення остаточної перемоги.
Продуктом такої взаємодії став проект під кодовою назвою «Френтік», що передбачав
використання авіабаз на території СРСР для потреб Стратегічних ВПС США в Європі.
Повітряна місія «Френтік-7», що проводилася 18 вересня 1944 року, була направлена
на забезпечення зброєю та провіантом бійців польської Армії Крайової, які ще 1 вересня
розпочали антинімецьке повстання у Варшаві.
Актуальність дослідження обумовлюється необхідністю пошуку «об’єднуючих факторів» в умовах визрівання у сучасному суспільстві нової геополітичної кризи; його результати можуть бути цікавими в історичному контексті для налагодження американо-української військової співпраці на теперішньому етапі.
Вивчаючи американську повітряну місію, ми використовували роботи російського та
американського істориків В. О. Печатнова і М. Дж. Конверсіно, а безпосередньо Варшав-
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ське повстання – праці радянських і польських прорадянських дослідників М. Е. Моніна,
С. М. Штеменко, Е. Дурачинського, З. Клішко, Р. Назаревича, монографії польських прозахідних істориків А. Пржигонського, Е. Кірчмаера, Я. Чехановського, Ф. Майоркевича.
Джерельна база дослідження представлена широким спектром документів. Серед них
найбільш ґрунтовними є коментарі екіпажів літаків тактичних груп «Френтік-6» та «Френтік-7», щоденні зведення керівництва Східного командування ВПС США, дипломатичні
переписки генералів ВПС США Л. Кертіса, К. Спаатца, А. Кесслера, Р. Волша та Д. Діна,
мемуари радянських полководців К. К. Рокоссовського та Г. К. Жукова, польського генерала Т. Бур-Коморовського та особистий щоденник Ю. Кульського.
Серед методів дослідження були використані збір, систематизація та аналіз фактів, за
допомого чого вдалося найбільш об’єктивно оцінити висвітлені у роботі проблеми. При
розгляді впливу географічного фактору у плануванні та проведенні операції «Френтік-7»
було використано картографічний метод. При аналізі міждержавних переговорів щодо
підтримки операції «Буря», виявленні прерогатив у відстоюванні дипломатичних позицій
застосовувалися методи дедукції та індукції.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що нами було уточнено значення авіаційної операції «Френтік-7» для Варшавського повстання та для подальшого перебігу
Другої світової війни в цілому з урахуванням різних поглядів, представлених в історіографії та джерелах.
Відстоюючи власні геополітичні інтереси, американський і радянський уряди по-різному
сприймали доцільність повітряної підтримки повсталих варшав’ян. Офіційна Москва вважала операцію «Буря» безнадійною авантюрою та інколи проявляла лояльність і навіть підтримку повстанців лише заради розгортання внутрішньої пропаганди та збереження міжнародного іміджу. Західні союзники були зацікавлені у встановленні націоналістичного уряду
в Польщі, з яким би Сталіну потім довелося рахуватися, тому всіма доступними силами
намагалися підтримати Армію Крайову, все ж проявляючи при цьому обережність.
Операція «Френтік-7» закінчилася майже повним провалом, поставивши крапку на радянсько-американському проекті «Френтік» та погіршивши міждержавні відносини загалом. Він був обумовлений декількома чинниками, серед яких можна назвати і періодичне
погіршення атмосферного фронту, і шалений німецький опір, і особливі умови, що вимагали ювелірної точності скидання, та найголовніше – це цинічна позиція радянської влади щодо надання дозволу американцям на використання радянських авіабаз. Необґрунтовані відмовки Москви з цього приводу на початку серпня 1944 року, коли під контролем
бійців генерала Бур-Коморовського знаходилася значна частина Варшави, врешті-решт
призвели до того, що допомагати повстанцям у другій половині вересня було вже запізно, – нацисти відновили контроль над більшістю територій, зайнятих Армією Крайовою.

Особливості застосування радянської бойової авіації на війні в
Афганістані (1979–1989 рр.)
Лебеденко Іван

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна eragorn155@mail.ru
В бойових діях, що відбувались на теренах ДРА (Демократичної республіки Афганістан) в 1979–1989 рр., значну роль відіграла радянська бойова авіація. Її висока мобільність дозволяла виконувати широкий спектр завдань – ведення розвідки, нанесення авіаційних ударів, знищення бойової техніки та живої сили противника, підтримка піхотних та
механізованих частин в бою. Однак, на сьогодні, навіть у воєнній історичній літературі,
спостерігається така негативна тенденція, що особливості застосування військової авіації в бойових діях, фактично відходять на другий план. Детальний аналіз історіографічної
бази, показує, що до осмислення подій війни в Афганістані, історики підійшли досить
стандартно – війна здебільшого розглядається в загальному масштабі – як певний комплекс військових операцій. Головним недоліком такого підходу, є те що в контексті опису
загальновійськових подій, такі поняття як тактична складова, особливості застосування
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того чи іншого роду військ в бойових умовах, в історичних роботах є нерозкритими. Тому
цілком очевидним є те, що й робіт, які присвячені виключно діям авіації на війні в Афганістані (1979–1989 рр.) досить мало. В українській та російській історіографії було зроблено
лише декілька спроб в цьому напрямі. Найбільш фундаментально до висвітлення цієї
теми підійшов український історик – М. А. Жирохов, менш інформативною, однак теж
важливою є праця російського історика В. Ю. Марковського. Крім того, деякі фрагментарні дані можна знайти в окремих статтях на авіаційну тематику. Тому, виходячи з цього, все
ж таки більшою мірою, доводиться орієнтуватися на документи, мемуарну літературу,
або на окремі спогади учасників тих подій.
В даних тезах основний акцент робиться на тактичну складову використання бойової авіації на війні в Афганістані (1979–1989 рр.). Формування тактики було пов’язане
з тим, що вже під час перших бойових вильотів, радянські льотчики зіштовхнулись із
серйозними проблемами. Гірський рельєф місцевості, перехід противника до так званої
партизанської війни, а також поява у ворога мобільних переносних зенітно – ракетних
комплексів, фактично зводили нанівець класичні методи застосування бойової авіації.
В результаті з’явилась нова тактика, суть якої полягала в тому, що формувались ударні
групи, які складались здебільшого з літаків штурмової та винищувальної авіації. Крім
того, сюди включали й бойові гелікоптери. Головною особливістю ударних груп був чіткий
розподіл функцій: одні екіпажі виконували розвідку та знаходили цілі, інші визначали їх
координати. Лише після цього, наносився авіаційний удар по цілі. Нова тактика зарекомендувала себе з найкращої сторони – повністю знищувались укриття та військова
техніка противника.
Поступово військова авіація фактично перебрала на себе деякі функції наземних
військ, адже саме бойові літаки були найбільш ефективним засобом боротьби проти партизанських загонів ісламської опозиції (Афганських моджахедів). Варто зазначити, що на
більш пізніх етапах війни, тактична складова зазнавала суттєвих змін. Такі тенденції були
пов’язані, в першу чергу, зі зміною пріоритетів радянського військового командування.
Якщо раніше найбільш важливим завданням була підтримка наземних військ, то по мірі
розуміння подальшої безперспективності війни для Радянського Союзу, головною ціллю
стало нанесення значного ущербу інфраструктурі ворога.
Отже, слід зазначити, що питання використання авіації на війні в Афганістані (1979–
1989 рр.) недостатньо досліджене. Однак насправді, його розробка важлива не лише
для істориків. Враховуючи той факт, що партизанська війна є одним із найпоширеніших
військових конфліктів сучасності, вивчення досвіду протидії авіацією партизанським загонам противника є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день. Крім того, робота над
цим питанням дає змогу детально проаналізувати можливості радянської авіатехніки,
яка до сих пір знаходиться на озброєнні багатьох країн, зокрема й України.

Грозный танк Т-34 Великой Отечественной войны
Панченко Виктор

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина vp.152@mail.ru
Исследование состоит в том, что до настоящего времени в полной мере не освещались все технические возможности танка Т-34. Во время Второй Мировой войны как и в
наши дни, основной силой на поле боя остается танк. Не один из других танков не стал
столь популярным и известным как Т-34. Научная новизна работы: определяется самой
постановкой проблемы, Т-34 это отдельная страница в истории Второй Мировой. Некоторые конструкторские идеи, которые были воплощены в Т-34, такие как кардинально
новая броня МЗ-3, которая была выпущена специально для этого танка, а также выдающиеся технические характеристики, кардинально повлияли на танкостроение всех последующих годов. Некоторые конструктивные особенности используются и по сей день.
Хронологические рамки исследования определяются 1940–1944 годами.
Нижняя хронологическая граница обусловлена 1940 годом, когда Т-34 поступил в серийное производство. Верхняя хронологическая граница обусловлена 1944 годом, когда
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Т-34 был заменен на модифицированный Т-34-85. Объектом исследования является
самоходная механизированная техника. Предметом исследования являются технологические данные танка Т-34.
Историография исследования: многие писатели, литераторы, историки посвятили
свои исследования как ТТХ танка и боевым экипажам, совершавшим подвиги за годы
войны. Но что касается работ посвященных конкретно ТТХ танка, то их довольно мало.
Среди отечественных авторов можно назвать работу И. Шмелева «Танк Т-34». В работе
автор дает полное представление о ТТХ танка, описывает преимущества и недостатки
танка. Главным преимуществом он считает удельный вес машины, что позволяло не испытывать проблем с переброской и проходимостью. Танк был средним, имея наклонную
броню в 45 мм, танк успешно сдерживал разные типы снарядов. Главным недостатком,
по мнению автора, являлась недостаточная огневая мощь орудия, что не позволяло пробивать тяжелые танки противника с большого расстояния.
Первая мысль, которая меня посещает, когда я слышу о танке Т-34, это мысль о том, что
это самый известный танк в мире. Но возникает вопрос: благодаря чему танк стал таким известным и какова его роль в войне? Одним из факторов, который стал основой его известности, было массовое производство огромного количества этого танка, за годы войны, по
различным данным, промышленность выпустила около 84 тысяч машин. Но почему Т-34,
ведь на его месте мог бы оказаться любой другой танк, например, КВ? Ответ на этот вопрос
кроится в простоте производства и надежности машины. Танк имел массу от 26 до 32 тон,
в зависимости от комплектации, благодаря чему не имел проблем с проходимостью, как
немецкие Тигры, которые были в три раза тяжелее и часто увязали в грязи. Танк было легко
транспортировать. Еще один фактор, который сделал танк легендой: сочетание его боевых характеристик. Танк имел орудие 76 мм, которое без труда пробивало лобовую броню
средних немецких танков с 1000 м. Бронирование танка стало настоящим прорывом в этой
области. Для Т-34 была разработана новая броня высокой прочности МЗ-3, которая успешно отражала бронебойные снаряды. Это технологическое решение нашло свое продолжение во многих танках, которые выпускались до окончания и после войны. Известность
танку принесли не только его боевые характеристики, но и массовые публицистические
материалы, воспоминания немецких командиров, которые писали, что Т-34 отличный танк.
На 1941 год по совокупности характеристик это лучший танк в мире. Захваченные танки
Т-34, немцы применяли непосредственно для боевых действий. Танки первых выпусков, на
то время, были лучшими в мире по совокупности характеристик. Еще одним плюсом танка
являлась высокая модернизационная предрасположенность. Это позволяло конструкторам экспериментировать с машиной, и создать несколько успешных модификаций танка,
таких как Т-34-85, который в последствии заменил оригинал. После войны модификации
Т-34 использовались во многих конфликтах на протяжении десятилетий.

Досвід використання Червоною армією танкових з’єднань
у Барвінківсько-Лозівській операції
Попович Вадим

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна x3105@yandex.ru
Барвінківсько-Лозівська наступальна операція стала першим серйозним контрударом
Червоної армії на харківському напрямку. Амбітний наступ мав далекоглядні цілі і ознаменував собою перелом в свідомості як радянських, так і німецьких бійців. В її ході
яскраво проявилися численні проблеми системного характеру, які в решті-решт привели
Червону армію до катастрофи літа 1942 року. Дана операція не користується популярністю у дослідників. Вона значно гірше висвітлена в мемуаристиці, ніж визначні битви
радянсько-німецької війни. Однак ті умови, в яких опинились супротивники на початку
1942 року роблять її важливим об’єктом воєнно-історичного дослідження.
При підготовці наступу рухомим з'єднанням, передовсім танковим і кавалерійським,
відводилась помітна роль. Танки мали підтримувати піхоту при прориві добре укріпле-
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ного переднього краю оборони. Саме танкові частини мали забезпечити темп наступу
дивізій Південно-Західного і Південного фронтів. Після подолання основного оборонного
рубежу танки разом з кавалерійським частинами мали розвивати досягнутий успіх та діяти в тилу відступаючих німецьких військ, перерізати комунікації, парирувати контрудари
супротивника.
Проте, у нас є сумніви щодо того, чи були здатні танкові бригади до виконання поставленого перед ними завдання. Вже на етапі підготовки операції виникли суттєві труднощі з
оснащенням танкових дивізій матчастиною. Некомплект в техніці сягав 20-30 %. Очевидно, що до складу танкових бригад входили різні за вагою і тактичним призначенням танки
– це КВ, Т-34, БТ, Т-26 і Т-60. Таке різноманіття танкового парку негативно позначувалось
на злагодженості дій бригад – різні за бойовими і ходовими характеристиками танки не
могли виконувати однакові завдання, а отже і використовуватись як єдине ціле. Мали
місце проблеми з забезпеченням військ боєприпасами і пальним, викликані плутаниною
під час переміщення дивізій та їх перепідпорядкування до інших армій.
Проте й сама танкова бригада штату осені-зими 1941 року була неспроможна стати
щитом і мечем наступаючих радянських армій. Масивні, погано керовані механізовані
корпуси були визнані неефективними після поразки в прикордонних боях. Децентралізація танкових з'єднань призвела до прикріплення окремих танкових бригад до кавалерійських корпусів та армій, що прив’язувало високомобільні танкові частини до відносно
повільних піхотних. Танкова бригада – не повноцінне, не автономне з'єднання, яке не
здатне самостійно діяти в глибокому тилу ворога в відриві від баз та частин підтримки.
Генерал Рябишев, командувач 57-ї армії пропонував об'єднати танки його армії в одну
групу, для самостійних дій на головному напрямку, проте маршал Малиновський не дав
своєї згоди. Таким чином, маневр радянських військ був суттєво скованим.
Ці недоліки яскраво проявили себе під час боїв січня 1942 року, коли танкові бригади розпорошувались по фронту, разом з піхотою штурмували німецькі опорні пункти. Суворі погодні умови – хуртовини, морози заважали оперативно постачати в передові частини пальне та
снаряди – особливо скрутне становище виникло в 6 кавкорпусі. Товстий шар снігу позбавляв легкі танки можливості рухатися по бездоріжжю, змушував їх діяти по передбачуваних
напрямках. Особливо невдалими можна визнати дії радянських танків під Слов’янськом та
Балаклією, на красноградському напрямку. Більш успішним виявився наступ танкістів 5 КК,
на шляху якого Вермахт не мав достатньо сил, щоб чинити суттєвий опір.
Таким чином, Барвінківсько-Лозівська наступальна операція виявила цілий комплекс
проблем, пов’язаний з усвідомленням радянським генералітетом місця танкових частин
на полі бою, та конкретними методами і тактичними прийомами їх бойового застосування. Подальші бої, зокрема і на півдні радянсько-німецького фронту остаточно довели
необхідність перегляду принципів організації та тактики застосування танкових частин.

Русская армия Врангеля (1920 г.)
Пугин Михаил

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
pugin.mihail.rus@gmail.com
Важное место в истории Гражданской войны в России занимают события на Юге этого
государства в 1920 году, вошедшие в историю как «эпоха барона Врангеля». Наиболее
важными аспектами проблемы являются: внешнее позиционирование Русской Армии,
внутренние противоречия и численность врангелевских войск, а также подходы к решению наиболее актуальных общественных проблем того времени.
Историография по данной теме достаточно широка, однако подходы к изучению данной темы разные. Относительно чего хотелось бы выделить три направления историографии по данной проблеме: советское (М. А Свирид, И. С Коротков, К. И. Поздняков,
Г. Ф. Барихновский), российское (С. В. Волков, Р. Г. Гагкуев, В. Ж. Цветков), украинское
(А. О. Буравченков, Д. С. Полупанов).
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Источниковая база данной работы даже шире историографической. Важное место занимают мемуаристика и архивные данные.
Хронологические рамки исследования охватывают период Гражданской войны с
22 марта (4 апреля) по ноябрь 1920 года.
Научная новизна работы заключается в попытке всестороннего изучения данной темы
благодаря использованию разнообразных исторических источников, детального анализа свидетельств его участников с различными подходами к оценке ситуации, сложившейся к 1920-му году на территориях, что контролировались Русской Армией Врангеля.
В результате исследования можно сделать вывод, что Русскую Армию Врангеля раздирали внешние и внутренние противоречия, которые лишь усиливались под воздействием внешних факторов. Внешнее позиционирование врангелевцев менялось в ходе
борьбы с красными, что было ожидаемым. Часто у него случались конфликты в собственном лагере между различными представителями Белого движения. Барон Врангель достаточно поздно возглавил российские антибольшевистские силы и уже не мог
серьезно переломить ситуацию, устранив общественно-политический раскол в самом
Белом Движении, а также конфликты с иными (национально-освободительными движениями, анархистами, зелеными) силами путем уступок.

Повітряні тарани на радянсько-німецькому фронті Другої світової війни
Тарасенко Олексій

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна vadim-2010_192011@mail.ru
Як відомо, авіація мала вирішальний вплив на події Другої світової війни, але цей
вплив і досі не достатньо вивчений. Зокрема, ґрунтовно не досліджена тема повітряних
таранів. Її вивчали радянські і російські дослідники Абрамов, Важин, Жирохов, Жукова,
Іноземцев, Шипуля та інші, але вони розглядали факти таранів лише на окремих ділянках
фронту. Й досі немає спроби дослідити тарани як історичне явище, вивчити його вплив
на події 1941-1945 років. Тому вибір даної теми ми вважаємо актуальним.
Об'єкт дослідження: льотчики Військово-Повітряних Сил СРСР, їх участь у повітряних
боях на радянсько-німецькому фронті Другої світової війни.
Предмет дослідження: таранний удар як ефективний прийом повітряного бою у 1941–
1945 роках.
Мета: вивчити особливості застосування повітряних таранів на радянсько-німецькому
фронті, встановити їх вплив на хід бойових дій і наближення перемоги над гітлерівською
Німеччиною.
Теорію повітряного тарану розробив льотчик Микола Яцук, а киянин Петро Нестеров
першим таранив літак у бою. Олександр Козаков, повторивши подвиг Нестерова, довів,
що це не акт відчаю, а героїчний вчинок, в основі якого – виняткова хоробрість і точний
розрахунок. Цей висновок підтвердився і в роки Другої світової війни, адже після тарану
вижило 63% радянських льотчиків.
Таран застосовували і японці, і німці, але саме завдяки радянським пілотам він
став історичним явищем. Вони таранили ворога на всіх типах літаків, вдень і вночі, в
одиночних і групових боях, в чистому небі і у хмарах, на малій і великій висоті, над своєю
територією і в тилу ворога. Ними були розроблені такі способи тарану:
•
удар гвинтом по хвостовому оперенню ворожого літака,
•
удар крилом,
•
удар фюзеляжем, або лобове зіткнення.
Таким чином, саме радянські пілоти зробили найбільший внесок у теорію і практику
повітряного тарану.
Вже у перший день війни з Німеччиною було здійснено 19 таранів. Два з них виконали
уродженці Харківської області – Іван Ковтун і Олександр Мокляк. Всього таранщиками
стали 11 наших земляків. Також виявлено факти дев'яти таранів у небі Харківщини, два
з яких були здійснені над Куп'янськом. За цей подвиг льотчики Євген Жердій та Іван
Чучвага посмертно удостоєні звання Героя Радянського Союзу.
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Одним із завдань було систематизувати факти повітряних таранів. Нами складено
довідник «Повітряні тарани на радянсько-німецькому фронті Другої світової війни». В його
основі – архівні дані Міністерства Оборони СРСР, які ми доповнили в ході опрацювання
мемуарної літератури, публікацій воєнних років, краєзнавчих матеріалів. У довіднику
вміщена інформація про шістсот тридцять повітряних таранів, 170 з яких нами виявлені
самостійно. Також з’ясовано кількість таранів, здійснених на різних типах літаків.
Щоб виявити причини такого явища, як повітряний таран, була опрацьована статистика
його використання по роках. Так, за друге півріччя 1941 року радянськими льотчиками
було здійснено 178 повітряних таранів, у 1942 році – 214, у 1943 – 160, у 1944 – 58, у
січні-квітні 1945 – 20. Як бачимо, що найчастіше він застосовувався у 1941-1943 роках,
коли ворожа авіація панувала у повітрі. Через загрозу тарану командування люфтваффе
заборонило своїм пілотам підпускати радянські літаки ближче 100 метрів. Отже, таран
став ефективним прийомом повітряного бою – його очікування пригнічувало німецьких
пілотів і сковувало їхні дії.
Які переваги це давало радянським льотчикам? Як відомо, після нападу на СРСР
німецька авіація запанувала у повітрі і забезпечила вермахту високі темпи наступу.
Німецькі льотчики мали великий бойовий досвід, кращі у світі літаки і передову тактику
повітряного бою. Поєднання цих чинників не давало радянським пілотам шансів на
панування у повітрі. Але вони боролися. Літали на тому, що було, і вчилися воювати у
своїх ворогів. А коли не було іншого способу виконати завдання, ішли на таран. Знаючи це,
німці вимушено відкривали вогонь з великої відстані, де його ефективність була низькою,
і атакували тільки тоді, коли були впевнені в успіху. Таким чином, масове застосування
таранів у найтяжчий період війни давало радянським льотчикам психологічну перевагу
над набагато сильнішим ворогом. Поступово вони набули бойового досвіду, виробили
власну тактику і навчилися перемагати у повітряних боях. Наприкінці 1943 року в небі
вже панувала радянська авіація. Її вплив на результати стратегічних військових операцій
був вирішальним. Отже, використання повітряних таранів мало важливе значення для
наближення Перемоги над нацистською Німеччиною.

Роль Русской освободительной армии
в Пражском восстании 5–8 мая 1945 г.
Федяй Юрий

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
yura_ss1488_fedyay@mail.ua
Изучение событий Второй мировой войны до сих пор остаются в поле зрения современных историков. Регулярно из печати выходят новые научные исследования, касающиеся этой проблемы. Каждый год приносит новые публикации, ранее неизвестные
архивные документы и материалы.
Длительное время деятельность Русской освободительной армии (дальше – РОА)
оставалась вне поля зрения исследователей. В СССР на официальном уровне запрещалось об этом говорить и писать. Находились под запретом различного рода документы, многие из которых до сих пор не рассекречены. С конца1980-х гг. начали издаваться
книги советских и европейских ученых, посвященные этой проблеме. До этого время
в СССР о власовском движении говорили вкратце, всех участников власовского движения, а иногда и солдат Второй ударной Армии, считали предателями. В настоящее
время в большом объеме появляются статьи в сети Интернет, монографии, часто содержащие непроверенную информацию и необоснованные выводы. Изучение последних
публикаций архивных материалов и исследований позволяют в ином свете посмотреть
на проблему власовского движения и роли РОА в Пражском восстании 5–8 мая 1945 г.
Новизна исследования заключается в выяснении и характеристике существующих в
современной исторической науке мнений по вопросу РОА в Пражском восстании 5–8
мая 1945 г.
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Историография вопроса достаточно обширна. Вместе с тем, необходимо обратить
внимание на то, что еще в недавние времена все, что связано с А. А. Власовым и РОА,
находилось под запретом. Значительный вклад в изучение вопроса внесли К. М. Александров, С. Стеенберг, Й. Хоффманн, С. Ауски, С. Фрёлих, В. К. Штрик-Штрикфельд.
Источниковую базу работы можно разделить на две группы: документы военного времени и воспоминания.
В исследовании рассмотрены и проанализированы военные действия РОА в Пражском восстании. Участие в восстании власовских солдат было ключевым событием в
истории РОА. Власовцы вместе с чехами открыто выступили против нацисткой Германии. Анализ источников позволяет утверждать, что солдаты РОА, выступая против немцев, надеялись на то, что войска союзников смогут занять территорию Праги раньше
советской армии и, тем самым, обезопасить их от столкновений с Красной Армией.
Роль РОА в Пражском восстании 5–8 мая 1945 г. была значительной. Именно с помощью РОА восстание перешло в активную стадию и стало победным для чехов. Решение руководства РОА вступить в Пражское восстание можно оценить как отчаянный шаг
в конце войны. Участие РОА в Пражском восстании означало окончательный разрыв
союза с Германией. Участие в восстании является самым неоднозначным поступком
руководства РОА.
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Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Российская
Федерация).
Національний гірничий університет.
Національний музей-заповідник українського гончарства.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Національний університет «Києво-Могилянська академія».
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Рівненський державний гуманітарний університет.
Український католицький університет.
Харківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 40.
Харківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 64.
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Харківський національний
О. М. Бекетова.

університет

міського

господарства

імені
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Харьковский национальный университет строительства и архитектуры.
Центральний державний науково-технічний архів України.
Центрально-Європейський Університет (Угорщина).
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Ягеллонский университет (Республика Польша).

Зміст
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ЗМІСТ
АРХЕОЛОГІЯ
Бєлопольська Ольга. Про деякі соціокультурні аспекти використання металевих
казанів кочовиками доби раннього заліза

4

Дергай Артем. Декотрі питання індентифікації зольників скіфської доби середньої лівобережної Наддніпрянщини

5

Іськов Ігор. Поховальні конструкції могильника салтівської культури біля с. Бочкове

6

Калашникова Ольга. Историко-культурный подход в изучении черняховских гончарных форм (на примере материалов из погребений могильника Войтенки-I)

7

Ковальський Леонід. Поява волинського кременю на енеолітичних пам`ятках
Центральної України

8

Нестеренко Максим. Технологія виготовлення глиняного посуду салтівського могильника Суха Гомольша

9

Овсянікова Ганна. Просторовий аналіз розподілу підйомного матеріалу на пізньопалеолітичній стоянці засобами GIS

10

Олійник Ганна. Типологiя намистин з жiночих пiзньосарматських поховань

11

Скирда Антон. Нові знахідки озброєння на черняхівських пам`ятках Дніпро-Донецького лісостепу

12

ІСТОРІОГРАФІЯ
Жидков Сергій. Ідея «українського месіянізму» в творчості В. Липинського
Козакова Олена. Питання культури радянських ромів у сучасній історіографії
Колісник Катерина. Гадяцька унія в польській історіографії
Нефьодов Дмитро. Пізньосталінська історіографія повоєнного робітництва
УРСР (1946–1953 рр.)

15
16
17
18

Пестрикова Оксана. Образ козака у творчості Людвіка Кубалі

19

Тимченко Роман. Продовольча політика Павла Скоропадського: історіографія
питання

20

Тонкошкур Іван. Вирішальне революційне українське покоління 1894 р. н.: до визначення інтелектуальної програми

21

Трохіна Уляна. Мистецькі виставки у Харкові у 20–30 рр. ХХ ст. як інструмент
створення радянської ідентичності: історіографія питання

22

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
Гела Оксана. Іконографія інтелігенції в радянській періодиці (на прикладі карикатур журналу «Крокодил»)

25

Гнатченко Ганна. Особовий архівний фонд: типове явище та унікальний зміст (на
матеріалах особового архівного фонду професора О. В. Вєтухова в Музеї історії
ХНУ імені В. Н. Каразіна)

26

Зайцев Сергій. «Червоний травень 1968 р.» на сторінках радянської періодики

26

Китиченко Тетяна. Питання теоретичного джерелознавства у статтях В. І. Веретенникова

27
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Левчук Олена. Газети Києва як джерело вивчення модних тенденцій у повсякденному житті міщан (1905–1914 рр.)

28

Мороз Інна. Теоретична археографія в науковому доробку І. Крип`якевича

29

Москальова Юлія. Підкидьки та знайди на території Півдня України (кінець XVIII –
початок ХХ ст.): огляд джерел із фондів Державного архіву Одеської області

30

Ндуму Єва Крістіана. Листи А. Швейцера як джерело вивчення історії Габону
першої половини ХХ ст.

31

Новак Вікторія. «Книга продажи табаку обществом Днепровский табак» як джерело з історії торгових домів м. Києва

32

Пилипчук Ярослав. Українські літописи як джерела з історії калмиків

33

Смерека Богдан. Похід молдовського господаря Богдана Кривого на Львів 1509 р.
у світлі фіскального джерела

34

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
Балацюк Елизавета. Синкретизм образов Диониса и Эрота в росписях аттических ваз Боспора

37

Варшанидзе Натиа. Истоки культа Диониса

38

Вар`ян Оксана. До питання про форми суспільного регулювання відповідності
образу ідеального громадянина у Стародавніх Афінах класичного періоду

39

Коваленко Дарья. Особенности почитания египетских богов в Северном Причерноморье эллинистического периода

40

Коновалова Татьяна. Эпиклезы культа Афродиты в Ольвии

41

Котенко Вікторія. Північно-західний вектор херсонеської торгівлі в елліністичний
час (на прикладі зв`язків з Тірою)

42

Кумінова Катерина. До питання про причини вбивства Анахарсіса

43

Машкина Анастасия. Процедура прорицания Дельфийского и Дидимейского
оракулов

44

Протасова Альона. Проблема датування виникнення веж в озброєнні бойових
слонів античного часу

46

Рябко Андрей. Учитель в полисах Греции и Северного Причерноморья: проблема
статуса

47

Семибратская Анастасия. Богиня Афина. Происхождение и трансформация
образа

48

Сизонова Анна. Градостроительство и система благоустройства Ольвии в
сер. VI – IV вв. до н. э.

49

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ ТА РАННЬОВІЗАНТІЙСЬКОГО ПЕРІОДУ
Бузанакова Оксана. Этноконфессиональный состав населения Кесарии
Палестинской в ранневизантийский период

52

Гречухина Анастасия. Гимны Синезия Киренского и развитие философской мысли

53
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Деревянченко Виталий. Великие археологические открытия и поэзия Серебряного века: «лабиринты» Валерия Брюсова

54

Дорохов Михаил. Проблема оценки исавров в византийской традиции V –
начала VI вв.

55

Лопатина Марина. Производство и экспорт газского вина (по данным ранневизантийской керамики)

56

Походнякова Алёна. Внешняя торговля Набатейского государства

57

Синица Марина. Творчество Гесихия Милетского в контексте ранневизантийских
антикварных штудий

58

Сметана Віталій. Феномен влади імператора Антемія (467–472 рр.): спроба
воз`єднання двох частин Римської імперії

59

ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ
Батіна Євгенія. Образ рицарів-тамплієрів в популярній культурі кінця ХХ –
початку ХХІ століття

62

Емельянова Наталья. Влад Дракула: тиран или герой своего времени? (По данным исторических источников)

63

Мельник Віктор. Дипломатичні відносини між Папою Римським та середньовічною Хорватською державою крізь призму концепції І. М. Смірнова (1856–1904)

63

Пецко Анастасія. Еволюція жіночого костюма візантійського населення Криму
ІV – першої половини ХІІ ст.

63

Тимошевський Роман. Мовний аспект становлення англійської національної самосвідомості другої половини XIV – першої половини XV ст.

66

Трофімов Валерій. Візантія як об`єкт інтернет-мемів: спроба постановки проблеми

67

Чепіженко Вадим. П`ята немовляти: до питання про політичну концепцію Річарда
ІІ Плантагенета

68

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ
Андреев Тимур. К истории японской оккупации Дальнего Востока: Николаевский
инцидент 1920 г.

70

Бугай Діана. «Ціна» Імперії: завоювання Центральної Азії Російською імперією у
ХІХ столітті

70

Деркач Ирина. Кайзеровская Германия и Турция на пути к военно-политическому
сотрудничеству

71

Кот Анастасия. Афганский очаг исламского фундаментализма на рубеже ХХІ века

72

Махонин Александр. Организация быта и повседневной жизни в Шанхайском
международном сеттльменте (1901–1941 гг.)

74

Михалевская Екатерина. Англо-японский союз в политической карикатуре
Франции, США и Германии во время русско-японской войны 1904–1905 гг.: сравнительный анализ

75

Печерська-Кравчута Марія. Створення Палестинської Національної Автономії:
проблеми та перспективи розвитку (1987–2009 рр.)

76
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Поліщук Олександр. Повсякденне життя російських підданих в Японії: за
матеріалами «Морського збірника» (кінець 50-х – початок 70-х років XIX ст.)

77

Якуніна Ганна. Вплив ментальності тайванського етносу на генезу проблеми
«двох Китаїв»

78

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ ДО 1918 р.
Водолазська Ганна. Діяльність Болгарського наукового товариства під час Квітневого повстання в Болгарії 1876 р. (на підставі кореспонденції між М. Дриновим
та Т. Пеєвим)

81

Ковальов Денис. Організація «Kagaali» – перша ластівка радикального фінського націоналізму

82

Котиченко Анна. Amerykański komitet pomocy dzieciom: міжнародна спроба допомоги дітям-жертвам Першої світової війни

84

Пугачов Павел. Значение Второй Камчатской экспедиции для промыслового
освоения севера Тихого океана (1732–1750 гг.)
Пудова Ольга. Иммигранты в Соединенных Штатах Америки начала XX века в
отражении макрейкерской литературы (по роману Эптона Синклера «Джунгли»)

85
86

Тетерев Иван. Мельбурнский трамвай: экономическое и социокультурное измерения (1884–1923 гг.)

87

Шило Сергій. Образ В. Вільсона як політика в російській пресі 1914–1917 рр.

88

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ ПІСЛЯ 1918 РОКУ
Афтанас Андрій. Сіоністські організації Німеччини та їхня участь в еміграційних
процесах єврейського населення у 1933–1939 рр.

91

Варибок Тетяна. «Партійне будівництво» у Польщі на початковому етапі (1989–
1993 рр.)

92

Вус Наталія. Алжирське питання в риториці політичних сил Франції 1958–1969 рр.

93

Дрожак Ирина. К вопросу о внутриполитических мерах США в связи с нефтяным
шоком 1973 года

94

Зелёный Александр. К вопросу о влиянии американских СМИ на ход и результаты военной операции США во Вьетнаме

95

Корнеева Анна. Строительство Берлинской стены глазами МГБ ГДР

96

Кубанов Николай. Кинематограф СССР 1917–1924 гг. как орудие пропаганды
коммунистической идеологии и трансформации общественной ментальности

97

Минкина Екатерина. Тэтчеризм в британской историографии

98

Пионтковская Кристина. Консервативная партия и поиск решения Ольстерской
проблемы в 1980-е – 1990-х гг.

99

Тихомиров Антон. Дискусія серед німецьких істориків щодо нацистського
минулого (1945–1989 рр.)
Штейнберг Алина. Женщины на службе национал-социализма: Л. Рифеншталь
и её пропагандистское кино

100
102

Зміст
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ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Белоусов Юрий. Болгария и НАТО: сотрудничество во имя мира на Балканах

105

Блажко Максим. Етапи політики Франції щодо Швейцарії (1798–1815 рр.)

106

Казаков Геннадій. Процес проти німецького консула В. Мюлера у контексті американсько-німецьких відносин (березень-червень 1915 р.)

107

Карп Вікторія. Торгівельні відносини між СРСР і США в період «морального ембарго»

108

Кучеренко Владислав. Польща на дипломатичному фронті напередодні Другої
світової війни

109

Міщенко Данило. Консервативна партія Великої Британії та проблема розширення ЄС на Схід у 1990–1997 рр.

110

П`ятничук Тарас. Зовнішня політика США в ідеях американських соціалдарвіністів: основні напрями, особливості та значення

111

Ткаченко Вадим. Відносини між США та Канадою у період Карибської кризи
1962 року

112

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (З ДАВНІХ ЧАСІВ ДО ПОЧ. ХХ СТ.)
Долгінцева Раміна. «Сволочь, чернь, свавільні люди...»: сприйняття гайдамаків
польським, російським та єврейським населенням у XVIII ст.

115

Коробчук Анна. Политические воззрения депутата ІІІ Государственной Думы
В. М. Пуришкевича на сепаратистские тенденции на Кавказе

116

Левченко Ілля. Етноатрибутивна функція мови в рецепції О. Кониського
Лоза Анна. Рід баронів де Шодуарів на Волині

117
118

Некраса Костянтин. Втілення принципів шляхетської етики у судовому процесі на
українських землях (друга половина XVI – початок XVII ст.)

119

Парфірьєв Дмітрій. Публічне висвітлення внутрішнього конфлікту в УНДП (1914–
1918 рр.)

120

Паславська Наталія. Кравецький цех у Львові та львівське громадянство в XV –
XVIII ст.: кравці в реєстрах прийняття міського права

121

Сорокіна Ксенія. Олександр Олесь та одеські громадські діячі початку ХХ ст.

122

Трач Віра. «До сего ідеального стану повинно стреміти все культурне людство».
Питання громадського здоров`я на сторінках львівських медичних науковопопулярних часописів початку ХХ ст.

123

Хлистова Марина. Українські інтелектуальні комунікації Сергія Єфремова в
дореволюційний період

124

Яременко Світлана. Банківські установи Полтави другої половини XIX –
початку ХХ ст.

125

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Гуменюк Оксана. Весілля в СРСР: не/прийняття нових порядків

128

Гуцал Денис. Становлення концепції апарату державної пропаганди Директорії УНР

128
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