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Расквартирование 51й артиллерийской
бригады в г. Белгороде

Александр Агарков
Белгородский государственный университет
1 июня 1904 ãода, соãласно приêазó войсêам Киевсêоãо Военноãо
Оêрóãа, êвартирование 51-й артиллерийсêой бриãады, состоящей из
6 батарей и óправления, было назначено в ã. Белãород. Данная бриãада
прибывала сюда вместо 31-й артиллерийсêой бриãады, выбывшей на
Дальний Востоê.
26 июня Белãородсêая Городсêая Управа óведомила Гóбернатора
Кóрсêой ãóбернии в том, что ãородсêих êазарм для расêвартирования
имеется тольêо для одной полóбатареи и êонюшен для лошадей двóх
батарей и поэтомó, остальные помещения для êазарменноãо
расêвартирования бриãады должны быть наняты ó частных владельцев.
Таê же, Городсêая Управа óведомила, что она не имеет таêих êазарменных
принадлежностей êаê êровати, и в то же время не имеет средств на их
приобретение, для чеãо просила денежный аванс.
Тóт же возниêли проблемы с владельцами зданий, êоторые должны
были быть арендованы под êазармы. Они отêазывались сдавать
помещения в наем и ремонтировать их до заêлючения с ними êонтраêтов
не менее êаê на один ãод. Однаêо, ни Городсêая Управа, ни Кóрсêий
ãóбернатор не были извещены о сроêе пребывания 51-й артиллерийсêой
бриãады в Г. Белãороде, о чем просили сообщить Штаб Киевсêоãо
Военноãо Оêрóãа.
9 авãóста Начальниê Артиллерии Киевсêоãо Военноãо Оêрóãа
сообщил, что êонтраêты на наем помещений должны быть заêлючены на
один ãод с возможностью периодичесêи их возобновлять. Таê же, он
сообщил о том, что 51-я артиллерийсêая бриãада займет êазармы
с 30 авãóста для чеãо в ã. Белãород прибóдет приемщиê êазарм.
28 авãóста 1904 ãода êомиссия в составе чиновниêа от Кóрсêоãо
ãóбернатора, Белãородсêоãо Уездноãо Исправниêа В. А. Мосолова,
Белãородсêоãо Городсêоãо ãоловы И. Г. Мóромцева, Члена Белãородсêой
Уездной Земсêой Управы барона Ф. К. Розена и представителей от
военноãо ведомства êапитана 6-й батареи 51-й артиллерийсêой бриãады
М. А. Нечаева,
Штабс-êапитана
3-й
батареи
В. Х. Заплавсêоãо,
производила освидетельствование êазарм, в êоторых предстояло
êвартирование 51-й артиллерийсêой бриãады. В первóю очередь êомиссия
посетила помещения, принадлежащие потомственномó почетномó
ãражданинó И. В. Мачóринó, и находящиеся на óлицах Смоленсêая,
Михайловсêая, Серãиевсêая, Введенсêая, 1-я и 2-я Лóбенсêая и 1-я
и 2-я Гóсарсêая, принадлежащие емó же цейхãаóзы, êонюшню и
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êараóльное помещение. Затем подверãлись проверêе здания вдовы
потомственноãо почетноãо ãражданина Е. М. Мачóриной (2-а здания в 8-м
êвартале и 1-о в 5-м êвартале) и ãородсêие êазармы и сочла все
помещения ãодными для расêвартирования 51-й артиллерийсêой бриãады.
Вслед за решением êвартирноãо вопроса, встал вопрос о выделении
для артиллерийсêой бриãады земель для проведения óчений в размере
36 десятин, о чем ее êомандир сообщил Городсêомó ãолове
И. Г. Мóромцевó. Проблема состояла в том, что свободной земли в таêом
êоличестве ó ãорода не было. Таê, ранее êвартировавшаяся здесь 31-я
артиллерийсêая бриãада использовала для óчений лишь 25 десятин земли.
Если бы ãородсêие власти óдовлетворили требование êомандования,
то ãород нес бы большие óбытêи от неиспользования этой земли. Все это
было передано через ãóбернатора Кóрсêой ãóбернии êомандованию
Киевсêоãо Военноãо Оêрóãа.
Отзывом Штаба Киевсêоãо Военноãо Оêрóãа от 2 сентября 1904 ãода,
Белãородсêой Городсêой Управе было сообщено, что земельные óчастêи,
приносящие их владельцам доход моãóт быть отводимы для надобностей
войсê тольêо в период летних занятий, ввидó чеãо, требования êомандира
бриãады об отводе земель не подлежат óдовлетворению.

Знание Традиции или Традиция Знания: Отсутствующая
Структура современной религии

Виктория Адеева
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Ведóщие теоретиêи традиционализма считают, что мир развивается
циêлично, и в êаждом циêле человечество непременно проходит пóть от
полноãо совершенства ê полномó óпадêó. В начале циêла человеê,
сотворенный Боãом, еще приобщен ê Примордиальной Традиции –
неêоемó иррациональномó и всеобъемлющемó знанию, êоторое исходит
непосредственно от Творца. Однаêо по мере своеãо развития он все
больше и больше óдаляется от этой Традиции, óтрачивая ее соêровенный
смысл. Древние релиãии еще хранят в себе следы Традиции,
запечатленные в виде эзотеричесêих óчений; но постепенно сóть этих
óчений извращается и выхолащивается до таêой степени, что они
превращаются в орóдия борьбы с Традицией и разрóшения сотворенной
Вселенной
Таêим образом, вся наша êóльтóра пронизывается (прошивается)
определённоãо рода знанием, êоторое составляет в одном слóчае
Примордиальнóю Традицию, êоторая с течением времени, словно мозаиêа,
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распадается на множество Традиций (Рене Генон); а в дрóãом, что-то вроде
Священноãо Центра мироздания, символиêа êотороãо прослеживается во
всём и везде: от расêрашенноãо столба, êоторый втыêали в землю
австралийсêие племена до шамансêой юрты или христиансêой церêви
(Мирча Элиаде). Знание предстаёт êаê Традиция (своеãо рода Знание
о Традиции, Знание самой Традиции).
Но здесь возниêает вопрос. Стоит ли нам принять êаê должное,
сóществование неêоãо сверхъестественноãо Знания и является ли это
Знание действительно Традицией?
Но, если следовать лоãиêе тоãо же Рене Генона: что Традиция
постепенно распадается – изживается, а соответственно и Примордиальное
Знание тоже подвержено этомó процессó – оно тоже распадается и
теряется в ãлóбине веêов. Тоãда, можно допóстить таêóю мысль, что, в
êонце êонцов, Знание Традиции на êаêом-то этапе просто преêратило своё
сóществование – êанóло в летó. В этом слóчае, мы имеем дело с иллюзией
знания, т. наз. Традицией Знания. Просто должно сóществовать нечто,
своеãо рода «отсóтствóющей стрóêтóры» нечеловечесêое, объединяющее
знание обо всём. Это знание невозможно проследить и обнарóжить, оно
является «Последней стрóêтóрой», но êаждая эзотеричесêая традиция
непосредственно отсылается ê немó. По мнению У. Эêо - если Последняя
Стрóêтóра сóществóет, то она не может быть определена: не сóществóет
таêоãо метаязыêа, êоторый моã бы её охватить. А если она êаê-то
выявляется, то она – не Последняя. Последняя Стрóêтóра – это та, что,
оставаясь сêрытой, недосяãаемой и нестрóêтóрированной, порождает всё
новые и новые свои ипостаси.
Каê возможно, и возможно ли вообще отысêать остатêи
Примордиальной Традиции? Потомó что осêолêи её óже давно стали
отдельными релиãиями, êоторые не тольêо не желают сотрóдничать, но и
порой пытаются отрицать дрóã дрóãа. Следóя мысли традиционализма, нам
остаётся довольствоваться тем, что осталось от неêоãда единой Традиции,
находится в постоянных поисêах сходства и подобия различных релиãий и
релиãиозных течений, и приходить ê выводó, что doctrina multiplex veritas
una (óчений мноãо, а истина одна). И тóт же встóпать в противоречие, таê
êаê êонечная Истина может, в свою очередь, слóжить Отсóтствóющей
стрóêтóрой.
Таêим образом, из поêоления в поêоление мы передаём
Традицию Знания,
опирающóюся
на
Последнюю
Стрóêтóрó,
сóществование êоторой само по себе находится под большим вопросом.
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Фиванский «Священный отряд»

Виталий Алёхин
Белгородский государственный университет
«Священный отряд» был одним из самых известных воинсêих
подразделений античности. Однаêо, состояние источниêов не позволяет
однозначно ответить на мноãие вопросы, связанные со временем еãо
возниêновения, фóнêционированием и орãанизационной стрóêтóрой.
«Священный отряд… впервые был создан Горãидом» (Plut., Pelop., 18).
Возможно, еãо прообразом стал отряд, êоторый привели Эпаминонд и
Горãид на помощь демоêратам во время переворота 379 ã. до н.э. (Plut.,
Pelop., 12). После победы демоêратов эти люди были орãанизованы
в специальный отряд, êоторомó было порóчено охранять ãород. (Plut.,
Pelop., 18).
Уêоренилось мнение, что отряд состоял из пар любовниêов. Плóтарх
сомневается в этом: «Неêоторые óтверждают, что отряд был составлен из
любовниêов и возлюбленных. …Строй, сплоченный взаимной любовью,
нерасторжим и несоêрóшим, посêольêó любящие в слóчае опасности
неизменно остаются дрóã подле дрóãа». Наличие подобных отношений
ставит под óãрозó воинсêóю дисциплинó в действóющей армии. Вместе с
тем, «священный отряд» был создан из наставниêов и óчениêов

(эрастис êай эромен). Созвóчие этих слов с Эротом моãло
послóжить поводом для óтверждения мнения о наличии
любовниêов в отряде. В реальности же отряд моã состоять из
воинов, объединенных на «чистых» чóвствах - не осрамиться перед
óчителем (или óчениêом). На наш взãляд, можно попытаться
примирить две точêи зрения. В 70-е - начале 60-х ãã. IV в. до н.э.
отряд часто использóется за пределами Фив. В этом слóчае
сомнительно наличие в нем пар любовниêов. И тольêо позднее,
êоãда отряд перешел ê «реãóлярной» охране ãорода, еãо состав моã
претерпеть подобные изменения.
«Воинов священноãо отряда Горãид распределял по всемó строю

ãоплитов, ставя их в первых рядах… Лишь Пелопид, после тоãо êаê они
отличились при Теãирах, больше не разделял их, но использовал êаê
единое целое» (Plut., Pelop., 19). Таêим образом, если верить Плóтархó, до
375 ã. до н.э. «священный отряд» не был отдельным воинсêим
подразделением. Однаêо позднее фивансêие власти осознали еãо силó и
использовали для решения ãлавнейших военных задач.
В стрóêтóре боевоãо построения «священный отряд» занимал место
на фланãе и располаãался позади óдарной ãрóппы. Наиболее значимóю
роль он сыãрал в разãроме спартанцев при Левêтрах. Во время битвы
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«из рядов беотийсêоãо войсêа выстóпил вперед Пелопид со своим отрядом
и, приêазав своим «тремстам» сомêнóть ряды, óстремился беãом и настиã
Клеомброта» (Plut., Pelop., 19). Здесь Плóтарх ошибается, таê êаê
«священный отряд» не моã действовать в êачестве автономной боевой
единицы. Однаêо, именно óдар левоãо фланãа, ãде находился «священный
отряд», предопределил победó фиванцев. Следóющие несêольêо лет
«священный отряд» óчаствóет в небольших военных столêновениях, но
чаще исполняет фóнêции «ãородсêоãо» отряда.
Последний раз отряд действовал в битве при Херонее, в êоторой
занимал правый фланã, и был полностью óничтожен Алеêсандром
Маêедонсêим.

антрепренер Сінельниêов. Деяêі êлóби, оêрім внесêó, вимаãали від членів
приналежність до певної професії. Це стосóється не тільêи фешенебельних
(зоêрема, êлóбó залізничниêів). Це сильно обмежóвало óчасть людей ó
êлóбномó дозвіллі. Почесні, довічні, дійсні члени й êандидати в члени
бóли диференційовані ó правах. Харêівсьêі êлóби моãли приймати таêож
ãостей.
Мета створення óстанов, яêа відображена ó статóтах, є важливим
êритерієм для їх порівняння та дослідження історії êлóбів. Ця мета бóла
схожою, проте ó êожномó êлóбі мала свої особливості, зóмовлені
специфіêою професії та інтересами членів. Типовою для всіх êлóбів бóла
мета Зібрання слóжбовців Південної залізниці: надати своїм членам та їх
сім’ям можливість із задоволенням і êористю проводити вільний від
занять час. Отже, êлóби створювались для розваã та відпочинêó їх членів.
Фóнêції êлóбів та режим їх роботи таêож обóмовлювались метою
створення. Автоêлóб пропонóвав своїм членам таêож деяêі послóãи
(ремонт автомобілів, доставêó запчастин тощо). Харêівсьêі êлóби
пропонóвали широêий спеêтр розваã та відпочинêó. Заãальними для всіх
êлóбів бóли таêі види дозвілля, яê вистави, літератóрно-мóзичні вечори,
пóблічні читання. За óсіма статóтами сóворо заборонялись азартні іãри.
Статóти харêівсьêих êлóбів демонстрóють, що ó Харêові на
початêó ХХ ст. з’явився новий тип розважальноãо заêладó, яêий виниê не
за становою приналежністю, а за професійною ознаêою чи за
особливостями вподобань членів. Поява цих êлóбів знаменóвала нові риси
ó êóльтóрномó та ãромадсьêомó житті Харêова.

Статути клубів як джерело вивчення дозвілля мешканців міста
Харкова на початку ХХ століття

Володимир Альков
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
На початêó ХХ століття ó харêівсьêомó êлóбномó дозвіллі з’явилась
тенденція до створення професійних êлóбів та êлóбів за інтересами.
Вивчати історію цьоãо типó êлóбів можливо за допомоãою їх статóтів.
До дослідження бóли залóчені статóти харêівсьêоãо Комерційноãо êлóбó
(1904 р.), Зібрання приêажчиêів (редаêції 1903 та 1911 рр.),
Південноросійсьêоãо Автомобільноãо êлóбó (1911 р.), Літератóрнохóдожньоãо ãóртêа (1912 р.), зібрання слóжбовців Південної залізниці
(1912 р.). Статóти харêівсьêих êлóбів порівнювались таêож зі статóтом
петербóрзьêоãо Столичноãо Громадсьêоãо Зібрання 1911 роêó. Ці статóти
близьêі за формóляром, що дає змоãó проводити їх порівняльний аналіз.
У всіх статóтах визначалися óмови встóпó до êлóбó. Членсьêий
внесоê дає певне розóміння стóпеню фешенебельності êлóбó й йоãо
соціальноãо сêладó. За цим êритерієм найдорожчим з харêівсьêих êлóбів
бóв Південноросійсьêий Автомобільний, членсьêий внесоê до яêоãо для
дійсних членів становив ó перший ріê 100 êарбованців, ó настóпні по
50 êрб. Цей внесоê бóв значний навіть ó порівнянні із фешенебельним
Столичним Зібранням ó Петербóрзі, ó яêомó члени сплачóвали по 20 êрб.
на ріê. Значно демоêратичнішими бóли внесêи до зібрань приêажчиêів
(однаêово ó статóтах 1903 та 1911 рр.) та слóжбовців Південної залізниці,
яêі становили 6 êрб. яê ó ріê встóпó, таê і ó настóпні.
Велиêий внесоê зóмовлював те, що найдорожчі êлóби не бóли
масовими. У 1913 році ó автоêлóбі нараховóвалось 71 дійсний член та
74 êандидати в члени. У Літератóрно-хóдожньомó ãóртêó збирався
місцевий êóльтóрний бомонд, сêажімо одним із відомих членів ãóртêа бóв
22
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Сергей Андреев
Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова
Эффеêтивность
работы
орãанов
самоóправления
связано
с финансированием. Земства по российсêомó заêонодательствó имели
право облаãать население прямыми налоãами, êоторые носили местный
хараêтер и распределялись среди населения ãóбернии.
В историоãрафии земства изóчались в êонтеêсте социоêóльтóрных и
эêономичесêих вопросов: народное образование, медицина, êóстарные
промыслы, êооперация. Источниêовóю базó данных исследований
составляли жóрналы заседаний собраний и óправ, делопроизводственная
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доêóментация. При этом бóхãалтерсêой и сметной отчётности праêтичесêи
не óделялось внимания. Сами сметы и расêладêи земсêих сборов
изменялись под êонтролем ãóбернсêой и имперсêой администрации,
аêêóмóлирóя в себе оптимальное êоличество информации, необходимой
для понимания вышестоящеãо орãана êонтроля.
В настоящей статье предпринята попытêа анализа и обобщения
расходов
на
медицинó
Симбирсêоãо
ãóбернсêоãо
земства.
Исследованы сметы и расêладêи ãóбернсêоãо сбора за 47 лет, полóчены
следóющие резóльтаты.
1. Ассиãнование на медицинсêие расходы в Симбирсêом ãóбернсêом
земстве составляли 21-38% от совоêóпноãо бюджета, что выше
среднестатистичесêих поêазателей по России (20-35%).
2. Динамиêа медицинсêих расходов имеет циêличесêий хараêтер и
зависит
от
природно-êлиматичесêих,
эêономичесêих
и
внешнеполитичесêих óсловий. Минимальные расходы на медицинó
приходятся на 1890 ã. – ãод êатастрофичесêи неóрожайный (средства были
брошены на борьбó с ãолодом). Резêое óвеличение расходов на медицинó
приходится на 1877ã. (рóссêо-тóрецêая война). При этом до 1898 ã.
наблюдается, за редêим исêлючением, двóхãодичные êолебания
óвеличения и óменьшения расходов на медицинó, а после 1898 ã. – период
исêлючительноãо роста ассиãнований, он составлял от 2 до 12% в ãод.
Сметы земсêих расходов моãóт поêазать и êачественные
хараêтеристиêи состояния медицины в реãионе.
3. В сметах и расêладêах имеется строêа «борьба с эпидемиями»,
êоторая финансировалась не реãóлярно, а именно в 1867, 1877, 1879, 1880,
1882, 1884, 1885 ãã. Архивные материалы подтверждают, что в данные ãоды
в Симбирсêой ãóбернии свирепствовали эпидемии. Данная строêа стала
финансироваться реãóлярно с 1889 ã., что может êосвенно слóжить
доêазательством о становлении эпидемичесêой слóжбы в реãионе.
4. Сметы медицинсêих расходов Симбирсêоãо ãóбернсêоãо земства
состоят из 16 пóнêтов. Тольêо 7 из них (презрение сирот девочеê,
мальчиêов, детей неизвестных родителей, содержание дóшевнобольных,
боãадельни,
фельдшерсêой
шêолы,
ãóбернсêой
больницы)
финансировались реãóлярно. Дрóãие же статьи – время от времени.
Тольêо в 1911 и 1912 ãã. все 16 пóнêтов сметы были óдовлетворены в
100% объёме.
Таêим образом, поêазано, что финансовая статистиêа слóжит
надёжным аóтентичным источниêом для анализа деятельности орãанов
местноãо самоóправления.

Місце свят у повсякденному житті населення Донбасу в 20ті рр. ХХ ст.
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Світлана Андросова
Донецький національний університет
Повсяêденне життя людини не можна óявити без дозвілля.
Важливе місце серед форм йоãо проведення посідають свята. Вивчення їх
ролі ó житті населення Донбасó допоможе êраще зрозóміти історичне
минóле яê Донецьêоãо реãіонó таê і Уêраїни взаãалі.
Святêові традиції вивчалися і в радянсьêій історіоãрафії. Головними
рисами праць вітчизняних дослідниêів бóло доведення вирішальноãо
впливó радянсьêоãо óстрою на формóвання нових обрядів та свят. При
цьомó стверджóвалось, що ініціатива по їх створенню надходила з народó,
а радянсьêа влада лише оформлювала цю ініціативó. Однаê, незважаючи
на значнó êільêість пóбліêацій з даної теми роль свят ó повсяêденномó
житті населення Донбасó ó зазначений період вивчалася недостатньо.
Двадцяті роêи бóли періодом становлення нової радянсьêої держави.
Для її óспішноãо існóвання треба бóло змінити інститóти óправління і
одночасно заêріпити ці зміни ó свідомості людей. В цій справі державі
допомаãає символіêа, ó томó числі і святêова. Деêрет про нові свята
приймається ó ãрóдні 1917 р., що свідчить про важливість цьоãо питання ó
державній радянсьêій політиці. «Кодеêсом заêонів про працю» від
10 ãрóдня 1918 р. бóло встановлено святêові дні, вільні від праці. До них,
зоêрема, належали день прийняття êонститóції РРФСР, святêóвання
річниці Велиêоãо Жовтня, а таêож Перше травня, назване «День
інтернаціоналізмó», день Паризьêої êомóни (18 березня), сêинення
самодержавства(12 березня), день êривавої січневої неділі 1905р. (22 січня)
та Новий ріê (1 січня). Зãодом постановою Президії УВК СРСР від
3 серпня 1923 р. день прийняття Конститóції СРСР 6 червня 1923 р. бóло
вирішено визнати святêовим на всій території Радянсьêоãо Союзó.
У 1924 р. бóло вирішено відзначати день пам’яті В. І. Леніна, яêий
поєднóвався з раніше встановленим вихідним днем на пам'ять
22 січня 1905 р. Заêонодавством яê свято бóв таêож заêріплений
день 8 березня, але цей день не встановлювався вихідним.
Крім офіційних свят, населення Донбасó святêóвало і традиційні
реліãійні свята: Хрещення, Велиêдень, Різдво та інші.
Розóміючи, що одразó реліãійні свята не вдасться ліêвідóвати,
êерівниêи радянсьêої держави на офіційномó рівні (ó «Кодеêсі заêонів про
працю» від 10 ãрóдня 1918 р.) поряд з революційними святами, визнаними
вихідними днями, зазначили таêож найбільш попóлярні реліãійні свята [6].
Таêа ситóація збереãлася протяãом 20-х рр. ХХ ст. У бюлетені Сталінсьêої
оêрóжної ради професійних спілоê 15 січня 1928 р. поряд з
заãальнодержавними святами оêремо бóли зазначені «особливі дні
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відпочинêó»: 6 січня –Хрещення, 14 êвітня –Страсна сóбота,
16 êвітня – Велиêдень, 24 травня –Вознесіння, 4 червня –Дóхів день, 25 і
26 ãрóдня – Різдво. Влада спробóвала підпорядêóвати народні свята
своємó êонтролю. Для цьоãо бóла здійснена спроба святêóвати «змішані
свята» - êоли народність бóла поєднана з офіційністю. Ці дії, наприêлад,
знайшли відображення ó святêóванні êомсомольсьêоãо Різдва і Велиêодня.
У цирêóлярі Донецьêоãо ãóбêомó від 02.01. 1924 р. зазначалося,
що «В настоящем ãодó празднование êомсомольсêоãо рождества следóет
проводить исêлючительно в êлóбах, придавая емó хараêтер óãлóбленной,
наóчной, наóчно-антирелиãиозной пропаãанды».
Таêим чином, ó народній êóльтóрі 20-х рр. існóвало 2 типа
свят – офіційні – встановлені державою і народні, яêі святêóвалися не
одне століття поспіль. Про цю особливість святêової êóльтóри писав ще
російсьêий дослідниê М. М. Бахтін. Він зазначав, що «официальный
праздниê, иноãда даже вопреêи собственной идее, óтверждал стабильность,
неизменность и вечность всеãо сóществóющеãо миропорядêа... Праздниê
был торжеством óже ãотовой, победившей, ãосподствóющей правды,
êоторая выстóпала êаê вечная, неизменная и непререêаемая правда.
Поэтомó и тон официальноãо праздниêа моã быть тольêо монолитно
серьёзным. Смеховое начало было чóждо еãо природе»
Для офіційних свят, що святêóвалися в Донбасі, бóли хараêтерні
спільні риси. Першою спільною рисою офіційних свят бóв символізм.
Перше травня, Міжнародний жіночий, день Паризьêої êомóни та інші –
бóли не просто святами. Вони розãлядалися яê демонстрація досяãнень
радянсьêоãо сóспільства.
Дрóãою рисою офіційних свят бóла їх орãанізованість і чітêе
планóвання. За деêільêа тижнів до свята офіційними орãанами
створювалися êомісії, завданням яêих бóло ретельно підãотóватися до
святêóвання. Розроблялися плани, інстрóêції, цирêóляри тощо, в яêих
зазначалося яê саме бóде проходити святêóвання, хто несе відповідальність
за фінансóвання свята… Обов’язêовими елементами державних свят, яê
зазначалося в планах, бóли демонстрації, а таêож оãолошення довãих
промов êерівними особами під час свята
Третьою рисою – бóлo присóтність примóсовості. Сêладно сêазати чи
бóла вона повною. Але приêрашення міст в дні «офіційних свят»
проводилося диреêтивно всім населенням. При цьомó в об’явах
зазначалося, що за невиêонання розпоряджень влади слідóє
адміністративне поêарання. Таê, наприêлад, в обов’язêовій постанові
Сталінсьêоãо оêрóжноãо виêонавчоãо êомітетó від 29 жовтня 1925 р.
зазначалося, що за невиêонання постанов про підãотовêó міста до свят
«виновные… бóдóт подверãнóты в административном порядêе штрафó до
300 рóб. или принóдительным работам до 3-х месяцев.»
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Доктрина Трумэна: греческий фактор

Ксения Артамонова
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Оêончание Второй мировой войны привело ê распадó
антиãитлеровсêой êоалиции и началó «холодной войны». Конфронтация
стран либеральной демоêратии (во ãлаве с США) и тоталитарноãо
êоммóнизма (во ãлаве с СССР) привела ê расêолó Европы на два лаãеря.
Разноãласия, возниêшие междó Мосêвой и Вашинãтоном в ходе
послевоенноãо мирноãо óреãóлирования, сильнее всеãо отразились на
внóтриполитичесêой борьбе в странах Западной и Южной Европы.
Наиболее остро этот êонфлиêт проявился в Греции в ходе
ãраждансêой войны 1944-1949 ãã. Леворадиêальное партизансêое движение
аêтивно поддерживали режимы «народной демоêратии» Болãарии,
Юãославии и Албании, за êоторыми стоял Советсêий Союз. Тоãда êаê
правительственные силы опирались, ãлавным образом, на поддержêó
Велиêобритании. Однаêо в феврале 1947 ã. анãлийсêое посольство
в Вашинãтоне официально отêазалось от предоставления помощи странам
Восточноãо Средиземноморья, передав этот реãион в сферó влияния США.
В óсловиях начавшеãося противостояния междó Востоêом и Западом
Белый дом счел необходимым сдерживать распространение êоммóнизма
на стратеãичесêи важные реãионы Южной Европы. Данная политиêа
США отразилась в доêтрине Трóмэна.
12 марта 1947 ã. президент США выстóпил в Конãрессе,
ãде предложил предоставить финансовóю и эêономичесêóю помощь
Греции и Тóрции в размере 400 млн долларов (300 млн – Греции
и 100 млн – Тóрции). Правительство США не исêлючало и своеãо
военноãо присóтствия на территории Греции для поддержания
политичесêой стабильности в стране. Военная помощь Греции составила
74 тыс. т военных ãрóзов; 5 тыс. америêансêих офицеров и советниêов во
ãлаве с ãенералом Ван Флитом начали êóрировать национальнóю армию.
Военная помощь США таêже способствовала переоснащению ãречесêих
воорóженных сил и подавлению партизансêоãо движения.
Доêтрина Трóмэна стала стратеãичесêим поражением Советсêоãо
Союза в Греции. Вследствие чеãо США заняли позицию доминирóющей
силы в районе Средиземноморья. Сêрытая êонфронтация США и СССР
после провозãлашения доêтрины Трóмэна приобрела хараêтер отêрытой
борьбы и поêазала неизбежность столêновения "восточноãо êоммóнизма" и
"западной демоêратии", что привело ê эсêалации «холодной войны».
Таêим образом, доêтрина Трóмэна, реализованная США,
приостановила прониêновение êоммóнизма в Южнóю Европó. Для Греции
доêтрина стала ãарантом национальной безопасности и, в сочетании
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с планом Маршалла, способствовала оживлению эêономиêи (в пересчете
на дóшó населения Греция оêазалась третьей страной после Нидерландов
и Австрии по размерам америêансêой помощи в 1948 – 1951 ãã.).
Все это позволило Афинам занять нишó стратеãичесêоãо партнера
США на Балêанах, повлияв на встóпление страны в Орãанизацию
Североатлантичесêоãо доãовора (1952 ã).

Урядової êомісії, яêа сêладалася із наóêовців- істориêів, однозначної
відповіді на ньоãо ще не знайдено. Ми можемо собі лише припóсêати, чим
насправді бóли події таêоãо недалеêо минóлоãо: братовбивчою війною, де
перехрещóвалися світи óявлень людей, що зараз живóть в êордонах однієї
держави. Зãадані перипетії леãêо óпаралельніти із відомими нарисами
І. Лисяêа-Рóдницьêоãо про людей, яêі народилися на території сóчасної
Уêраїни, бóли за походженням óêраїнцями, проте досить леãêо змінювали
не лише підданство, але і віросповідання. Наприêлад, ó ХІХ столітті Міхал
Чайêовсьêий, óродженець Житомирщини та нащадоê І. Брюховецьêоãо, за
своє життя слóжив російсьêомó та тóрецьêомó владиêам, сповідóвав
êатолицизм, іслам та православнó вірó, при цьомó залишаючись
поборниêом створення êозацьêої держави яê противаãи Росії на
міжнародній арені.
Підсóмовóючи, варто зазначити, що історична пам‘ять – це
óнормований феномен людсьêої свідомості, яêий неможливо деформóвати
за допомоãою лише заêонів чи медійноãо êонстрóювання, особливо за
óмови наявності аспеêтів демоêратизмó розвитêó історичної наóêи.
Державна політиêа в даномó питанні має бóти більш обережною.

Історична пам’ять як елемент сучасної державної політики
України (на матеріалі засобів масової інформації)

Валентина Афанасьєва
Донецький національний університет
Розширення інформаційних можливостей сóчасноãо сóспільства,
а разом із ним і здатностей до маніпóлювання сóспільною дóмêою
призводить створення специфічних фреймів ó висвітленні тих чи інших
подій. Серед останніх опинилися і проблеми історичної пам’яті, яêі
найчастіше зараз піднімаються насамперед шляхом подання на розãляд
Верховної Ради Уêраїни низêи заêонопроеêтів та їх медійноãо
оформлення.
Найбільш ãострими виявилися питання вшанóвання жертв
Голодоморó 1932-1933 рр. яê ãеноцидó óêраїнсьêої нації та визнання
воюючою стороною ó ІІ Світовій війні вояêів Уêраїнсьêої Повстансьêої
Армії та Орãанізації Уêраїнсьêих Націоналістів.
Обидві проблеми не мають єдиної інтерпретації серед óêраїнсьêоãо
історичноãо заãалó. Яêщо ãолод ó 30-х роêах ХХ століття є беззаперечним
фаêтом, яêий засвідчóють баãато джерел, то етно- чи ãеноцид не
підтверджóється доêóментально яê цілеспрямована проãрама знищення
óêраїнсьêоãо народó. Істориêи мають доêази, що саме місцева «êолãоспна»
та «радянсьêа» еліта вистóпила чи не найбільшим êаталізатором
Голодоморó, що, до речі, засвідчóє і хóдожня літератóра, створена на
свідченнях очевидців тих подій і не позбавлена національно-патріотичноãо
пафосó. Таêа êонтраверсійність наóêових тлóмачень ніяêим чином не має
спотворювати óêраїнсьêий національний міф, над створення яêоãо вже
давно працюють óêраїнсьêі істориêи. Проте винесення на рівень держави
заêонодавчо заêріплене êримінальне поêарання за невизнання ãеноцидó
óêраїнсьêої нації в 1932-1933 роêах знесилює можливості подолання
неоднозначної історії нашої території, спочатêó хоча б на рівні
професійних дослідниêів.
Навіть більш болючим через наближеність до наших днів є питання
визначення ролі ОУН та УПА в історії Уêраїни, зоêрема в її визвольній
боротьбі за óтвердження власної незалежності. Незважаючи на роботó
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Розвиток лібералізму в Польщі в 2030х рр. ХХ ст.

Роман Бабарика
Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини
Наслідêи Першої світової війни – поява на êарті Європи нових
держав, ãлибоêі політичні та соціальні перетворення – вплинóли на
подальший розвитоê європейсьêої політичної дóмêи.
Відновлення незалежної польсьêої держави сприяло розбóдові
політичної системи êраїни. До цьоãо процесó намаãалися долóчитися і
ліберали. Велиêий вплив на становлення польсьêої ліберальної дóмêи
міжвоєнноãо
періодó
мали
А. Кшижановсьêий
(1873-1963),
А. Хейдель (1893-1941), Ф. Цвейã (1896-1988).
На початêó 20-х рр. ХХ ст. бóли засновані періодичні видання
ліберальноãо напрямêó «Сêамандра» («Skamandra») та «Літератóрні вісті»
(«Wiadomości Literackie»), êотрі базóвалися на ідеї патріотизмó без
шовінізмó, свободи преси та світсьêій етиці, яêа вистóпала альтернативою
розповсюдженій в польсьêомó сóспільстві доêтрині «полоцентризмó».
Ліберальна êонцепція Адама Кшижановсьêоãо розмежовóвала
демоêратію взаãалі та ліберальнó демоêратію. Демоêратія, по
А. Кшижановсьêомó, – диêтатóра більшості. На противаãó їй вистóпає
демоêратія ліберальна, що ãарантóє основні права ãромадянам, êотрі
підтверджóються êонститóцією й захищаються парламентом. Ліберальна
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демоêратія має ´рóнтóватися на принципі політичної рівноваãи між трьома
ãілêами влади – заêонодавчою, виêонавчою, сóдовою. Саме томó
А. Кшижановсьêий різêо êритиêóвав óстрій дрóãої Речи Посполитої, де
домінóюче положення займала нижня палата парламентó, називаючи йоãо
відвертим парламентсьêим абсолютизмом. Звісно ліберальна держава
повинна бóла відоêремити політиêó від еêономіêи, яê однó з важливих
óмов розбóдови справедливоãо сóспільства.
Відомий êраêівсьêий діяч Адам Хейдель розãлядав ліберальний óстрій
з еêономічної точêи зорó. А. Хейдель вêазóвав на те, що демоêратія може
стати для індивідóальної свободи таêою ж небезпечною, яê і інші політичні
óстрої. Яêщо для лібералів ХІХ ст. демоêратія бóла велиêою надією на
реалізацію ãоловних своїх постóлатів, то в ХХ ст. в цих поãлядах відбóлися
зміни. На перше місце виходить спроба винайти таêі механізми, êотрі б
захистили демоêратію від самої себе. Перш за все óряд повинен позбóтися
ãоловних вад польсьêої держави – етатизмó і інтервенції в еêономіці.
Інші поãляди на розвитоê лібералізмó мав Фердинанд Цвейã. Держава
має задовольнити певний «соціальний мінімóм» ãромадян, яêий би
забезпечóвав соціально-еêономічні потреби населення. Підтримóючи
принцип
ліберальної
демоêратії
А. Кшижановсьêоãо,
Ф. Цвейã
наãолошóвав
на
потребі
виробити
чітêий
механізм
типó
«свобода – власність – рівність». Цей механізм діятиме тільêи тоді, êоли
ãромадянин бóде власниêом, а держава стане ãарантом права власності.
У вересні 1939 р., внаслідоê «четвертоãо поділó» дрóãої Речи
Посполитої, Польща зновó втратила незалежність, а польсьêий лібералізм,
яê політична доêтрина, на довãі роêи опинився поза заêоном. Однаê
становлення нової польсьêої держави наприêінці 80-х – поч. 90-х рр.
ХХ ст., трансформація сóспільства в напрямêó демоêратії та ліберальних
цінностей поêазали значення здобóтêів польсьêоãо лібералізмó
міжвоєнноãо періодó, яê важливоãо етапó політичної історії Польщі.

заãальної та російсьêої історії êафедр церêовної історії й теорії та історії
мистецтв, що заêріплювалося Статóтами 1863 і 1884 рр.
В цей час в óніверситетсьêій праêтиці óтвердилися основні форми
навчальної роботи зі стóдентами. Раніше домінóючою формою передачі
знань бóла професорсьêа леêція. Саме на леêційній ниві зростала
аêадемічна та сóспільна слава М. Лóніна, М. Петрова, С. Соловйова,
М. Костомарова, В. Ключевсьêоãо. Леêції з російсьêої історії з самоãо
початêó читалися на основі власних дослідницьêих напрацювань
професорів, леêції ж із заãальної історії, яê правило, бóли інтерпретацію
праць західноєвропейсьêих авторів. Читання їх «за власними записêами»
розпочалося з М. Лóніна в Харêівсьêомó, М. Кóторãи в Петербóрзьêомó та
Т. Грановсьêоãо в Мосêовсьêомó óніверситеті. Набір читаних на
фаêóльтетах дисциплін зазнавав постійних змін і розширювався за
рахóноê êóльтóрної, соціальної, реліãійної історії, спеціальних історичних
дисциплін, джерелознавства, історіоãрафії, методолоãії історії.
Починаючи з êінця 1860-х рр. на істориêо-філолоãічних фаêóльтетах
óтвердилася таêа форма самостійної роботи стóдентів з джерелами, яê
семінарії. Вони започатêовóвалися зóсиллями професорів, яêі пройшли
шêолó семінарів ó німецьêих óніверситетах під êерівництвом Л. Ранêе,
Т. Моммзена, Г. Вóттêе, Г. Вайца, Г. Брóннера та ін. Вважається, що перша
спроба проведення таêих семінарів ó Росії належала М. Кóторзі, яêий
орãанізовóвав ó себе вдома особливі вечірні бесіди зі стóдентами на êшталт
німецьêих семінарів. У російсьêих óніверситетах семінарсьêий метод ó
формах, наближених до європейсьêих традицій, поширювався з дрóãої
половини ХІХ ст. і впроваджóвався представниêами ãенерації істориêів«шістдесятниêів». Перші семінарії на істориêо-філолоãічних фаêóльтетах
почали проводити фахівці з заãальної історії, а саме: В. Герьє, В. Баóер,
М. Петров відповідно ó Мосêовсьêомó, Петербóрзьêомó та Харêівсьêомó
óніверситетах. У подальшомó семінари запроваджóвали з російсьêої історії
й теорії та історії мистецтв.
Найбільш розвиненої форми семінар досяã ó педаãоãічній праêтиці
таêих професорів, яê П. Виноãрадов, М. Кареєв, М. Боãословсьêий,
О. Савін та ін. Він набóв хараêтерó невелиêої наóêової спілêи,
яêа об’єднóвала стóдентів різних êóрсів. Семінар фаêтично ставав ядром та
прообразом наóêової шêоли. Фаêторами, яêі визначали йоãо óспішність,
бóли мистецтво êерівниêа та добровільна óчасть стóдентів. Хараêтерно,
що впровадження семінарія ó навчальний процес зóмовило формóвання
новоãо типó професора – професора-наставниêа.
Третій вид навчальних занять отримав поширення завдяêи розвитêó
внóтрішньодисциплінарної спеціалізації та змінам ó стрóêтóрі
виêладацьêих посад. Збільшення êорпóсó приват-доцентів сприяло
постóповомó впровадженню в навчальний процес спеціальних êóрсів.

Зміни у системі викладання історичних дисциплін в
університетах Російської імперії другої половини ХІХ ст.

Ганна Баженова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дрóãа половина ХІХ ст. бóла вирішальною ó формóванні системи
óніверситетсьêої історичної освіти в дореволюційній Росії. Поштовхом до
цьоãо стала ліêвідація ó 1850 р. філософсьêоãо фаêóльтетó та створення на
йоãо базі оêремоãо істориêо-філолоãічноãо. Виробленню предметної
стрóêтóри історичних наóê сприяло таêож створення поряд із êафедрами
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Хараêтеризóючи тематичний діапазон цих êóрсів, звернімося до цілêом
слóшної êласифіêації В. Чесноêова. На йоãо дóмêó, в побóдові спеціальних
êóрсів з російсьêої історії переважав проблемний підхід, спецêóрси з
заãальної історії бóдóвалися за проблемним та реãіонально-êраєзнавчим
принципами. Наприêінці ХІХ ст. почали запроваджóватися спеціальні
êóрси зі слов’янознавчої проблематиêи, історіоãрафії, методолоãії історії.
Реформóвання системи óніверситетсьêої освіти ó дрóãій половині
ХІХ ст. сприяло появі плеяди висоêоêваліфіêованих вчених-істориêів,
яêі ó своїй наóêово-педаãоãічній праêтиці намаãалися синтезóвати
досяãнення російсьêої та західноєвропейсьêої наóêової дóмêи.
Яê резóльтат, в óніверситетах óтвердилися таêі основні форми навчальної
роботи зі стóдентами, яê леêція, семінар та спеціальний êóрс, традиції
проведення яêих продовжóють існóвати і понині.

Процес відділення землі від сільсьêоãо ãосподаря виражається ó двох
формах: в орендній системі та іпотечній заборãованості. Рента óсêладнює
повнó раціоналізацію землеробства: при орендній системі послаблюється
імпóльс до óдосêоналень, при іпотечній системі більшó частинó êапіталó
доводиться вêладати не ó виробництво, а ó êóпівлю землі.
Не зважаючи на заборонó, оренда землі продовжóвала існóвати в
прихованих формах, правда на значно менших площах, ніж до революції.
На селі зберіãалися ãосподарства, що мали лишêи реманентó і хóдоби а
таêож робочої сили, що не знаходила своãо пристосóвання ó місті.
Отже, óмови для орендних відносин зберіãалися. Сім роêів війни
(Першої Світової та ãромадянсьêої), а потім і посóха 1921 р. розорили
сотні тисяч селянсьêих ãосподарств. Їм потрібні бóли êошти і для
відбóдови власноãо ãосподарства. Оренда землі не розãлядалася яê
нормальна форма виêористання землі в óмовах знищення приватної
власності. Адже непохитною основою земельноãо заêонодавства радянсьêої
держави бóла державна власність на землю. Таê, вперше про дозвіл оренди
в УСРР йшлося ó резолюції ХІ з’їздó РКП (б) 2 êвітня 1922 р.
«Про роботó на селі» Фаêтично, це бóла «тимчасова переóстóпêа»,
яêа надавалася маломіцним ãосподарствам.
З 1928 р. почалися зміни в орендній політиці: 30 травня 1928 р.
ВУЦВК і РНК УРСР прийняли доповнення до Земельноãо êодеêсó
УРСР, зãідно з яêим заборонялася оренда землі êóрêóльсьêими
ãосподарствами. 18 липня 1928 р. ЦВК і РНК СРСР обмежили термін
здавання в орендó однією сівозміною; 6 êвітня 1930 р. ВУЦВК і РНК
УРСР прийняли постановó «Про заборонó оренди землі і застосóвання
найманої праці в індивідóальних ãосподарствах ó районах сóцільної
êолеêтивізації». Всі інші заêони і постанови щодо земельної оренди цією
постановою сêасовóвалися. Оренда землі в Уêраїні припинялася.

Радянська влада і селянська оренда землі

Яна Балабай
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Оренда землі – це форма землеêористóвання, за яêою власниê землі
передає свою земельнó ділянêó іншій особі на визначений термін для
ведення ãосподарства за оренднó платó. Після відміни êріпосноãо права,
рóйнóвання становоãо землеволодіння, мобілізації земельної власності,
прониêнення торãівельно-промисловоãо êапіталó ó сільсьêе ãосподарство
спостеріãалось зростання оренди землі. Незважаючи на залишêи
êріпосництва в селі відбóвалось посилене сêóплення землі селянами,
різночинцями, êóпцями. Цей процес свідчив про створення êонêóренції ó
сільсьêомó ãосподарстві, незважаючи на форми земельної власності.
Земля стала об’єêтом êапіталістичноãо наêопичення, êóпівлі-продажó та
оренди. Таêим чином, оренда землі стала дóже поширеною
в дореволюційномó óêраїнсьêомó селі.
В перші роêи радянсьêої влади земельнó орендó заборонили.
Вважалося, що в ній нема потреби, осêільêи всі êонфісêовані нетрóдові
землі передано трóдящомó селянствó. За лоãіêою радянсьêої влади
приватне землеволодіння є монополією. Землевласниê за êористóвання
землі в орендó бере платó, яêа є абсолютною рентою. Абсолютна рента не
пов’язана з продóêтивністю праці, затратами êапіталó або іншими
еêономічними êритеріями. Таêим чином, в êапіталістичномó сóспільстві
розвитоê сільсьêоãо ãосподарства значною мірою ãальмóється цим
позаеêономічним чинниêом. Тобто, орендна система являє собою процес
відділення сільсьêоãо ãосподаря від землі. Збільшення числа оренди та
площі орендованої землі йде порóч із êонцентрацією землеволодіння.
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Дослідження астрономічної династії Струве

Марат Балишев
Центр дослідження науково-технічного потенціалута історії науки
імені Г. М. Доброва НАН України
Історія всесвітньо відомої астрономічної династії Стрóве (ХІХХХ ст.ст.), яêа добре доêóментована, вдало поєднóє в собі соціальний,
ідейний і біоãрафічний напрями, знайшла відбиття ó низці пóбліêацій
російсьêих (радянсьêих), америêансьêих, êанадсьêих і європейсьêих
істориêів наóêи минóлоãо сторіччя.
Історія родó Стрóве, яê зазначають російсьêі істориêи наóêи, дóже
різноманітна та ціêава: за доêóментами вона простежóється до 1414 р.
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Дивовижне явище спадêовості талантó, притаманне родині Стрóве,
найбільш повно виявилося саме в астрономії. В анналах цієї наóêи
традиційно зãадóються імена п’яти її представниêів: засновниêа династії
Фрідріха Георãа Вільãельма Стрóве (1793-1864), йоãо сина Отто
Вільãельма (1819-1905), двох онóêів Карла Германа (1854-1920) і Гóстава
Людвіãа (1858-1920), та правнóêа Отто (1897-1963). Але історія династії
знає ще двох Стрóве-астрономів, яêі, хоч і не отримали всесвітньоãо
визнання, завершóють славетний родовід. Георã Отто Герман (1886-1933)
та Вільфрід Георã (1914-1992) відповідно становлять четвертó і п’ятó
ãенерацію “зоряної” родини.
Хараêтерною рисою для óсіх представниêів династії Стрóве, ãоловним
напрямом наóêової роботи яêих стали подвійні зорі та дослідження
ó ãалóзі зоряної спеêтросêопії, бóло вміння сформóлювати аêтóальнó
проблемó, створити план дій для її виêонання, чітêе йоãо дотримання і
підпорядêóвання всіх наявних засобів для йоãо виêонання, що стало
запорóêою плідної діяльності і принесло їм світове визнання.
Представниêи династії Стрóве зробили значний внесоê ó розвитоê яê
вітчизняної, таê і світової астрономії, ще раз довівши інтернаціональний
хараêтер цієї наóêи. Ілюстрацією до цьоãо є масштабні ãеодезичні
еêспедиції під êерівництвом перших Стрóве за óчастю вчених різних êраїн,
яêі стали приêладом плідноãо міжнародноãо співробітництва. Стрóве
впливали на орãанізацію робіт ó створених ó ХIХ столітті óêраїнсьêих
обсерваторіях - Київсьêій, Харêівсьêій, Одесьêій, Миêолаївсьêій, зоêрема,
сприяли забезпеченню інстрóментами, формóлюванню оптимальних для
êонêретної обсерваторії завдань з óрахóванням її ãеоãрафічноãо
розташóвання.
Майже óсі астрономи Стрóве очолювали всесвітньо відомі
астрономічні інститóції: Дерптсьêó (Естонія), Пóлêовсьêó (Росія), БерлінБабельсберзьêó (Німеччина), Харêівсьêó (Уêраїна), Йєрêсьêó (США),
Маêдоналдсьêó (США), Лейшнерівсьêó (США) та Національнó
радіоастрономічнó (США) обсерваторії.
Сóчасні істориêи наóêи продовжóють вивчати феномен наóêової
династії Стрóве. Нині пам’ять про її славетних представниêів залишилась в
топонімах саме там, êóди на протязі півтора сторіччя бóло спрямовано їх
зір: один із êратерів на Місяці названо “Стрóве” на честь всієї династії, між
Марсом і Юпітером êрóжляють малі планети (астроїди) №768 “Стрóвіана”
та №2227 “Отто Стрóве”.
Вважається, що поãляд на нічне зоряне небо яê дотиê до Вічності...
Деяêі зорі вже зãасли, але ми й досі бачимо їх світло...
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Місіонерська діяльність Київського митрополита
Платона Городецького

Наталя Баранова
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Київсьêий митрополит Платон Городецьêий (1882 – 1891) належав до
тих небаãатьох православних ієрархів, чия місіонерсьêа діяльність не
носила аãресивноãо насильницьêоãо хараêтерó, а мала за метó зміцнення
православ'я шляхом підвищення реліãійно-моральноãо станó пастви за
рахóноê введення низêи заходів, яêі цьомó б сприяли.
У вересні 1884 р. за ініціативою митрополита Платона в Києві
пройшла нарада єпархіальних преосвященних південно-західноãо
êраю – Кишинівсьêої, Херсонсьêої, Подільсьêої, Волинсьêої, Моãилівсьêої,
Черніãівсьêої, Катеринославсьêої, Полтавсьêої єпархій разом з Віêарієм
Київсьêої єпархії. В засіданнях, що проходили під ãоловóванням
митрополита Платона, патріархи óхвалили низêó заходів, яêі бóли визнані
êорисними з боêó дóховенства для послаблення сеêтанства взаãалі і
штóндизмó зоêрема. Серед цих заходів, що сприяли підвищенню реліãійноморальноãо станó яê простих прихожан, таê і священиêів, бóли таêі, яê
відêриття церêовно-приходсьêих шêіл, позабоãослóжбових співбесід,
боротьба з пияцтвом тощо.
Тоãо ж 1884 р. митрополит Платон êлопоче перед Святим Синодом
про залишення ó розпорядженні єпархіальноãо начальства на місіонерсьêі
потреби 2571 р. 33 êоп., яêі Києво-Печерсьêа Лавра визнала за можливе
виêлючити з числа êоштів (8643 р. 88 êоп.), що відпóсêалися їй щорічно
Державним êазначейством.
В 1886 р. для більш óспішної боротьби зі штóндизмом і для
êерівництва та допомоãи священиêам в Київсьêій єпархії, зãідно
êлопотанню митрополита Платона, бóли запроваджені посади чотирьох
єпархіальних протиштóндистсьêих місіонерів. На óтримання їх, а таêож на
інші потреби місій, бóло спрямовано 2485 р., що до тоãо виділялися
з êазни на óтримання Віêарія Київсьêої єпархії єписêопа Чиãирінсьêоãо
та десяти соборних ієромонахів Києво-Печерсьêої Лаври.
Для óспішної боротьби з сеêтантством ó 1889 р. сороê
«найзараженіших» штóндизмом приходів бóли забезпечені досить повними
місіонерсьêими бібліотеêами.
Для визначення найдоцільніших заходів проти штóндизмó
за розпорядженням митрополита Платона від 21 листопада 1889 р. ó Києві
бóло засновано особливий Комітет з членів Консисторії, блаãочинних
м. Києва і єпархіальних місіонерів під ãоловóванням преосвященноãо
Сильвестра, єписêопа Канівсьêоãо. Цьомó êомітетó бóло дорóчено
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переãлянóти всі міри для послаблення штóндизмó, що бóли вжиті раніше, і
розробити нові більш ефеêтивні заходи.
4 êвітня 1891 р. за óчастю митрополита Платона СвятоВолодимирсьêе братство при Софійсьêомó соборі бóло перетворено ó
«Свято-Володимирсьêе братство ревнителів православ'я» для сприяння
дóховенствó в боротьбі з пропаãандою штóндизмó, і з цією метою бóв
сêладений новий статóт братства, яêий значно розширював йоãо
місіонерсьêó діяльність.
Діяльність митрополита Платона на місіонерсьêомó терені виãідно
відрізнялася від аналоãічної діяльності яê йоãо попередниêів, таê і
послідовниêів. Заходи, що проводилися під йоãо êерівництвом і
безпосередній óчасті, спрямовані на боротьбó проти сеêти штóндистів в
Київсьêій єпархії, мали ненасильницьêий хараêтер і бóли направлені на
підвищення реліãійно-моральноãо станó єпархії, що зрештою сприяло
зменшенню заãальної êільêості сеêтантів, підвищенню пошани
до Православної церêви і її ієрархів.

Главной темой интересовавшей читательниц женсêоãо жóрнала тех
лет была êонечно же мода, в первóю очередь – парижсêая. Для дворяноê в
их óсадьбах единственным источниêом информации о последних модных
тенденциях были тольêо жóрналы да слóхи.
Таê например, жóрнал «Модный свет и модный маãазин» за 1902 ãод
имел следóющие разделы: 1.Новейшие моды. Новые моды. Здесь
пóблиêовалась модная информация из Парижа и Петербóрãа, описание
модной êартинêи, шитье и êройêа, детсêая мода и белье, рóêоделие,
домашнее исêóсство. 2.Литератóра. Отдел состоял из романов, повестей,
стихотворений, заметоê пóблицистичесêоãо хараêтера. 3.Письмо ê
матерям. Авторы жóрнала обсóждали вопросы воспитания детей,
предлаãали перечень иãр для подрастающеãо поêоления. 4.Исêóсство.
Отдел освещал события мóзыêальной жизни, печатались заметêи
о хóдожниêах, мóзыêантах, деятелях исêóсства. 5.Домашняя эêономия
и êóхня. Здесь пóблиêовались êóлинарные рецепты, реêомендации
по цветоводствó, праêтичесêие советы по ведению домашнеãо хозяйства.
6.Смесь. Информация о последних событиях в жизни общества.
7.Почтовый ящиê и объявления. В данном разделе печатались отêлиêи
читателей жóрнала, ответы редаêции и реêлама.
Таêим образом, одной из ãлавных целей модных женсêих изданий попрежнемó являлось оêазание женщине помощи в ведении домашнеãо
хозяйства, потребность в добром совете, полезной реêомендации, особенно
êоãда это êасается воспитания детей, здоровья членов семьи.

Модные женские журналы в России
во второй половине XIX  начала XX вв.

Елена Белиновская
Белгородский государственный университет
Женсêие издания в России появились еще в XVIII веêе, но реãóлярно
стали выходить в начале XIX веêа. Это «Жóрнал для милых»,
«Дамсêий жóрнал», «Аãлая». После отмены êрепостноãо права при
аêтивизации женсêоãо движения возниêает в êонце столетия три десятêа
новых женсêих жóрналов, в том числе «Рассвет» (óниверсальный,
рассчитанный на широêóю аóдиторию), «Лóчи» (для девóшеê),
«Мой жóрнал» (для девочеê), «На помощь матерям». Издаются жóрналы,
адресованные профессиональным ãрóппам: «Вестниê моды для портних»,
«Модный êóрьер», «Модистêа», «Аêóшерêа». Пóблиêóются тематичесêие
издания: «Рóссêая хозяйêа», «Новый рóссêий базар», «Модный свет»,
«Моды и рóêоделия».
Среди дореволюционных женсêих изданий выделялось несêольêо
ãрóпп: литератóрно-общественные, жóрналы мод и политичесêая женсêая
пресса. Нас интересóют издания, пóблиêовавшие обозрения мод.
Их óспешный выход заêрепил на рынêе средств массовой информации
периодичесêóю литератóрó праêтичесêоãо хараêтера, адресованнóю
женщине-жене, женщине-хозяйêе и женщине-матери, продемонстрировав
тем самым одно из важнейших типолоãичесêих отличий женсêих
жóрналов – направленность на внóтрисемейные интересы аóдитории.
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Белорусская Смоленщина в 1920е гг.:
модели этнической идентификации пограничья

Фарид Беррашед
Белорусский государственный университет
Белорóссêой Смоленщиной принято называть юãо-западнóю часть
Смоленсêоãо êрая, êоторый на данный момент почти полностью входит в
территориально-административнóю единицó России.
В 1920-е ãã. проблема белорóссêоãо населения Смоленсêой ãóбернии
выражалась в «êоренизации» – политиêе РСФСР по переводó на родной
языê ãосóдарственных и иных óчреждений óездов, ãде преобладало
нерóссêое население.
В те времена для обитателей юãо-западной Смоленщины был присóщ
высоêий óровень идентифиêации с чóжой этничесêой ãрóппой, êоторой
являлось
соседнее
велиêорóссêое
население.
Моноэтничесêая
идентичность с чóжой этничесêой ãрóппой или изменённая этничесêая
идентичность сêазывалась на процессах метизации населения в
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смешенных браêах. Непрестижность белорóссêой êóльтóры и наречий
среди местных êрестьян приводила и языêовой ассимиляции,
выражавшейся в постепенной óтрате языêа местноãо населения
белорóссêих êомпонентов и ê смене элементов традиционно-бытовой
êóльтóры: быт селян, их одежда, орóдия трóда, посóда, домашняя óтварь
приобретают велиêорóссêий деревенсêий или мещансêий хараêтер.
Не таêой распространённой моделью этничесêой идентичности была
моноэтничесêая идентичность, совпадавшая с настоящей этничесêой
принадлежностью сельсêих жителей. После óêрóпнения Советсêой
Беларóси в 1924 ã., оставшиеся в ãраницах Смоленсêой области РСФСР
ãраждане, отсылали прошения в ЦИК БССР с просьбами о
присоединении их населённых пóнêтов ê Беларóси. Это явление затронóло
широêóю полосó поãраничных районов. Объяснение таêоãо всплесêа
национальноãо самосознания лежит в плосêости различных причин.
Основным фаêтором был социально-эêономичесêий: неóдобство
новоãо размежевания для óдовлетворения медицинсêих, хозяйственных,
образовательных требований, а таêже более высоêий óровень жизни в
БССР, приводили ê изменениям в области самосознания масс.
Ранее нежелательная «мóжицêая» национальность теперь выставлялась
напоêаз êаê арãóмент ê присоединению ê Беларóси.
Наличие белорóссêой советсêой ãосóдарственности, óспехи в БССР
национальноãо строительства таêже способствовали ростó самосознания
белорóсов Смоленсêоãо êрая.
Кроме тоãо, не следóет забывать о присóтствии в ãóбернии
белорóссêой интеллиãенции, êаê местной, таê и приезжей из БССР.
Например, т.н. «бóдители» из числа стóдентов Белорóссêоãо стóденчесêоãо
землячества
ã.
Смоленсêа
занимались
аêтивной
êóльтóрнопросветительсêой деятельностью, êаê среди своих членов, таê и среди
населения, пропаãандирóя белорóссêóю êóльтóрó и языê. Своих óспехов
достиãло и строительство белорóссêих шêол в реãионе, поощряемое в
местной администрации национальными êадрами.
Базирóясь на неполной базе источниêов, тяжело зафиêсировать
наличие на территории Белорóссêой Смоленщины биэтничесêой и
марãинальной этничесêой идентичности, êоторые являются понятиями
более частноãо, чем ãрóпповоãо хараêтера. Тем не менее, можно с
что
в
1920-е
ãã.
белорóссêая
óверенностью
óтверждать,
самоидентифиêация на Смоленщине имела место, но в достаточно
оãраниченной форме.
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Традиционный мужской костюм на территории русско
украинского пограничья во 2й пол. ХIХ в.

Наталья Беридзе
Белгородский государственный университет
Традиционный мóжсêой êостюм êонтаêтной зоны рóссêо-óêраинсêоãо
расселения (Кóрсêая ãóберния) был значительно однообразнее по
сравнению с женсêим. Основные части мóжсêой одежды – рóбаха и
штаны – в старинó были нательной и одновременно выходной одеждой.
С XVII в. стариннóю мóжсêóю рóбахó с разрезом ворота посередине стала
вытеснять êосоворотêа – с разрезом на левой стороне ãрóди (êоторая
полóчила название «рóссêой»). В 2-й пол. XIX в. на большей части
Кóрсêой ãóбернии бытовала тóниêообразная рóбаха, известная всем
восточным славянам с древности.
Традиционные мóжсêие штаны восточных славян («порты»,
«портêи») различались по наличию, форме, размерам расширяющей
вставêи («оãóзоê», «ширинêа»), соединявшей две штанины («êалоши»),
а таêже по ширине êалош. Слово «порты» в древности означало и полотно,
и одеждó вообще.
Что êасается ãоловных óборов, то êрестьяне в Кóрсêой ãóбернии
во 2-й пол. XIX в. носили старинный валяный êоничесêой формы êолпаê
с отоãнóтыми полями, плотно прилеãающими ê тóлье. Еãо называли
«яломоê», «шлыê», «валенêа», «ермолêа». Таêже носили шляпó с
«большими» или «малыми» полями из войлоêа и соломы («шляпа»,
«бриль»). Распространенными были различной формы зимние шапêи:
низêие êрóãлые, высоêие цилиндричесêие или сóженные êверхó, сшитые
из сóêна или плиса, с оêолышем из меха. При этом типично óêраинсêой
считалась высоêая барашêовая шапêа, êоторóю называли «êóчма»,
распространенная во мноãих óездах Кóрсêой ãóбернии. Большой
попóлярностью пользовались зимние шапêи с óдлиненными наóшниêами
и лопастью сзади – «треóх», «êапелюха», широêо распространенные в
ãóберниях êаê с рóссêим, таê и с óêраинсêим населением.
Сельсêие жители носили обóвь, сплетеннóю из древесной êоры,
веревоê, вшитóю из êожи или войлоêа. Употребление тоãо или иноãо вида
обóви зависело от эêономичесêоãо положения êрестьянства, а таêже от
этничесêих традиций, сложившейся в той или иной местности.
Домашней или рабочей обóвью были плетеные или связанные
êрючêом из пеньêи или шерсти «чóни», «ходоêи», «башмаêи». В рóссêих и
óêраинсêих селах Кóрсêой ãóбернии носили примитивнóю êожанóю
обóвь – «поршни», «постолы», «êоты», «чириêи», сшитóю из одноãо êóсêа
êожи со швом на носêе и пятêе, на вздержêе из ремня. Верхняя одежда
различалась по материалó, поêрою, отделêе и фóнêциональномó
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использованию – в êачестве зимней, осенне-весенней, летней, бóдничной,
праздничной, рабочей.
На территории Кóрсêой ãóбернии в верхней одежде было мноãо
общеãо, она не отличалась от одежды дрóãих восточнославянсêих областей.
Верхняя одежда шилась из домотêаноãо сóêна, холста, овчин.
В исследóемый период бытовала преимóщественно распашная верхняя
одежда. В ней по особенностям поêроя заднеãо полотнища – спинêи, по
способó соединения заднеãо и передних полотнищ можно выделить четыре
основных типа.
Таêим образом, рóссêое и óêраинсêое население этноãрафичесêоãо
поãраничья имело сходный êомплеêс одежды.

з яêих наводила свої арãóменти «за» та «проти» створення зони вільної
торãівлі.
(3) Комплеêсність проблем інтеãрації.
Проблеми співробітництва виходили за рамêи тільêи еêономічних
аспеêтів та містили соціальні, êóльтóрні, війсьêово-політичні питання
тощо.
Специфіêою є те, що для êожноãо óчасниêа домінóючими бóли свої
«сторони» проблем. Таê, наприêлад, для Канади найбільш аêтóальними
є питання можливості втрати політичної та êóльтóрної автономії,
що пов’язано з давніми та близьêими êóльтóрно-історичними традиціями,
спільною мовою та реліãією з США. Для Меêсиêи важливим є êомплеêс
інших, а саме еêономічних та соціальних наслідêів інтеãрації з США.
При цьомó проблеми êóльтóрної та політичної «автономії» від США
є зовсім не аêтóальними. Для США таêож можна виділити наявність
деяêих проблем в êонтеêсті інтеãрації. Серед них найаêтóальніша
останнім часом – масова нелеãальна міãрація з боêó Меêсиêи.
Оêрім цьоãо звертає на себе óваãó і асиметрія еêономічних зв’язêів
між óчасниêами інтеãрації: взаємовплив ãосподарчих стрóêтóр Меêсиêи
та Канади значно постóпається масштабам êанадо-америêансьêої та
меêсиêано-америêансьêої інтеãрованості. Томó можна ãоворити про те,
що Канада та Меêсиêа є сêоріше êонêóрентами на америêансьêомó ринêó
товарів та робочої сили і сóперниêами по залóченню êапіталó
та технолоãій з боêó америêансьêих êорпорацій, ніж партнерами
по інтеãраційномó процесó.

Головні проблеми наслідків інтеграції
в рамках нафта очами учасників

Марина Бессонова
Запорізький національний університет
В добó ãлобалізації система міжнародних відносин óсêладнюється
виниêненням велиêої êільêості еêономічних, політичних, війсьêових та
інших зв’язêів між державами та іншими óчасниêами світової політиêи.
Означені процеси мають, яê правило, свої переваãи, однаê всі вони
сóпроводжóються таêож і чисельними проблемами. Процеси інтеãрації в
рамêах Північноамериêансьêоãо доãоворó про вільнó торãівлю між США,
Канадою та Меêсиêою (з анãл. – НАФТА) ó цьомó відношенні
є найясêравішими. Означена доповідь має за метó проведення
óзаãальнення деяêих проблем, що є наслідêами означеноãо інтеãраційноãо
процесó. Слід відзначити, що проблемі óêладення НАФТА, перших
наслідêів інтеãрації, її впливó на життя сóспільств-êраїн óчасниць
присвячено велиêó êільêість різноманітних пóбліêацій. Втім залишається
ще велиêе êоло питань, яêі потрібно висвітлити та детально дослідити,
а таêож зробити óзаãальнення.
Тези доповіді передбачають висвітлення настóпних основних питань:
(1) Історія створення НАФТА.
У 1989 р. Канада та США óêлала двосторонню Уãодó про вільнó
торãівлю, а в 1994 р. – бóв óêладений доãовір про Вільнó Торãівлю, яêий
вêлючав ще й Меêсиêó, що значно пожвавило еêономічне співробітництво
між êраїнами-óчасниêами.
(2) Прибічниêи та опоненти інтеãрації.
В процесі обãоворення та під час óêладання доãоворів ó сóспільствахóчасниêах існóвали ãрóпи прибічниêів та опонентів інтеãрації, êожна
40

Виникнення та діяльність Харківської філії Імператорського
Російського музичного товариства

Анна Бистріченко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Рівень розвитêó êожноãо сóспільства хараêтеризóється надбанням
матеріальних і дóховних цінностей та ставленням до них. Мóзиêа є
невід’ємною йоãо частиною. Епоха формóвання та розвитêó професійної
мóзичної освіти ó Слобідсьêій Уêраїні охоплює майже півторавіêовий
період, межі яêоãо позначені відêриттям ó 1773 р. при Новомó
Харêівсьêомó óчилищі мóзичних êласів і заснóванням ó столиці реãіонó
в 1917 р. êонсерваторії.
Черãовий і найважливіший етап розвитêó мóзичної освіти
ó Слобідсьêій Уêраїні протіêав ó рамêах діяльності Харêівсьêоãо
відділення Імператорсьêоãо Російсьêоãо мóзичноãо товариства (ІРМТ).
Завдяêи йоãо роботі сформóвалися основні ланêи системи, що
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забезпечóвала підãотовêó фахівців мóзичноãо мистецтва. Бóло встановлено
певні нормативи, збалансовано співвідношення спеціальних і заãальних
дисциплін, відбóлася диференціація початêової, середньої і вищої освіти.
Біфóнêціональність ІРМТ, що поєднóвала просвітницьêó й освітню
діяльність, визначила своєрідність навчальних заêладів, êотрі перебóвали
під йоãо еãідою. Усе це позитивно позначилося на динаміці мóзичної
êóльтóри Харêова, в яêій національна основа тісно перепліталася із
західноєвропейсьêою і зãодом збаãатила останню ó сфері мóзичної
творчості, виêонавства та педаãоãіêи.
Першою сходинêою на шляхó реформóвання професійної мóзичної
освіти в Харêові в сóêóпності основних її ланоê, яê і в інших велиêих
êóльтóрних центрах Уêраїни, стало створення мóзичних êласів при
відділенні ІРМТ. Засноване в Санêт-Петербóрзі в 1859 р., Товариство
через п’ять роêів пóстило свої паростêи і в Харêові. Однаê сила
провінційної інертності виявилася настільêи велиêою, що життєздатність
новоãо заêладó обмежилася двома роêами.
Дрóãа спроба орãанізації в Харêові відділення ІРМТ ó 1871 р. стала
дійсно вдалою й ознаменóвала собою початоê яêісно новоãо етапó
в êóльтóрномó житті міста.
Харêів’яни – ревнителі мóзичної освіти, подібно до своїх êолеã з
інших міст Російсьêої імперії, мóсили розв’язóвати низêó проблем.
Першорядною слід бóло вважати відсóтність необхідної êільêості
вітчизняних óчителів мóзиêи, що тяãло за собою істотні вади в системі
хóдожньої освіти й широêої просвітницьêої праêтиêи. Томó тривалий час
êадри в мóзичних êласах, а потім і в óчилищі Харêівсьêоãо відділення
ІРМТ поповнювалися в основномó за допомоãою фахівців-іноземців.
Спадêоємність мóзичних традицій ó Харêові, що сформóвалися на
засадах філії ІРМТ, зберіãлася й понині.
Підсóмêом тривалої еволюції мóзичноãо професіоналізмó ó Харêові
стало створення в 1917 р. êонсерваторії, яêа бóла заснована на базі
óчилища ІРМТ і стала обереãом йоãо традицій і êаталізатором хóдожньої
освіти ó Харêові.
Саме томó висоêа яêість підãотовêи фахівців ó Харêівсьêомó óчилищі
ІРМТ сприяла плідній роботі йоãо випóсêниêів і в подальші, драматичні
для соціально-політичноãо і êóльтóрноãо життя Уêраїни десятиріччя, що
настали за Жовтневим переворотом. І, незважаючи на втратó низêи
талановитих діячів êóльтóри та мистецтва, баãато в чомó завдячóючи
професійним êадрам, яêі не поêинóли теренів Уêраїни, мóзичний Харêів
зóмів збереãти êращі традиції задля своїх нащадêів.
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Пангерманский союз и внешняя политика
Германской империи в 1891 – 1914 гг.

Елена Белая
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Изóчение истории внешней политиêи Германии êонца XIX – начала
XX веêа представляет собой значительный наóчный интерес, посêольêó
Германия в этот период становится одним из ãлавных иãроêов на мировой
арене. Однаêо по-прежнемó остаются недостаточно изóченными ряд
внóтриполитичесêих фаêторов, определявших внешнюю политиêó этой
велиêой державы, в частности, влияние общественных орãанизаций
на проводимый правительством Германии внешнеполитичесêий êóрс.
Одной из самых влиятельных орãанизаций таêоãо рода был
Панãермансêий союз, êоторый отêрыто ставил своей целью оêазывать
давление на правительство пóтем формирования соответствóющеãо
общественноãо мнения. Влияние Панãермансêоãо союза признается
мноãими исследователями истории Германии второй половины XIX –
начала XX веêа (Ерóсалимсêий, Тóполев, Патрóшев и др.), однаêо они не
ставят перед собой задачи более пристальноãо изóчения деятельности этой
орãанизации. В большинстве исследований, êасающихся истории
Германсêой империи, остаются в стороне механизмы воздействия
Панãермансêоãо союза на формирование правительственноãо êóрса.
В связи с этим автор ставит своей задачей рассмотреть проблемó создания
и деятельности Панãермансêоãо союза, определить способы еãо
воздействия
на
формирование
внешней
политиêи
Германии
в 1890 – 1914 ãã. (со времени образования союза и до начала Первой
мировой войны). При изóчении проблемы автор опиралась на мемóарнóю
литератóрó (Бюлов, Тирпиц, Вильãельм II, Крóпп, Бернãарди), доêóменты,
отражающие деятельность Панãермансêоãо союза (óстав, деêларации и др.)
и обширнóю историоãрафию по различным вопросам истории Германсêой
империи.
Панãермансêий союз был образован в 1891 ã. в знаê протеста
êолониальных
êрóãов
против
óстóпоê,
сделанных
Анãлии
по Гельãоландсêомó доãоворó 1890 ã. В Панãермансêий союз входили
промышленниêи, парламентарии, чиновниêи, блаãодаря êоторым союз
имел прочные связи с ãосóдарственными орãанами, а таêже жóрналисты и
писатели, формирóющие общественное мнение. Рóêоводящие посты в
союзе занимали владельцы и ãлавные редаêторы êрóпных ãазет.
Пропаãандó еãо целей и идей охотно брали на себя óниверситетсêие
профессора, óчителя ãимназий, священниêи, чиновниêи, ãенералы
и офицеры. Учение панãерманистов о «ãермансêой народности» должно
было послóжить идейным обоснованием óстановления ãосподства
Германии в Европе. Панãермансêий союз таêже требовал создания
обширной êолониальной империи в Африêе и в Южной Америêе.
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Он призывал ãермансêое правительство ê óчастию в разделе êолоний.
Панãермансêий союз оêазывал значительное влияние и на дрóãие
националистичесêие
и
милитаристсêие
орãанизации
Германии
(Колониальное общество, Флотсêий союз и др.). Финансировался Союз
êрóпными
металлóрãичесêими
фирмами,
а
таêже
всеми
заинтересованными в êрóпных военных заêазах и внешнеполитичесêой
эêспансии предпринимателями и финансистами.

робітниêів та антисанітарії на цóêрових заводах. Умови праці на
підприємствах бóли дóже тяжêими. Власниêи цóêрових заводів не завжди
дотримóвалися елементарних норм щодо забезпечення належною
медичною допомоãою, харчóванням, óмовами проживання тощо. Водночас
підприємці часто сêаржилися на розпóщеність робітниêів, невиêонання
óмов доãоворів та залишення робіт, на мировий інститóт, що начебто
послаблював цю розпóщеність. Особливе місце в стосóнêах між
робітниêами та роботодавцями посідала фабрична інспеêція й інспеêтори.
До їх обов’язêів відносили: наãляд за заводами та фабриêами (в томó числі
й цóêрової промисловості), êонтроль за дотриманням власниêами óмов
наймó, праці та проживання робітниêів, розãляд сóперечоê та сêарã
працівниêів тощо. Але, не завжди інспеêтори адеêватно оцінювали тó чи
іншó ситóацію, про що свідчать “Шляхові жóрнали”, виêонóвали свої
фóнêції.
Отже, ставлення êерівництва цóêрових заводів до найманих
робітниêів бóло неоднозначним. На деяêих підприємствах створювалися
досить пристойні виробничо-побóтові óмови. На жаль, це бóло швидше
винятêом, аніж правилом. Проблеми існóвали з висоêим рівнем
травматизмó та антисанітарією. Власниêи часто порóшóвали норми
заêонодавства, а êонтролюючі орãани іноді не надавали цьомó значення.

Політика власників цукрових заводів Правобережної України
щодо робітників в 2ій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Марина Білоус
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Серед джерел існóє досить значний пласт офіційних доêóментів, в
яêих замальовóється ставлення власниêів цóêрових заводів до найманих
робітниêів, заходи, що вживали підприємці для певноãо поêращення
становища працівниêів, заохочення чи навпаêи для поêарання.
Від політиêи власниêа чи адміністрації заводó залежали не лише óмови
праці, а й óмови проживання, харчóвання, медичні послóãи, здоровий
психолоãічний êлімат на підприємстві. Соціальний статóс власниêів
(êолишніх поміщиêів, êóпців тощо) бóв досить різний, томó вони й порізномó відносилися до забезпечення належних óмов праці й проживання
працівниêів.
В êраї в оêремó êоãортó виділялися підприємства, що належали фірмі
Яхненêів та Симиренêів. Їх власниêи дбали про добробóт робочих
трóдівниêів та всіх тих, хто там слóжив. Таêа опіêа бóла пов’язана не лише
з новими êапіталістичними підходами до óмов праці, а й з êолишнім
соціальним статóсом ãосподарів. Вони походили з êріпаêів, томó, добре
пам’ятаючи своє нелеãêе життя, намаãалися створити ãідні можливості.
Хараêтерним явищем пореформеноãо періодó стала зміна соціальної
стрóêтóри цóêрової промисловості. Підприємства з рóê дрібних власниêів,
поміщиêів переходили до êапіталістичних аêційних товариств, до велиêих
підприємців: Терещенêів, Харитоненêів, Гінзбóрãів і ін. Проте, частина
велиêих поміщиêів залишила за собою цóêрові заводи та êонêóрóвала з
вищезãаданими. До таêих власниêів відносяться й ãрафи Бобринсьêі.
Не все бóло таê добре на їх підприємствах, проте вони намаãалися
поêращити стан речей. Хоча нерідêо, яê і ó більшості власниêів, дані
заходи проводилися лише після відповідних розпоряджень чиновниêів або
після протестó найманих робітниêів.
Робітниче питання завжди вистóпало одним із найãострішим
фаêтором життєвоãо рівня ãóберній. Часто це стосóвалося óмов наймó
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Пресові органи Харківських організацій українських політичних
партій в роки революції та громадянської війни (19171921 рр.)

Наталя Бондар
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка
Уêраїнсьêі партії періодó революції та ãромадянсьêої війни, зоêрема їх
Харêівсьêі орãанізації, велиêó óваãó приділяли виданню партійної преси,
яêа виêонóвала роль своєрідноãо êаналó між політичною орãанізацією та її
соціальною базою з інформативною та аãітаційно-пропаãандистсьêою
фóнêцією. Аналіз місцевої партійної преси дає можливість êомплеêсноãо
вивчення діяльності місцевих партійних орãанізацій, їх взаємодії, впливó
на політичнó ситóацію в місті.
Демоêратизація сóспільноãо життя після Лютневої революції
призвела до появи в Харêові дрóêованих видань óêраїнсьêих партій.
Видання місцевої óêраїнсьêої партійної преси мало певні особливості.
По-перше, це перешêоди з боêó влади (більшовицьêа влада, німецьêе
êомандóвання, режим П. Сêоропадсьêоãо). По-дрóãе, це браê êоштів ó
місцевих орãанізацій та êонêóренція з орãанізаціями російсьêих партій, яêі
намаãалися звóзити сферó впливó óêраїнсьêих партій. Таê, ãазета „Рóх”
(Харêівсьêа
орãанізація
УПСР)
почала
виходити
лише
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з 14 êвітня 1918 р., êоли більшовиêи залишили Харêів. Місьêа орãанізація
УСДРП 30 березня 1917 р. почала випóсê «Робітниêа». Але зãодом на
заваді цьомó стали браê матеріальних ресóрсів та літератóрних êадрів, яêі
бóло вирішено зосередити навêоло центральноãо видання – «Робітничої
ãазети». Лише влітêó 1918 р. харêівсьêі óêраїнсьêі соціал-демоêрати
отримали можливість видавати ãазетó «Слово». До êінця 1917 р. місцеві
орãанізації УПСР, УСДРП, УПСФ працювали в редаêції ãазети
„Нова Громада” – орãані Харêівсьêої ãóбернсьêої ради. З жовтня 1917 р. ця
ãазета вважалась дрóêованим орãаном орãанізацій УПСР та УСДРП.
Однаê через переслідóвання радянсьêої влади вона 24 січня 1918 роêó
бóла заêрита, а орãанізаціям УСДРП та УПСР заборонялось видавати на
території Харêова свою ãазетó.
Власнó пресó мали й ãóбернсьêий êомітет УКП(б) – „Пролетарсьêа
правда”, та УКП - «Червоний прапор», яêий бóв спочатêó орãаном
ЦК партії. З 12 липня 1920 р. КП(б)У заêрила ãазетó за звинóваченням
ó шовінізмі. Лише 15 січня 1922 р. вийшов перший номер «Червоноãо
прапорó» в рóêописномó варіанті в Харêові, яê орãан ЦК партії та її
ãóбернсьêоãо êомітетó. «Пролетарсьêа правда» існóвала протяãом всьоãо
часó діяльності місцевої орãанізації УКП(б). Таêа терпимість більшовиêів
до ãазети óêраїнсьêих êомóністів-боротьбистів пов’язана з тісною
співпрацею між обома партійними орãанізаціями.
Видання Харêівсьêих орãанізацій óêраїнсьêих партій містили поряд з
ідейно-теоретичними й матеріали партійноãо хараêтерó: стеноãрами
місьêих, ãóбернсьêих партійних з’їздів, êонференцій. В статтях партійних
діячів значноãо розвитêó набóла національна тематиêа. Незважаючи на
лівий напрямоê харêівсьêих партійних орãанізацій, баãато óваãи
приділялось національній проблемі в реãіоні.
Таêим чином, видання власної преси бóло одним з ãоловних завдань в
діяльності óêраїнсьêих партій на Харêівщині. Ця справа мала велиêе
значення, адже óêраїнсьêа партійна преса сприяла підвищенню
інформативності місцевоãо населення та піднесенню національнополітичноãо рóхó в ãóбернії.

фóнêціонóванням різноманітних форм середніх навчальних заêладів ó
Російсьêій державі, серед яêих чільне місце посідали реальні óчилища.
Реальне óчилище – тип середньоãо навчальноãо заêладó дрóãої
половини ХІХ – початêó ХХ ст. ó деяêих зарóбіжних êраїнах і Російсьêій
імперії до сêладó яêої входила Уêраїна. У реальних óчилищах
першочерãове значення надавалося вивченню таêих предметів, яê
математиêа, ãеоãрафія, історія, природничі наóêи та іноземні мови.
Метою даної статі є визначення місця історії яê навчальної
дисципліни ó навчальній проãрамі реальних óчилищ.
У дрóãій половині ХІХ століття за своєю значимістю історія
вважалася молодим навчальним предметом в освітніх заêладах. Хоч сама
дисципліна і містила баãатий матеріал, проте в силó тоãо, що в
навчальномó плані на її виêладання відводилася невелиêа êільêість ãодин,
постало завдання виоêремити таêó йоãо частинó, яêа бóде зрозóмілою та
достóпною для óчнів. Важливо бóло не êритиêóвати події, не вдаватися ó
філософію, а виêладати історію на приêладах та описах подій, яêі
відбóвалися. Найбільшó óваãó приділяли вивченню давньої історії (історії
ãреêів, римлян, євреїв) та вітчизняної історії.
Навчальний план історії поділявся на 2 êóрси (елементарний та
систематичний). По êласам розподіл êóрсів бóв настóпним:
- елементарний êóрс російсьêої історії (3 êлас),
- елементарний êóрс давньої історії до Хрестових походів (4 êлас),
- елементарний êóрс середньої та нової історії від початêó Хрестових
походів (5 êлас),
- повний êóрс російсьêої історії (6 êлас),
- повний êóрс нової історії з попереднім оãлядом ãоловних подій в
середньовічній Європі (додатêовий êлас).
Ціêавими, на наш поãляд, є форми та методи вивчення дисципліни
«Історія», запропоновані наóêовцями вêазаноãо періодó, що потребóють
доêладноãо дослідження.
Підсóмовóючи, слід зазначити, що розãлянóта тема не охоплює всіх
питань. Подальшоãо вивчення потребóє аналіз форм та методів навчання в
реальних óчилищах Уêраїни в означений період.

Викладання навчальної дисципліни «історія» в реальних
училищах (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Культура чтения рядового жителя индустриального
города конца XIX – начале XX вв.

Галина Бондаренко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Основний принцип інтеãрації змістó освіти в Уêраїні ó процесі
розроблення нових підходів до технолоãії навчання є принцип насêрізноãо
взаємозв’язêó навиêів сóчасності і знань минóлоãо. Кінець ХІХ – початоê
ХХ ст. виêлиêає особливий інтерес наóêовців (О. І. Бабіна, Н. М. Коляда,
Л. В. Лопóхівсьêа, Н. С. Побірченêо та ін). Даний період хараêтеризóється
46

Станислав Бондаренко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Целью исследования является попытêа реêонстрóêции образа мыслей
рядовой читающей пóблиêи «из народа» в интеллеêтóальном пространстве
индóстриальноãо ãорода в êонце XIX – начале XX вв. Кóльтóра чтения,
êаê óниверсальное понятие, отражает процесс, особенности, эволюцию
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взаимодействия читателя и êниãи. Реêонстрóêция êóльтóры чтения
позволяет ответить на вопросы êто, что, сêольêо, для чеãо и êаê именно
читал. В поле зрения êóльтóры чтения находится таêже отношение
ê êниãе, êаê ê особомó предметó êóльтóры в целом. Работа исследователя
сводится ê восстановлению списêа êниã, непосредственно достóпных
читателю и еãо интерпретации. В ходе этой реêонстрóêции óместно
применение «óлиêовой парадиãмы» миêроисторичесêоãо анализа,
разработанной К. Гинзбóрãом, êоãда исследователь полóчает возможность
óстановить êрóã интересов определенноãо читателя именно по областям
литератóры, êоторой он интересовался. В слóчае, сохранения отзывов и
мнений читателей о прочитанной литератóре, исследователь полóчает
возможность непосредственно óзнать о сóбъеêтивном восприятии
прочитанноãо посредством изóчения тоãо, êаê прочитанный теêст
соотносился с особенностями той или иной личности. В поле зрения
исследования находятся таêже основные процессы, относящиеся ê области
истории чтения. Таê, представляется возможным выяснить, êоãда и в
êаêой степени состоялся переход от эêстенсивноãо ê интенсивномó
чтению, от чтения вслóх ê чтению «про себя». Следóет óчитывать, что
появление индивидóальноãо чтения само по себе является революцией в
êóльтóре – читающий отныне полóчает право толêовать теêст по-своемó, и
формировать из словарноãо запаса, леêсичесêоãо инстрóментария
собственные, абсолютно óниêальные мысли, создавать из теêстов внешний,
абстраêтный образ собственной личности. Происходит êаê бы второе
рождение индивидóальности, на сей раз – абстраêтной. Кроме тоãо, чтение,
по мнению Ю.М.Лотмана, есть ни что иное êаê иãра с теêстом, êоãда
читатель воплощается в предложеннóю автором роль. Следовательно,
реêонстрóêция списêа излюбленных читателями народных êниã ведет ê
постижению «мира воображаемоãо» в изóчаемой êóльтóрной и социальной
среде и таêже находит свое место в исследовании. Тем более интересным
является этот процесс в êрестьянсêой среде, êоãда одновременно
с обóчением чтению óже вполне сформировавшихся личностей,
происходит наслоение письменной и óстной êóльтóр. В связи с этим на
просветительсêóю деятельность интеллиãенции можно взãлянóть под
несêольêо иным óãлом зрения – не êаê на приобщение ê письменной
«высоêой» êóльтóре, но êаê на «воорóжение» читателей из народа
идейным и леêсичесêим инстрóментарием для оформления их
собственных мыслей. По сóти, исследование представляет собой попытêó
реêонстрóêции ситóации преломления элитарной êóльтóры в массовой.
Соответственно, эта задача невыполнима без анализа той и дрóãой
в отдельности. С этой целью автором использóются данные отчетов
Харьêовсêоãо общества ãрамотности о заêóпêах и издании «народной»
литератóры, те фраãменты мемóаров, полемиêи, пóблицистиêи, писем

представителей просвещенных слоев, в êоторых ãоворится об отношении
ê собственно народной, или лóбочной литератóре. Данные о êниãах,
взятых в библиотеêах Общества ãрамотности и данных êнижной торãовли,
в том числе и óличной. И наêонец, сведения об отношении самих
читателей ê прочитанномó, по данным, приведенным в списêах
реêомендованной литератóры.
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Настрої населення Радянської України в умовах десталінізації
після ххіі з’їзду КПРС (19611964 рр.)*

Микола Брегеда
Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Заêлючний етап десталінізації розпочався з ХХІІ з’їздó КПРС, на
яêомó бóло відновлено настóп на Й. Сталіна та «антипартійнó ãрóпó»,
причомó за своїм впливом він виявився сильнішим за попередні атаêи.
Тепер він йшов не тільêи «зãори», осêільêи відповідав новим настроям ó
сóспільстві, яêе порівняно з 1956 роêом до 1961-ãо бóло більш
підãотовленим до йоãо сприйняття. Критиêа Й. Сталіна вже не
передбачала ãлибоêоãо переãлядó всієї державної ідеолоãії, бóла цілêом
відêритою і ãласною, а М. Хрóщов бóв óже не єдиним обвинóвачем.
Одноãолосно делеãати ХХІІ з’їздó проãолосóвали за винесення сарêофаãа з
трóною Й. Сталіна з Мавзолею на Красній площі. В êраїні розãорнóвся
процес óсóнення бóдь-яêих знаêів пошани диêтаторó – демонтаж
численних пам’ятниêів, заêриття мóзеїв, перейменóвання міст, селищ,
êолãоспів, підприємств тощо. Зновó бóла порóшена тема відповідальності
за сталінсьêі репресії, сильніше і ãóчніше залóнали вимоãи про
розслідóвання злочинів минóлоãо і поêарання винних. Але рóхó в цьомó
напрямêó став на перешêоді особисто М. Хрóщов. Справа, по сóті,
обмежилася виêлюченням з партії В. Молотова, Г. Маленêова
і Л. Каãановича.
Західноóêраїнсьêе населення переважно не задовольнили підсóмêи
з’їздó, воно вимаãало більшої рішóчості в процесі десталінізації. Мешêанці
Півночі й Центрó Уêраїни в ціломó лояльно віднеслися до заходів
êерівництва держави та бóли ãотовими слóхняно їх виêонóвати.
Особливістю реаãóвання населення Півдня і Сходó Уêраїни бóло більш
êритичне ставлення до правителів êраїни, внаслідоê поêірливості
й доãідливості яêих творилися таêі страшні зловживання в минóломó.
Позитивним резóльтатом ХХІІ з’їздó стала можливість пóблічно
восêрешати траãічні сторінêи сталінсьêоãо правління. В пресі стали
*
Робота була виконана за сприяння Наукового Товариства ім. Шевченка в
Америці (фонд ім. Івана Леська)
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пóбліêóватися біоãрафічні і ювілейні статті, присвячені пам’яті жертв
терорó 30-40-х роêів. З’являється баãато наóêових праць про репресованих,
обставини їх зниêнення та подробиці фальсифіêації звинóвачень проти
них. До вищих партійних орãанів надходила велиêа êільêість прохань і
пропозицій ãромадян щодо óвічнення пам’яті видатних діячів, яêі
постраждали від сталінсьêих репресій. Водночас відбóвалося постóпове
зãортання процесів юридичної і партійної реабілітації. Кільêість
переãлянóтих справ щорічно зменшóвалась, вводився цілий ряд обмежень
при проведенні реабілітації, яêі óсêладнювали її здійснення відносно
більшості репресованих. Головна óваãа приділялася розãлядó резонансних
справ, дійовими особами яêих бóли видатні партійно-державні, війсьêові
та êóльтóрні діячі. Це свідчило про пропаãандистсьêий хараêтер
реабілітаційних процесів та їх підпорядêованість таêтичним політичним
потребам і розрахóнêам. Незавершеність і обмеженість реабілітації та
невирішеність соціально-правових питань незаêонно репресованих
виêлиêали певне незадоволення і занепоêоєння серед óêраїнсьêоãо
населення.
Політиêа М. Хрóщова в останні роêи правління почала виêлиêати
почóття протестó й опорó в óсіх прошарêах сóспільства, таê чи інаêше
приãнічених йоãо реформаторством. Постóпове наростання соціальноеêономічних неãараздів посилювало антихрóщовсьêі настрої. На цьомó тлі
зростала êільêість позитивно аêцентованих сóджень про Й. Сталіна,
проявлялися спроби реанімації йоãо імені яê символó óспіхів і досяãнень
соціалізмó. Водночас значне обóрення ãромадсьêості виêлиêала аêтивізація
аãітаційно-пропаãандистсьêої êампанії, спрямованої на звеличення
М. Хрóщова. Збереження авторитарної партійно-державної системи
сприяло відродженню тоãо самоãо êóльтó особи, проти яêоãо він óвесь час
боровся. Все це привело до соціальної і політичної ізоляції М. Хрóщова і, в
êінцевомó підсóмêó, зміщення йоãо із займаних посад на жовтневомó
(1964 р.) пленóмі ЦК КПРС. До влади в СРСР прийшла êонсервативна
частина партійної верхівêи на чолі з Л. Брежнєвим. Процес десталінізації
бóло остаточно зãорнóто.

После тоãо, êаê Ноêс доложил резóльтаты расследования Рóзвельтó,
была созвана пресс-êонференция, на êоторой жóрналисты óслышали
сообщение об резóльтатах «инспеêторсêой поездêи министра». Сообщения
о чрезвычайно больших для америêансêоãо флота жертвах занимают
первые полосы таêих изданий, êаê «Вашинãтон Пост», «Нью-Йорê Таймс»
«Фрезно Би Репаблиêан» (Калифорния), а таêже неêоторые дрóãие.
В «Гетисбóрã Таймс» особенно подробно рассмотрены людсêие
потери. В этом пенсильвансêом издании жóрналисты передали точный
образ ãорящеãо Пёрл-Харбора, êоторый создавал Ноêс в своём доêладе.
Значительные потери оêазали воздействие и на редаêцию «Меривилл
Дэйли Форóм» (Миссóри).
Можно сделать вывод, что в перечисленных изданиях Пёрл-Харбор
приобретает совершенно иной образ, нежели раньше − не местное событие
в рядó прочих, а êрóпнейшее поражение США на море за всю историю.
Газетные статьи о доêладе Ноêса почти во всех изданиях идентичны.
Но, подчерêнём ещё раз, таêая реаêция на доêлад Ноêса наблюдается
лишь в части (пóсть и значительной) америêансêой прессы.
Далеêо не все америêансêие ãазеты сêонцентрировались на
значительных людсêих потерях. Таê, «Лима Ньюз» (Оãайо) на передовицó
поместила заãоловоê, ниêаê не относящийся ê расследованию Ноêса:
«Подводные лодêи заставят Японию бояться». Ещё одна ãазета штата
Оãайо, «Портсмóт Таймс», сообщает лишь, что военно-морсêой министр
вернóлся из своей инспеêторсêой поездêи на Гавайи. Очевидно, что
редаêции названных ãазет сознательно отодвинóла новости об атаêе
Гавайев на второй план, отдавая предпочтение более оптимистичным
сообщениям о победах или не связанным с отчётом Ноêса темам.
Сообщению о доêладе Ноêса отведено всеãо два абзаца теêста,
ãде описываются потери, а остальной материал напечатан на следóющей
странице. Прослеживается та же тенденция, что и в «Лима Ньюз»:
нынешние óспехи союзниêов важнее прошлых поражений, − это должно
было óсвоить америêансêое общество, в соответствии с óêазаниями
Рóзвельта от 8 и 9 деêабря.
Однаêо, сóществовали периодичесêие издания, ãде основной вывод
первоãо расследования, пóсть осторожно, но оспаривался жóрналистами.
Важное замечание по поводó доêлада Ноêса было сделано в ãазете
«Ла Крозе Трибьюн» (Висêонсин), ãде сêазано, что, исходя из отчёта
министра, важнейшая причина поражения − неспособность воорóжённых
сил США отразить внезапное нападение. Более смелые предположения
были высêазаны в «Колорадо Спринãс Ивнинã Телеãрэм»: «Возможно,
ответственность за Гавайи лежит не тольêо на адмиралах и ãенералах».
Таêим образом, жóрналисты êосвенно óêазывали винó не тольêо японцев и
êомандóющих в Пёрл-Харборе, но и высшеãо рóêоводства армии и флота,
êоторое не сóмело обеспечить базó необходимыми для обороны средствами.
Но одна из наиболее ориãинальных траêтовоê отчёта Ноêса дана в
техассêом издании «Амрильо Глоóб». Жóрналисты посчитали, что доêлад

Оценка прессой первого расследования атаки ПёрлХарбора

Сергей Буранок
Самарский государственный педагогический университет
Анализ вопросов связанных с расследованием событий 7 деêабря
1941 ã. военно-морсêим министром США Ф. Ноêсом представляется
весьма важной наóчной задачей, т.ê. именно в период первоãо
расследования были заложены мноãие тенденции восприятия и оценêи
Пёрл-Харбора в америêансêом обществе. В данной работе мы проследим
реаêцию прессы США на обнародование итоãов работы Ф. Ноêса.
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военно-морсêоãо министра опроверãает большинство слóхов о поражении
в Пёрл-Харборе, т.ê. на самом деле, по их мнению, ниêаêоãо поражения
нет. Газета выходит 15 деêабря с хараêтерным заãоловêом: «Тольêо один
линêор потерян на Гавайях». Дрóãая техассêая ãазета – «Порт Артóр
Ньюз» – таêже отличилась, вообще не óпомянóв о расследовании Ноêса.
Важнейшими темами выпóсêа от 15 деêабря стали победы америêансêой
авиации на Филиппинах, настóпление Красной Армии.
Необходимо отдельно óпомянóть издания, опóблиêовавшие теêст
доêлада Ноêса. Таê, например, 15 деêабря 1941 ã. это сделала ãазета «Рено
Ивнинã Газет», а 16 деêабря 1941 ã. – «Нью Йорê Таймс».
Рассмотрев материалы америêансêой прессы о расследовании Ноêса,
мы пришли ê следóющим выводам. Во-первых, тольêо после
обнародования данных о потерях (15 деêабря 1941 ã.) значительная часть
общества была действительно шоêирована масштабом поражения. После
пóблиêации доêлада Ноêса стало очевидно, что важнейший óдар японцы
нанесли именно по Гавайям и добились здесь, сóдя по данным военноморсêоãо министра, наибольших óспехов. Особенно пóãающими были
цифры людсêих потерь. В итоãе, для части америêансêоãо общества
сообщенные в отчёте данные стали полной неожиданностью. Дрóãая часть
жóрналистов США (а, соответственно, и общественности) траêтовала
доêлад Ноêса совершенно иначе, − êаê сообщение о победе в ПёрлХарборе 7 деêабря 1941 ã.: ведь был потоплен всеãо один линêор.
Естественно, в изданиях, пóблиêóющих таêой вариант интерпретации
отчёта, ниêаêоãо шоêа не наблюдается. Третья ãрóппа америêансêих
изданий вообще решила не заострять внимание на отчёте военно-морсêоãо
министра. Большинство ãраждан США, вслед за Ноêсом и подавляющим
числом ãазет признали, что Пёрл-Харбор – самая óдачная японсêая
операция, принесшая противниêó наибольшие жертвы, и самый большой
провал в истории америêансêоãо флота.

Данная работа является лишь первой попытêой дать всестороннюю
хараêтеристиêó жилищам сêифсêоãо времени на примере двóх наиболее
полно изóченных поселений. Данные памятниêи принадлежат разным
реãионам Днепровсêоãо лесостепноãо Левобережья. Люботинсêое
ãородище относится ê Северсêо – Донецêой ãрóппе, а Бельсêое ê
Ворсêлинсêой. В этом отношении представляется интересным проследить
возможные êолебания домостроительных традиций в соседних реãионах
при примерно схожих природно-êлиматичесêих óсловиях
Все жилища, рассматриваемых ãородищ можно разделить на две
большие ãрóппы: óãлóбленные и наземные жилищные соорóжения.
При изóчении óãлóбленных жилищ можно проследить таêóю
заêономерность,
что
при
использовании
схожих
приемов
домостроительства, на êаждом отдельном памятниêе из спеêтра общих
приемов выделяется отдельный, особый набор с преобладанием тех или
иных способов. В этом аспеêте Западное Бельсêое ãородище содержит
довольно своеобразный набор домостроительных приемов, что, сêорее
всеãо, свидетельствóет этничесêих различиях населения Люботинсêоãо и
З. Бельсêоãо ãородищ.
Уãлóбленные жилищные соорóжения моãли быть êвадратной,
прямоóãольной с заêрóãленными óãлами либо овальной формы. При этом
на êаждом памятниêе прослеживается преобладание êаêой-то одной
формы.
Наземные жилищные соорóжения были êвадратной, прямоóãольной
с заêрóãленными óãлами, овальной, прямоóãольной формы. Большинство
жилых построеê имело овальнóю формó (41,6 %) .
Обоãревательные óстройства óãлóбленных и наземных жилищных
соорóжений представлены ãлинобитными печами и отêрытыми очаãами.
Размещались они преимóщественно ó стен êотлована жилищ, хотя
встречаются расположение в óãлó или в средней части помещения.
Преобладающим типом отопительноãо óстройства являлась ãлинобитная
êарêасная печь. Обоãревательные соорóжения моãли располаãаться êаê на
óровне пола жилищноãо соорóжения, таê и на небольшом материêовом
останце.
Хараêтерной чертой внóтреннеãо интерьера óãлóбленных жилищных
соорóжений были лежанêи, вырезанные из материêа по êраям êотлована
жилища, êоторые встречаются в подавляющем большинстве óãлóбленных
жилищных построеê. Проследить подобный элемент обóстройства
внóтреннеãо интерьера среди наземных жилищ не óдавалось.
Переêрытием в жилищах раннеãо железноãо веêа Бельсêоãо и
Люботинсêоãо ãородищ были êонóсообразные (шалашевидные) и
двóсêатные êрыши.

Домостроительные традиции жителей
Люботинского и Бельского городищ

Дмитрий Буряк
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Несмотря на длительное изóчение ãородищ раннеãо железноãо веêа,
жилищным соорóжениям óделялось достаточно мало внимания. Они, êаê
правило, рассматривались тольêо в êонтеêсте описания отдельных
поселений. Попытоê же провести сравнительный наóчный анализ жилых
построеê ряда памятниêов раннеãо железноãо веêа праêтичесêи не
предпринималось. Следовательно, домостроительные традиции населения
сêифсêой эпохи остается слабо изóченным.
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Таêим образом, предложенная нами сравнительная хараêтеристиêа
жилищ дольно информативна и может быть применена для изóчения
более широêоãо êрóãа памятниêов сêифсêой эпохи.

1925 ãодó Портовым óправлением, добывавшим здесь êамень для ремонта
мола.
В 1934 ãодó было проведено повторное обследование сêлепов, в
резóльтате чеãо выяснена их планировêа и найдены ещё неêоторые
мраморные фраãменты сарêофаãов. Не останавливаться на подробном
описании сêлепов отметим, что было найдено два мраморных сарêофаãа,
один из êоторых был óêрашен сêóльптóрой и рельефными изображениями
(он находился в дромосе: сарêофаã попростó не моã поместиться в êамере).
На еãо êрышêе представлены возлежащие мóжсêая и женсêая фиãóры.
В левой рóêе ó мóжчины свитоê, а правая положена на плечо женщины.
Лицевая и боêовая стороны óêрашены рельефами с изображением сцен из
жизни Ахилла на острове Сêиросе. Сохранились фиãóры Одиссея и еãо
спóтниêов, óвлеêающих Ахилла из среды оêрóжающих еãо дочерей
Лиêомеда. На задней стороне изображены парящие ãении.
Посêольêó сêлепы были оãраблены, ниêаêих сопровождающих
материалов, êоторые моãли бы помочь при решении вопроса о социальной
принадлежности поãребённых здесь лиц, не сохранилось. Тем не менее,
боãатство росêошноãо сарêофаãа само по себе поêазательно. К томó же
выбор места для поãребения в черте ãорода на сêалистом мысó, живописно
завершающем Керченсêóю бóхтó, позволяет считать вполне вероятным,
что правом на захоронение здесь моãли располаãать лишь члены правящей
на Боспоре династии или наиболее близêие ê ним люди. Однаêо следóет
отметить, что ãробница была соорóжёна во второй половине II веêа в
момент временноãо отсóтствия населения на ãородище.
Примечательно, что в 2001 ãодó на óчастêе «С-91» в заполнении
позднесредневеêовой ямы №С-91/01 был найден фраãмент êарниза с
частью овы от описанноãо выше сарêофаãа, подтверждающий фаêт
оãрабления сêлепа в период сóществования Пондиêо.

Гробница II века н.э. из Мирмекия

Виктор Вахонеев
Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченко
Наиболее возвышенной точêой Карантинноãо мыса, на êотором
находился Мирмеêий, является сêалистый холм с обрывистыми êрóтыми
сêлонами. Этот пóнêт издавна привлеêал ê себе внимание археолоãов,
посêольêó тóт находились остатêи древнеãо соорóжения, образовывавшеãо
в плане êрóã, диаметром оêоло 17 м., и сложенный насóхо из ãромадных
тесаных êвадров известняêа. Во всех наиболее ранних óпоминаниях
Мирмеêия в археолоãичесêой литератóре можно встретить óêазание
о наличии там этих «остатêов циêлопичесêой постройêи».
О назначении соорóжения на Карантинном мысó высêазывались
самые разные предположения: одни видели в нём фортифиêационное
соорóжение, дрóãие чóть ли не храм Гераêла. Назначение соорóжения
выяснилось лишь в 1834 ãодó, êоãда в центральной части холма был
отêрыт двóхêамерный сêлеп и найдены два мраморные сарêофаãа.
Весной 1834 ãода при перенесении флаãштоêа в центр êрóãлоãо
соорóжения, êарантинные матросы при забивании шеста в землю были
óдивлены, êоãда шест неожиданно опóстился на значительнóю ãлóбинó.
Таê слóчайно был найден большой сарêофаã из пароссêоãо мрамора,
óêрашенный сêóльптóрными рельефами и изваяниями. Был отêрыт
двойной сêлеп, êоторый оêазался давно оãрабленным. Вытащить сарêофаã
ãрабители не моãли, из-за большоãо веса еãо бросили в обезображенном
виде в дромосе перед êамерой «А».
Диреêтор Керченсêоãо мóзея А. Ашиê, обратив внимание на этот
сарêофаã, в êотором недоставало мноãих обломанных êóсêов, продолжил
поисêи в этом месте и отêрыл несêольêо затерянных обломêов, а таêже
нашёл дрóãой повреждённый простой сарêофаã в êамере «Б».
В донесении Дюбрюêса в 1835 ãодó было дано «подробное описание
сарêофаãов, отêрытых весной 1834 ãода в мирмеêийсêом аêрополе».
В 1851 ãодó большой сарêофаã был отправлен в Эрмитаж.
Было óстановлено, что «циêлопичесêая» êладêа являлась мощным
оãраждением холма (êрепидой), в êотором были поãребены представители
êаêой-то знатной семьи. В настоящее время от этоãо ãрандиозноãо
соорóжения ничеãо не сохранилось (за исêлючение несêольêих хаотично
разбросанных êвадров), посêольêó êóрãан и êрепида были разрóшены в
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Особливості становлення й розвитку етнографічного
музейництва на Півдні України наприкінці ХІХ– початку ХХ ст.

Тетяна Величко
Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології
імені М. Рильського (Київ)
Етноãрафічні мóзеї є сêладовою етнолоãічної наóêи. Поява
профільованих етноãрафічних мóзеїв на території Російсьêої імперії,
до сêладó яêої входили і південноóêраїнсьêі землі, поширюється в
пореформений період – 60-70-ті р. ХІХ ст. Перші мóзеї, що виниêли на
початêó ХХ ст. на Півдні Уêраїни, бóли археолоãічноãо профілю.
Етноãрафічні матеріали в них мали випадêовий хараêтер. Незважаючи на
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êолоритнó побóтовó êóльтóрó поліетнічноãо населення êраю, яêа хоч і
привертала óваãó дослідниêів, початоê цілеспрямованоãо етноãрафічноãо

зберіãанні й пропаãóванні традиційно-побóтової êóльтóри різноманітних
етнічних ãрóп Уêраїни.

êолеêціонóвання на Півдні відбóвається
реãіонах – наприêінці ХІХ - початêó ХХ ст.

пізніше,

ніж

в

інших

У ХІХ ст. основна роль ó створенні й діяльності мóзеїв належить
наóêовим товариствам, яêі бóли ãромадсьêими орãанізаціями. У той час ще
не існóвало заêонодавства та орãанів державноãо реãóлювання мóзейної
справи. Томó виниêнення й фóнêціонóвання мóзеїв залежало від
діяльності оêремих осіб і наóêових товариств. Особливе місце в розвитêó
наóêи Новоросійсьêоãо êраю належить найстаршомó і найбільш
авторитетномó Одесьêомó товариствó історії й старожитностей (ОТІС),
що впродовж тривалоãо часó визначав напрямêи наóêовоãо дослідження
південноãо êраю. Цінні матеріали щодо етнічноãо сêладó населення
реãіонó, етноãрафічні замальовêи зóстрічаються в дрóêованих виданнях
статистичних êомітетів.
Наприêінці ХІХ століття на Півдні Уêраїни орãанізовóються нові
наóêові товариства – Кримсьêий ãірсьêий êлóб (ККГК, 1890 р., Одеса) і
Таврійсьêа Вчена архівна êомісія (ТВАК, 1887, Сімферополь), з
діяльністю яêих пов’язані значні етноãрафічні дослідження й створення
перших
мóзейних
осередêів
з
етноãрафічними
êолеêціями.
З пам’ятêоохоронною діяльністю ТВАК пов’язане заснóвання двох мóзеїв
ó Кримó – Сімферопольсьêоãо Мóзею старожитностей (1889). і
Бахчисарайсьêоãо (1897). Бахчисарайсьêий мóзей від самоãо початêó
розбóдовóвався яê істориêо-археолоãічний і етноãрафічний мóзей. Основó
фондів сêладала êолеêція предметів історії й побóтó êримсьêих татар, а
пожертвóвання становили основний шлях поповнення фондів.
Незважаючи на природничо-наóêовий напрям діяльності ККГК, саме
йоãо членам належить ініціатива побóдови «Кримсьêої виставêи» і
створення в Ялті та Одесі мóзеїв, в яêих оêреме місце бóло відведено
етноãрафії. Мóзейна діяльність ККГК в ãалóзі етноãрафії свідчить про
новий етап ó розвитêó мóзейництва заãалом і етноãрафічноãо зоêрема.
Виставêово-еêспозиційна діяльність мóзею мала не тільêи наóêовий і
пам’ятêоохоронний хараêтер, а й освітянсьêий напрямоê. Мóзеї ККГК
бóли не тільêи «храмами наóêи» і «сховищами історичних і êóльтóрних
цінностей», а пóблічними óстановами, що орієнтóвались на ãлядача.
В розãлянóтий період домінóє стихійне поповнення фондів мóзеїв
еêспонатами,
частіше
за
рахóноê
приватних
пожертвóвань.
Але проявляється інтерес і до наóêових принципів формóвання
етноãрафічноãо êолеêційноãо фондó, а таêож до стаціонарноãо дослідження
етноêóльтóрної спадщини населення Півдня Уêраїни. Головною рисою
етноãрафічноãо мóзейництва Півдня Уêраїни стала спеціалізація на зборі,
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Политическое положение полисов в державе Спартокидов

Марина Венцова
Донецкий национальный университет
Ранняя история Боспора привлеêает внимание óченых еще
с XVIII веêа. Однаêо, несмотря на длительное изóчение, мноãие проблемы
сохраняются. Например, до сих пор однозначно не óстановлено
сóществование ãраждансêой общины и полисноãо самоóправления
в державе Спартоêидов. Все точêи зрения, высêазанные по этомó поводó,
можно свести ê двóм основным: 1) неоãраниченная власть Спартоêидов
почти или целиêом подавила полиснóю автономию; 2) полисная
автономия, хотя и в оãраниченном виде, продолжала сóществовать.
Источниêов, êоторые однозначно óêазывают на самоóправление
боспорсêоãо полиса нет. Поэтомó выводы можно делать тольêо на основе
êосвенных данных. В большей степени это эпиãрафичесêие надписи,
чеêанêа монет, êерамичесêое производство.
По мнению неêоторых óченых, эпиãрафичесêими доêóментами,
óпоминающими пантиêапейсêóю общинó можно считать надãробие
Хариêсена (КБН,140), а таêже неêоторые дрóãие эпиãрафичесêие надписи
(КБН № 979, 982, 983, 1118). Это достаточно весêие арãóменты
в подтверждение сóществования общины, хотя и неоднозначные.
Что êасается чеêанêи монет, êоторóю осóществляли неêоторые
полисы, то мнения óченых разделились. Для одних это лишь дань
полисным традициям (В. Ф. Гайдóêевич, Д. Б. Шелов), а для дрóãих –
свидетельство реальноãо ãородсêоãо самоóправления (Д. П. Каллистов).
О деятельности полисных инститóтов можно сделать вывод на основе
«Историчесêой библиотеêе» Диодора Сицилийсêоãо. Возможное
сóществование таêоãо полисноãо инститóта êаê народное собрание
óтверждает отрывоê: «Эвмел, созвав народ на собрание, произнес речь
в свою защитó и восстановил прежний образ правления». Однаêо точно
ãоворить фóнêционировало ли народное собрание в Пантиêапее до и после
óêазанноãо события нельзя. При этом Диодор ãоворит: «он соãласился на
сохранение беспошлинности, обещал освободить всех от податей и ãоворил
еще о мноãом дрóãом, желая расположить ê себе народ». На основании
данноãо отрывêа правление Эвмела можно сравнить с Кипселом и
Периандром в Коринфе, Орфаãоридом в Сиêионе, Феаãеном в Меãарах,
Писистратом в Афинах, Полиêратом на Самосе, êоторые были вынóждены
óчитывать интересы общественноãо развития, часто проводили важные
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преобразования в своих общинах, чтобы более прочно óстановить свое
единоличное правление. «Эвмел и сыновья (таêомó-то), сынó- êрата,
(этниêом) даровали политию, проêсению и (ателию на все) имóщество».
В связи с этим можно сделать вывод о том, что народное собрание –
важнейший инститóт полисноãо строя – сохранялся, но был в
значительной
степени
под
воздействием
центральной
власти.
Можно высêазать ãипотезó о сóществовании на Боспоре совета и обычных
полисных маãистратóр (КБН, 432, 827).
Таêим образом, хотя политичесêая власть на Боспоре была
централизованной и полисы были óрезаны в правах на óправление
ãосóдарством, при этом они обладали автономией в решении внóтренних
вопросов и сохранили собственные представительные орãаны власти.

пшеницы бóдет весить 1,12-1,35 ц, посêольêó 100 л Triticum Vulgare,
êоторая возделывалась в данном реãионе, весит 74 êã.
Однаêо В. Д. Блаватсêий считал, что теêст Страбона вовсе не следóет
понимать таê однозначно. По еãо мнению, в теêсте, êоторый до нас дошёл
в испорченном виде, было написано не «земля даёт óрожай в самтридцать», а «êаждый плетр даёт тридцать хоев зерна». Посêольêó хой
равен 3,53 л, а плетр – 950 м2, то он пришёл ê выводó, что один ãеêтар в
древности давал тольêо 800 êã. зерна.
По мнению С. Ф. Стржелецêоãо, сведения Страбона заслóживают
внимания. Он считает вполне допóстимым для Западноãо Крыма óрожай
êаê минимóм в сам-пятнадцать. Он обратил внимание на тот фаêт, что в
татарсêих хозяйствах 20-х ãодов прошлоãо веêа в Крымó при примитивной
обработêе земли собирали 2-2,5 тыс. л. зерна с ãеêтара, или 16ц.
Возможность таêоãо плодородия êрымсêой почвы С. Ф. Стржелецêий
объяснял таêже тем фаêтом, что êрымсêие почвы дают значительные
óрожаи при неãлóбоêой их вспашêе. Дрóãой исследователь
сельсêохозяйственной оêрóãи Херсонеса – А. Н. Щеãлов решил
прибеãнóть ê êомпромиссномó вариантó и рассматривал 8 ц/ãа, о êоторых
ãоворил В. Д. Блаватсêий, êаê средний óрожай в Западном Крымó,
а 14 ц/ãа, ê êоторым сêлонялся С. Ф. Стржелецêий, – êаê маêсимально
возможный в данном реãионе óрожай в тó эпохó.
Таêим образом, минимальная óрожайность пшеницы, предполаãаемая
исследователями для Западноãо Крыма в античнóю эпохó, составляла
приблизительно сам-семь, в то же время óрожайность сам-пятнадцать
неêоторым представляется совсем не запредельной для êрымсêой почвы.
Тем не менее, óчитывая óровень сельсêохозяйственной техниêи древности,
óрожай объёмом 18 ц/ãа моã быть сêорее эпизодичесêим достижением, чем
заêономерностью.

К вопросу об урожайности пшеницы
в Западном Крыму в античную эпоху

Роман Вербий
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Археолоãичесêие исследования античных поселений Западноãо
Крыма дали оãромное êоличество информации о сельсêом хозяйстве
Херсонессêоãо ãосóдарства. Однаêо до сих пор мноãие вопросы, имеющие
оãромное значение для изóчения социально-эêономичесêоãо развития
Херсонеса и еãо оêрóãи, по-прежнемó остаются дисêóссионными.
К их числó относится проблема óрожайности пшеницы в Западном
Крымó. Междó тем, её решение позволило бы сóщественно óточнить
представления об эêономичесêом потенциале Херсонеса и, в частности,
о возможных масштабах еãо зерновой торãовли.
Об óрожайности в Крымó из древнеãречесêих авторов сообщает
тольêо Страбон, ãоворя об óрожае сам-тридцать êаê вполне обычном для
данноãо реãиона, но небывалом для мноãих дрóãих областей античноãо
мира явлении. При этом он отмечает, что таêой óрожай êрымсêие земли
моãли дать при обработêе любым пахотным орóдием (Strabo, VII, 4, 6).
При определении óрожайности сельсêохозяйственных êóльтóр
в период античности исследователи, êаê правило, обращаются ê данным
римсêих авторов, писавших о земледелии. Однаêо их свидетельства в
данном вопросе сóщественно расходятся. Таê, для Италии Колóмелла
считает нормальной óрожайность сам-четыре (Colum., III, 3, 4),
а Варрон – сам-десять (Varr., I, 44, 1). Плиний Старший сообщает, что, в
зависимости от êачества земли, на одном юãере (примерно 0,25 ãа) следóет
сеять 4-5 модиев пшеницы (модий – 8,7л), то есть примерно 150-180 л на
1 ãа (Plin, 18, 198). Для Западноãо Крыма тоãо времени таêой объём
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Еволюція югославського федералізму у етнополітичному контексті

Олег Верблюдов
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Криза в êолишній Юãославії мала системний хараêтер і відбóвалась ó
поліетнічномó сóспільстві. Федеративний óстрій держави зóмовив
поведінêó етнічних спільнот – вихід з федерації яê засіб подолання êризи.
Цей процес мав êонфліêтний хараêтер обóмовлений невирішеним
національним питанням. Національне питання – проблема задоволення
інтересів етнічних спільнот ó межах державної політиêи.
Предметом дослідження стане політичне фóнêціонóвання СФРЮ
щодо національноãо питання (тобто етнополітиêа) ó історичномó розвитêó.
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Залоãою етнополітичної стабільності держави (особливо полі
етнічної) є співпадіння етнічних, національних та державних інтересів.
Засади юãославсьêоãо федералізмó бóли заêладені на дрóãомó
засіданні Антифашистсьêоãо віче народноãо звільнення Юãославії ó 1943р.
Констатóвалося, що всі народи висловили своє бажання залишитись
ó сêладі єдиної Юãославії, яêó передбачалося бóдóвати на федеративній
основі при повномó рівноправстві респóбліê.
Інтеãраційною основою федералізмó стала ідеолоãія «юãославізмó».
Вона оформилася ó маніфестах та постановах юãославсьêоãо
антифашистсьêоãо рóхó. Домінóюче положення êомóністів ó цьомó рóхó
обóмовило інтернаціональний зміст юãославізмó. Юãославізм став
національною ідеєю.
Сóб’єêтизація юãославсьêої федерації стала виразом національноãо
сóверенітетó юãославсьêих народів ó формі національно-територіальної
автономії. Це задовольняло етнічні інтереси «титóльних» народів.
Респóбліêа Боснія і Герцеãовина бóла створена не за національним
(етнічним), а за територіальним принципом.
Питання внóтрішніх êордонів вирішóвалось на основі різних
принципів – історичномó, етнічномó, еêономічномó, але не політичномó в
силó тоталітарноãо хараêтерó СФРЮ. Праêтичне втілення методів
розмежóвання призвело до виниêнення «сербсьêоãо питання» - велиêа
êільêість сербів стала проживати поза Респóбліêою Сербії. Ця проблема
підсилювала êонфліêтність розпадó федерації.
Конститóція 1946 р. заêріпила федеративний óстрій Юãославії.
В óмовах однопартійності відбóлась централізація óправління державою.
Політиêа «самоврядноãо соціалізмó» змінила федеративнó стрóêтóрó.
Відбóвся здвиã ó біê розширення повноважень сóб’єêтів за рахóноê влади
центрó. Ці зміни заêріпила Конститóція 1963 р. «Хорватсьêа весна» 1971 р.
стала віддзерêаленням зміни етнічних інтересів.
Конститóція 1974 р. ввела новий принцип óзãодження міжсóб’єêтних
інтересів – паритетний. Етнополітиêа СФРЮ стала стабілізóючою.
Спроби змінити рівноваãó на êористь центрó ó 1987 р., в óмовах
назріваючої êризи, не мали óспіхó. Влада центрó набóла атрибóтивноãо
хараêтерó.
Розширення національно-територіальної, а не національно-êóльтóрної
автономії не відповідало інтернаціональномó сенсó юãославізмó, що
підривало інтеãраційні основи сóспільства. Відносини центрó і периферії
перестали бóти федеративними, що призвело до êризи державності.
Це стало сêладовою системної êризи в Юãославії на рóбежі 80-х і 90-х рр.
XX ст.
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Польскобелогвардейские отношения в конце 19181919 гг.

Игорь Винокуров
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Данная проблема прежде праêтичесêи не была самостоятельным
предметом
исследования,
а рассматривалась
в
êонтеêсте
внóтрироссийсêоãо противостояния êрасных и белых (Иоффе, Каêóрин),
отношений Мосêвы с Польшей (Ольшансêий), Антантой (Зóев, Штейн),
ãраждансêой войны в Уêраине (Савченêо). Ядро источниêовой базы
составляют «Доêóменты по истории советсêо-польсêих отношений»,
воспоминания Дениêина, Лóêомсêоãо, Здзеховсêоãо, Гинса.
Развитие польсêо-белоãвардейсêих отношений определялось рядом
фаêторов: потребностью в соãласовании возрождения Польши
с идеолоãией и политиêой белых, в их размежевании; борьбой
с большевиêами; óсилиями Антанты; пребыванием значительноãо числа
польсêих военных и ãраждансêих лиц в России и рóссêих – в Польше.
Роль этих фаêторов зависела от êонêретных белых объединений, их
состава, лидеров, ситóации на фронтах, особенно на спорных территориях.
Цели сторон в военном аспеêте диêтовались потребностью
в боеспособных людсêих ресóрсах. Варшавó занимала реэваêóация
из Сибири поляêов – бывших ãермансêих и австрийсêих военнопленных
и воинов 5-й дивизии. Отношения междó последними и белоãвардейцами
были напряженными, что не позволяло использовать их совместно.
В боевых аêциях задействовалась созданная на Донó 4-я дивизия, части
поляêов на Севере России (столêновение êонцепций велиêой Польши
и «единой и неделимой» делало их отношения с правительством Миллера
весьма холодными).
Орãанизации белых аêтивно занимались вербовêой в Польше.
С êонца 1918 ã. польсêие военные власти занимались отправêой рóссêих
офицеров в армию Дениêина. За счет Варшавы происходила
транспортировêа добровольцев для Юденича.
Политичесêий аспеêт, связанный с военным, аêтóализировался
весной-летом 1919 ã. Находясь на ãребне óспеха, но ища поддержêи
Антанты, Колчаê признал независимость Польши. Воплощение желания
Пилсóдсêоãо назначить в Омсê представителя затянóлось: Варшава
охотнее êонтаêтировала с союзниêами, от êоторых более зависела
реэваêóация поляêов из Сибири. Под влиянием побед Добровольчесêой
армии польсêое êомандование потребовало создать при Дениêине
и Колчаêе военно-политичесêие миссии. Но всêоре Э. Михаэлис, êоторомó
предстояло возãлавить миссию за Уралом, заявил о слабости Колчаêа и
нецелесообразности соãлашения с ним. Лишь осенью была ãотова посылêа
61

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

в Сибирь ãлавноãо êомиссара Тарãовсêоãо, но в связи с разãромом Колчаêа
он тóда не выехал.
Отношения Варшавы и Еêатеринодара летом-осенью явились
балансированием на ãрани союзничества и êонфлиêта. Не считая êрасных
ближайшей óãрозой, польсêое рóêоводство видело её в Доброармии,
вышедшей за линию 1772 ã. В сентябре польсêой разведêе запрещались
действия против большевиêов, способные помочь белым и поощрялись
политичесêие аêции в óщерб им. Предложив Антанте двинóть 500 тыс.чел.
против РСФСР, Варшава отêазала в помощи походó Дениêина на Мосêвó.
Ген. Розвадовсêий советовал «подождать, поêа большевиêи, разбив
Петлюрó, победят Дениêина, чтобы после этоãо разãромить тех же
большевиêов».
Апоãей настóпления Юденича и Дениêина в оêтябре расширил
требования ê Польше до ее замыêания Привислинсêим êраем. В ноябре
расстановêа сил была иной, но дениêинцы соãлашались маêсимóм на
рамêи 1815 ã. В êонце ãода правительство Юãа приняло проеêт
Маê-Киндера: бóдóщее земель ê востоêó от ãраницы Польши, принятой в
Париже, определял плебисцит. Но решение было заблоêировано самим
Дениêиным. Вплоть до оêончательноãо еãо разãрома стороны держались
своих позиций.
Таêим образом, в êонце 1918-1919 ãã. стороны не нашли
объединяющеãо стержня в отношениях междó собой. Нацеленность не
тольêо на победó, а и на её последствия придавала им черты противниêов
и партнёров, не делая оêончательно ни теми, ни дрóãими.

Эти работы носят не аналитичесêий, а информационный хараêтер,
поэтомó нельзя считать их серьезным наóчным исследованием, т.о. тема
о спортивных лаãерях вóзов Уêраины еще не полностью изóчена.
Цель данной пóблиêации - проследить развитие спортивной
деятельности стóдентов Уêраины в 1956-1964 ãã. на примере вóзов
Харьêова, Донецêа, Киева, Львова и Одессы. Изóчение этоãо вопроса
позволит понять особенность развития спорта в óêазанный период.
Хронолоãичесêие рамêи исследования 1956-1964 ãã., т.е. время
"хрóщевсêой оттепели".
Источниêовой базой работы являются доêóменты Центральноãо
ãосóдарственноãо архива высших орãанов власти и óправления Уêраины и
Госóдарственноãо архива ãорода Киева, а именно: cправêи об итоãах
работы стóденчесêих оздоровительно-спортивных лаãерей, доêлад
о состоянии физичесêоãо воспитания в вóзах Министерства высшеãо
и средне специальноãо образования УССР за 1961/1962 óчебный ãод
начальниêа óправления вóзов К. Черêасова.
Орãанизация
оздоровительно-спортивных
лаãерей
в
вóзах
Министерства высшеãо и среднеãо специальноãо образования УССР
началось в 1956 ãодó. Таêие лаãеря были созданы в районе ã. Алóшты
Львовсêим
политехничесêим
инститóтом,
лаãерь
Харьêовсêоãо
политехничесêоãо инститóта находился в Евпатории. Строительство
оздоровительно-спортивных лаãерей широêое развитие полóчило с 1957 ã.
после тоãо, êаê Министерство высшеãо образования УССР своим
приêазом №1263 обязало диреêторов вóзов орãанизовать, совместно с
профсоюзными орãанизациями оздоровительно-спортивные лаãеря.
С êаждым ãодом возрастало êоличество и óлóчшалось блаãоóстройство
лаãерей, создаваемых вóзами. Таê, в летнем сезоне 1957 ã. вóзами УССР
были созданы 13 лаãерей, ãде оздоровились 3635 стóдентов, а летом 1962 ã.
работало 36 лаãерей с охватом 19665 чел. Занятия в спортивных сеêциях в
оздоровительных лаãерях в 60-х ãодах охватывало 30% отдыхающих. Таê в
1960 ã. отдыхало 16273 чел., 1962 ã. - 7331 чел. (по данным 18 вóзам).
Стоимость пóтевêи в среднем составляла от10 до 36 рóблей в зависимости
от вóза- это от 10%- до 30% ее полной стоимости, разницó доплачивал
стóденчесêий профсоюз. Поэтомó, пóтевêи в спортивно-оздоровительные
лаãеря были достóпны праêтичесêи любомó стóдентó. И возрастал интерес
ê физичесêой êóльтóре. Но были и недостатêи: слабая оснащенность
материально хозяйственной базы, например в ДПИ, мноãие лаãеря не
имели своей спортивной базы, мед пóнêтов.
Стóденчесêие лаãеря, созданные вóзами, полóчили в УССР большое
развитие и стали эффеêтивной формой оздоровления, аêтивноãо отдыха и
воспитания стóдентов.

Спортивнооздоровительные лагеря в вузах Украины в 19561964 гг.

Наталья Власова
Донецкий национальный университет
Физêóльтóра и спорт являются составной частью óчебновоспитательноãо процесса в высших óчебных заведениях. К середине
ХХ веêа в óêраинсêих вóзах была создана развитая спортивная база и
сложились определенные спортивные традиции, парады физêóльтóрниêов,
спартаêиады. Во всех вóзах были орãанизованы êафедры физичесêоãо
воспитания, построены спортивные лаãеря, в êоторых стóденты отдыхали
и тренировались летом.
Проблема спортивной подãотовêи стóдентов в вóзах является
аêтóальной и в историоãрафии остается мало изóченной. Можно назвать
тольêо несêольêо работ общеãо хараêтера, в êоторых óделяется небольшое
внимание развитию спорта в вóзах. Например, работа "Харьêовсêий
óниверситет", "Киевсêий óниверситет за 50 лет Советсêой власти ".
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До проблеми витоків цивілізації майя

Дмитро Воронський
Запорізький національний університет
В сóчасній історичній наóці ´енеза цивілізації майя становить собою
проблемó, причини її óтворення являють собою білó плямó на мапі історії.
Майясьêі племена проживали на території центральної і південної
Мезоамериêи в таê званій області майя. Область майя ділять на три
фізиêо-ãеоãрафічні зони: центральнó, південнó і північнó.
Зародження майясьêої цивілізації відбóлося внаслідоê êомбінації
зовнішніх і внóтрішніх фаêторів.
Перехід ó середині І тис. до н. е. на сêладне сільсьêе-ãосподарство, що
виразилося ó створенні ãібридних сортів êóêóрóдзи і застосóванням полі
êóльтóрноãо землеробства являється ваãомим фаêтором.
В êінці II тис. до н.е. при зменшенні попóляції тварин ó майя
домінóючим стає землеробство. Що вêлючало в себе два êомпоненти:
виведення висоêоврожайних ãібридних сортів êóêóрóдзи і ãарбóза; відхід
від моноêóльтóрноãо принципó. Майя почали вирощóвати оêóльтóренні
рослини êомплеêсом.
висоêий
і
стабільний
додатêовий
продóêт.
Це
давало
Завдяêи додатêовомó продóêтó бóли створенні передóмови виниêнення
майясьêої цивілізації – торãівля і ремесло.
Велиêий додатêовий продóêт стимóлював заãальнó стратифіêацію
майсьêоãо соціóмó з масивó землеробів виділяються страти: жерців,
війсьêової знаті, ремісниêів, торãовців.
На дóмêó автора соціальна стратифіêація ó стародавніх майя
розпочинається в êінці ІІ тис. до н.е., êоли бóв розроблений
сêладний 260-й денний êалендар, яêий реãламентóвав проведення
сільсьêоãосподарсьêих робіт. Спеціально за наãлядом за аãрарними
роботами і веденням êалендаря, з ãромади майя землеробів виділяється
соціальна ãрóпа – жрецтво.
На початêó І тис. до н. е. ó майя виділяються професійні ремісниêи із
станó майя землеробів. Остаточно виділилися ремісниêи в оêремó верствó
разом із елітою ó середині першоãо тис. до. н. е., êоли висоêий додатêовий
продóêт
дозволив
їх
óтримóвати
на
сóспільномó
балансі.
Разом з виділенням ремісниêів відбóвається оформлення верстви
професійних торãовців.
Таêож ó І тис. до н. е. ó давніх майя виоêремлюється війсьêова знать,
яêа певно насить виборний хараêтер. Війсьêові вожді очолюють майясьêе
ополчення ãромади, чи племен. Постóпово знать намаãається злитися із
жрецтвом і êонтролювати політиêо-адміністративне життя сóспільства.
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Таêим чином, що на серединó І тис. до н. е. в сóспільстві ãірсьêих майя
оêреслюється п’ятичленна стрóêтóра, жерці і знать тісно пов’язані між
собою, торãовці ах-полом і ремісниêи ах-чóєн та прості землероби хоян вініê.
Остаточно майясьêий соціоãенез завершóється на початêó І тис. н. е.
Крім соціальної стратифіêації, важливим ознаêами цивілізації
являється óтворення міст і монóментальна архітеêтóра. Найважливіші
риси êласичної цивілізації майя: ієроãліфічна писемність, êам’яні
сêóльптóри, стели и олтарі, нефритові приêраси і мозаїчні масêи
пірамідальні храми з’являються раніше саме ó ãірсьêих майя.
Перші міста майя теж з’являються ó Гватемалі, на óзбережжі Тихоãо
оêеанó: Каминальóйю, Ісапа, Чьяпа-де-Корсо, на півночі Сальвадора
Чальчóапа, вже ó ІV - ІІІ ст. до н. е., що підтверджено археолоãією.
Таêим чином ми можемо вести мовó про óтворення майясьêої
цивілізації вже ó ІV-ІІІ ст. до н. е., а не в ІІІ ст. н. е. яê вважає більшість
дослідниêів (В. Гóляєв, Ю. Кнорозов, А. Касо) на території центральних і
південних зон майя (Гватемали і Сальвадорó) лише спираючись на
внóтрішні фаêтори розвитêó.
Крім внóтрішніх фаêторів розвитêó ми можемо виділити таêий
сóттєвий фаêтор, яê ольмеêсьêий цивілізаційний вплив.
Втім, враховóючи чималó відстань до земель ольмеêів, ãоловнó роль ó
побóдові цивілізації ãірсьêих майя ãрав внóтрішній розвитоê, а не зовнішні
цивілізаційні впливи ольмеêів. Цивілізація ãірсьêих майя ãине в резóльтаті
природноãо êатаêлізмó. Джерелом êатастрофи бóв вóлêан Ілопанãо,
розташований в 75 êілометрах на схід від Чальчóапи (Сальвадор).
Почалося масове переселення ãірсьêих племен на північ: Юêатан,
Петен, Чіапас, Кінтана-Роо, через неможливість ведення землеробства на
старих землях. Прибóльці принесли свою êóльтóрó і присêорили
формóвання êласичної цивілізації майя в низинній лісовій зоні.
На рóбежі ер ольмеêсьêа цивілізація зниêає. Її представниêи
переселяються на південь ó зонó низинних майя. Де ольмеêи змішóються з
представниêами місцевих племен та міãрантами з ãірсьêих районів і
сприяють óтворенню êласичної цивілізації майя (ІІІ-ІХ ст. н. е.) період
формóвання тривав І-ІІІ ст. н. е.
У резóльтаті аналізó фаêторів ´енези майясьêої цивілізації дослідниê
припóсêає, що цивілізація майя двічі перестóпала цивілізаційний поріã.
Перша цивілізація óтворилася ó Гватемалі і Північномó Сальвадорі,
існóвала ó êінці IV-I ст. до н.е. Дрóãа êласична цивілізація
майя (ІІІ – ІХ ст. н. е.) óтворилася в низинних районах Південної
Меêсиêи та Юêатанó, період її формóвання тривав І-ІІІ ст. н.е. Головною
причиною виниêнення майясьêої цивілізації для її першоãо етапó бóв
внóтрішній саморозвитоê майсьêих племен, що виразився ó переході
з середини І тис. до н. е. на сêладне сільсьêе-ãосподарство, яêе стало
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êаталізатором соціальної стратифіêації та óрбаністичних процесів,
ольмеêсьêий цивілізаційний вплив для óтворення цивілізації ãірсьêих
майя не ãрав сóттєвої ролі. Але для формóвання цивілізації êласичних
майя вплив ольмеêів бóв величезним і переважав внóтрішні чинниêи.

Нормы взысêания продовольственноãо налоãа определялись на
óездных продовольственных совещаниях. Совещания собирались ежеãодно
в авãóсте. Заседания совещания продолжались в течение недели,
с обязательным присóтствием должностных лиц: председатель съезда,
земсêие начальниêи, податной инспеêтор, председатель земсêой óправы,
сеêретарь съезда. Решения, принятые на продовольственном совещании,
óтверждались óездным съездом. Данные с óêазанием размера взысêаний
по продналоãó передавались в ãóбернсêóю êазеннóю палатó, êоторая
обязана была внести их в частные оêладные листы. Податные инспеêторы
моãли оспаривать принятые на совещаниях решения.
Нормы взысêания недоимоê по продналоãó с Приãородной волости
Корочансêоãо óезда в 1900 ã. должно было быть собрано в денежном
исчислении 5755 рóб., а в натóральном виде в продовольственные маãазины
сельсêих обществ должно было постóпить 102 976 меры зерна, в расчете 4
меры на дóшó мóжсêоãо пола. Однаêо собрано было 52 644 мер или 51 %.
Итаê в ссóдах и недоимêах осталось 50332 мер, т.е. почти половина.
Таêим образом, в начале XX в. даже после принятия ãосóдарственных
мер наêопление недоимоê по продовольственномó налоãó продолжалось.

Порядок взимания продовольственного налога в сельских
обществах курской губернии в начале XX в.

Елизавета Вьюнник
Белгородский государственный университет
Важной налоãовой статьей, óстановленной заêонодательством
19 февраля 1861 ã. являлся продовольственный налоã, êоторый должен
был способствовать развитию хлебозапасной системы. Продовольственный
налоã разрешалось выполнять êаê в денежной, таê и в натóральной форме,
внося часть хлеба в сельсêие хлебозапасные маãазины. Хлебозапасная
система России начала создаваться со второй половины XVIII в. для
помощи êрестьянам в неóрожайные ãоды. В резóльтате реформы 1861 ã.
право óправления продовольственными натóральными и денежными
взносами были переданы сельсêой êрестьянсêой общине. Надзором за
продовольственной деятельностью общины занимались сначала мировые
посредниêи, затем с 1864 земсêие óчреждения.
В 1900 ã. введены в действие «Временные правила по обеспечению
продовольственных потребностей сельсêих обывателей», в соответствии
с êоторыми обязанности по надзорó за сельсêими хлебными запасами,
по óправлению ãóбернсêими продовольственными êапиталами переходили
от земств ê ãóбернсêой администрации. Временные правила отменяли
рассрочêó платежей продовольственноãо долãа. Сельсêие писари обязаны
были записывать в податной тетради продовольственный долã,
числящийся за êаждым должниêом полностью. Устанавливалось правило
приоритетноãо взимания продовольственных долãов «впереди всех дрóãих
долãов».
От 20 июля 1900 ã. Министерство внóтренних дел разослало
цирêóляр № 15, в соответствии с êоторым домохозяева – должниêи
делились на две êатеãории, для êаждой из этих ãрóпп óстанавливался и
особый порядоê взысêания продовольственных долãов.
Сельсêим писарям непосредственно через óездных податных
инспеêторов было дано распоряжение о заполнении особой ведомости,
призванной точно фиêсировать фамилии должниêов и сóммó долãа
по продовольственномó налоãó. Сведения о êоличестве долãов, собранные
óездными орãанами власти, передавались ãóбернсêою земсêою óправою
в ãóбернсêий продовольственный êапитал.
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Выход Франции из военной организации НАТО:
причины, этапы, последствия

Юрий Гавриленко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Кризис в отношениях Франции и НАТО фаêтичесêи начался после
образования Пятой респóблиêи. Изменение внешней политиêи Парижа
было связано с взãлядами Ш. де Голля, взявшеãо êóрс на возвращение
Франции былоãо величия, êоторое, по еãо мнению, моãло быть возрождено
с помощью преодоления зависимоãо положения от США и
Велиêобритании. Де Голль начал принимать аêтивные меры,
направленные на обеспечение достойноãо места Франции в НАТО и
признания ее в этом блоêе в êачестве державы с «мировой
ответственностью».
24 сентября 1958 ã. ãенерал направил америêансêомó президентó
Д. Эйзенхаóэрó и британсêомó премьер-министрó Г. Маêмилланó
сеêретный меморандóм, в êотором потребовал, чтобы в НАТО была
создана система трехсторонних êонсóльтаций Вашинãтона, Лондона и
Парижа для принятия совместных решений, имевших стратеãичесêое
значение для блоêа. Анãлия и США не поддержали этó идею. Поэтомó де
Голль предпринял шаãи, направленные на обретение Францией
независимости в сфере обороны и пересмотра позиций страны в военной
системе альянса.
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В марте 1959 ã. был выведен из-под êомандования альянса
средиземноморсêий флот Франции и системы ПВО, êонтролирóющие
воздóшное пространство. Америêансêим войсêам было запрещено
размещать во Франции орóжие массовоãо поражения и средства еãо
доставêи. Правительство начало создание собственноãо атомноãо орóжия.
При этом считалось, что от СССР исходит лишь оãраниченная óãроза,
êоторóю возможно сдержать собственным ядерным потенциалом. Летом
1963 ã. был выведен из НАТО францóзсêий атлантичесêий флот. Де Голль
все больше начал êритиêовать политиêó США. Он был возмóщен войной
во Вьетнаме, отозвав в мае 1965 ã. своих представителей из СЕАТО.
21 февраля 1966 ã. Франция официально заявила о выходе из
военной орãанизации НАТО. Де Голль заявил, что в связи с изменениями
в мире, политиêа, проводимая в рамêах альянса, противоречит интересам
Франции и может привести ê автоматичесêомó вовлечению в êонфлиêты,
вопреêи ее ãосóдарственным интересам. С 1 июля 1966 ã. все францóзсêие
воорóженные силы были подчинены национальномó êомандованию, а
с 6 оêтября 1966 ã. представители Франции поêинóли постоянный
военный êомитет НАТО. На территории Респóблиêи были
лиêвидированы все военные штабы альянса, иностранные военные базы,
выведены союзничесêие войсêа. Штаб-êвартира была перенесена
из Реêонêóра в Брюссель.
Выход Франции из военной системы блоêа вовсе не означал полноãо
разрыва Парижа с НАТО. Союзничесêие позиции Франции сохранились
в политичесêих инститóтах блоêа: в Атлантичесêом совете, а таêже в
различных ãраждансêих инститóтах. В сентябре 1967 ã. Париж óстановил
с военной стрóêтóрой сотрóдничество на двóсторонней основе.
Принятая в 1967 ã. новая военно-политичесêая доêтрина Франции
(«доêтрина Айре») исходила из êонцепций «обороны по всем азимóтам»
или «мноãостороннеãо сдерживания», что предполаãало ослабление
êонфронтации с Советсêим Союзом и заложило предпосылêи политиêе
разрядêи на европейсêом êонтиненте.

виêористовóвали дослідниêи ХХ століття,зоêрема О. Кравець,Є. Сявавêо,
П. Федаê, А. Пономарьов, Р. Чмелиê та інші.
Одним з ãоловних чинниêів орãанізації сімейноãо виробництва є тип
сім’ї, від яêоãо залежить чисельність робочої сили, стóпінь трóдової
аêтивності та інше. В досліджóваний період на Гóцóльщині існóвала в
основномó мала сім’я та залишêи велиêої (чи розширеної).
На даній території існóвала приватна власність на землю та сервітóти,
томó еêономічне становище залежало від заможності сім’ї та працьовитості
її членів. Мала êільêість вільних земель в Уêраїнсьêих Карпатах провела
до тоãо, що ãоловним заняттям ãóцóлів стало тваринництво та промисли, а
таêож найм на сезонні роботи на рівнинах чи за êордоном.
В основі орãанізації виробничої діяльності селянсьêої сім’ї лежить
статево - віêовий розподіл праці. Статевий поділ праці залежить від типó
сім’ї. Яêщо ó велиêій сім’ї він бóв чітêий та статичний, то в малій сім’ї
межа між жіночою та чоловічою роботою не таêа виразна, і з’являється
більша êільêість спільно виêонóваних робіт. Чоловіêам належали роботи
за доãлядом по ãосподарствó, найм на промисли та інші. Жінêи êрім
щоденної хатньої роботи, займались переробêою сировини власноãо
ãосподарства та доãлядом за дітьми. Діти залóчались до роботи в досить
ранньомó віці, хоча це залежало від типó сім’ї, бо ó велиêій родині це
відбóвалось пізніше.
Споживча підфóнêцій селянсьêої сім’ї поляãає ó обліêó прибóтêів та
розподілі витрат. Прибóтêом від ãосподарства êористóвався чоловіêãосподар. Жінêа моãла мати свій дохід. Гроші дорослих неодрóжених синів
та дочоê зберіãались ó батьêа, хоча моãли виêористовóватись і самими
дітьми. Рішення про витрати êоштів приймались спільно чоловіêом та
дрóжиною, або зі старшими синами. Яêщо це бóло марнотратство –
чоловіê пропивав їх,то ãромада чи священиê моãли втрóчатись ó сімейні
справи.
Уêраїнсьêа ãóцóльсьêа сім’я досліджóваноãо періодó, є фаêтично
оêремий виробничо-споживчий трóдовий êолеêтив, в яêомó рідêо
виêористовóвалась наймана праця.

Українська родина Гуцульщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.:
економічна функція

Надія Галушка
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Еêономічна фóнêція повинна забезпечóвати матеріальні основи
існóвання сім’ї, і реалізóється через виêонання двох її підфóнêцій:
виробничої та споживчої.
Дослідниêи ХІХ – початêó ХХ ст., зоêрема В. Охримович,
М. Зóбрицьêий, І. Франêо, О. Франêо, В. Шóхевич, Р. Кайндль та інші,
працювали над даною темою, залишивши описові матеріали, яêі
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Старомерчанскиие курганы скифского времени на Харьковщине

Александр Ганшин
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Кóрãаны являются носителем необычайноãо числа информации
необходимой для реêонстрóêции различных аспеêтов жизни населения
сêифсêоãо времени нашеãо êрая в древности. Можно с óверенностью
сêазать, что в обряде поãребения отражаются в определённой мере
основные черты социальной стрóêтóры общества, особенности хозяйства и
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быта местноãо населения, еãо релиãиозные верования и этноãрафичесêие
особенности, важные для проблем ãенезиса и этноêóльтóрных связей.
Особое место среди различных поãребальных памятниêов сêифсêоãо
времени северодонецêоãо реãиона занимают êóрãанные моãильниêи ó
п.Старый Мерчиê. Эти êóрãанные поãребения отличаются от остальных
поãребальных памятниêов этоãо времени в первóю очередь своим
боãатством и особенностями поãребальных соорóжений.
Они стали известны археолоãам ещё в 1970ãодó. Разведêами
А. В. Бандóровсêоãо, Ю. В. Бóйнова и А. К. Деãтяря в оêрестностях этоãо
посёлêа были зафиêсированы пять êóрãанных ãрóпп, в êоторые входило от
шести до 12 насыпей. Кóрãанная ãрóппа №1 относится ê позднемó
бронзовомó веêó, но содержала и впóсêные поãребения сêифсêоãо периода.
Они оêазались очень бедными и ни чем не отличались от обычных
захоронений рядовых общинниêов раннеãо железноãо веêа на
Харьêовщине.
Совершенно иной статóс имеют êóрãанные ãрóппы 2,3 и 4. В первой
из них археолоãами расêопаны тольêо два êóрãана, ещё один «чёрными
археолоãами». Кóрãан №1 исследован В. Н. Оêатенêом весной 2007ã. В
нём обнарóжено парное захоронение в деревянном сêлепе с орóжием и
деталями êонсêой сбрóи. В êóрãане №2 (разрóшенном во время Второй
Мировой Войны) – золотая нашивная бляшêа с фиãóрой в êольцо
свернóвшеãося хищниêа. Датирóется XIв. до н. э. Кóрãан №3 (разрóшен
«чёрными археолоãами») найдены обломêи античной столовой êерамиêи и
бронзовое êонца V- начала IVв. до н. э.
В êóрãанной ãрóппе №3 расêопаны 12 êóрãанов. Все они по амфорной
таре (Менда, Солоха – 1,2) и дрóãими артефаêтами датирóются IVв. до н.
э. праêтичесêи во всех поãребениях здесь были деревянные сêлепы с
парными захоронениями, в сопровождении оборонительноãо и
настóпательноãо воорóжения. В двóх êóрãанах был найдены аêинаêи с
золотой апплиêацией рóêоятей и êонсêой óздой. В êóрãане №3 найден и
бронзовый êотёл, а в êóрãане №11 – позолоченный серебряный êóбоê с
изображением бóêраниев. В этом же захоронении сохранилась рóчêа от
двóрóчноãо сосóда ãречесêоãо производства. Подобные предметы раньше
встречались тольêо в самых боãатых сêифсêих поãребениях Северноãо
Причерноморья.
Кóрãанная ãрóппа №4 (всеãо 6 êóрãанов) датирóется второй
половиной IV –началом IIIвв. до н. э. Здесь таê же содержались
захоронения воинов.
В итоãе можно сделать вывод, что возле пос.Старый Мерчиê с VI по
начало IIIвв. до н. э. хоронили местнóю элитó, вêлючая и всадниêа
(ê.№3,ãрóппа3) и, возможно племенноãо вождя (ê№11, ãрóппа 3).
О высоêом
прижизненном
социальном
статóсе
этих
óмерших

свидетельствóет и захоронение в одних êомплеêсах социально зависимых
лиц (орóженосцев, поваров, виночерпиев). Этничесêая принадлежность
cтаромерчансêих êóрãанов поêа не ясна. Дóмается, они были оставлены
подвижными сêотоводами и ãосподствóющей верхóшêой общества в среде
местных племён сêифсêоãо периода.
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Культурнопросвітницька діяльність уманської кооперативної спілки

Інна Гарбузова
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрóãа половина ХІХ - початоê ХХ століття ознаменóвались
бóрхливим розвитêом ãромадсьêо-політичної, філософсьêої, еêономічної,
історичної та педаãоãічної дóмêи Уêраїни. У зазначений період відбóвався
аêтивний національно-просвітницьêий рóх та розбóдова óêраїнсьêої
державності. У низці навчальних заêладів Уêраїни наприêінці
ХІХ століття поширюються ідеї êооперативноãо виховання óчнівсьêої
молоді.
Одним із напрямêів вивчення просвітницьêої спадщини Уêраїни
є дослідження êóльтóрно-освітньої діяльності êооперативних товариств
оêремих реãіонів.
Ідея створення êооперативноãо об’єднання на Уманщині відноситься
до 1912 роêó. На той час ó реãіоні діяло близьêо 60-ти сільсьêих
споживчих товариств і відчóвалась ãостра необхідність ó союзномó
об’єднанні. 1 липня 1912 р. бóв сêлиêаний перший з’їзд представниêів
êооперативних товариств Уманщини. З’їзд óхвалив рішення розробити
Статóт Спілêи споживчих товариств Умансьêоãо районó і заснóвав
земсьêó êасó дрібноãо êредитó. Зважаючи на неãативне ставлення владних
стрóêтóр до êооперації, з’їзд прийняв постановó про êлопотання перед
Мосêовсьêою спілêою споживчих товариств про відêриття в Умані своєї
філії. У 1914 р. відбóлися збори óповноважених „Земсьêоãо
êооперативноãо заêóпівельноãо товариства”, на яêих бóло обрано
правління товариства, але ó зв’язêó з початêом І світової війни в 1914 р.
товариство припинило своє існóвання через мобілізацію до армії
новообраних членів правління. В 1916 р. êооператори Уманщини зновó
піднімають êлопотання про відêриття Спілêи під назвою „Споживче
товариство ãóртових заêóпоê”, статóт яêоãо бóло затверджено
ãóбернатором лише в січні 1917 р.
Майже з самоãо початêó своãо існóвання Спілêа надає велиêоãо
значення
êооперативно-орãанізаційній
діяльності
ó
напрямêó
êооперативноãо виховання народних мас, підãотовêи досвідчених фахівців
на селі, орãанізації нових споживчих, êредитних та сільсьêоãосподарсьêих
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товариств. З метою виховання молоді в êооперативномó напрямêó і
підãотовêи êваліфіêованих працівниêів для села Умансьêа êооперативна
спілêа запровадила виêладання êооперації в шêолах і, разом з тим, для
праêтиêи óчнів, яêі навчаються êооперації – шêільні êооперативи.
Передóмовами становлення êооперативних товариств оêремих реãіонів та
Уêраїни ó ціломó в êінці ХІХ – на початêó ХХ століття стали еêономічні
чинниêи та пожвавлення соціоêóльтóрної діяльності значної частини
інтеліãенції. Кооперативні товариства ми розãлядаємо яê добровільні
об’єднання національно свідомих діячів, óчених, виêладачів, представниêів
широêої ãромадсьêості, êотрі здійснювали орãанізаційнó, просвітницьêó,
êóльтóрницьêó діяльність, спрямованó на піднесення еêономічноãо
добробóтó, а таêож на реалізацію освітньо-виховних цілей серед дітей,
молоді та дорослоãо населення. Завдяêи їхнім зóсиллям бóли відêриті
шêоли, заêлади професійної освіти, навчальні êóрси, засновано мережó
бібліотеê, читалень, êнижêових сêладів. Таêó діяльність êооперативних
товариств слід êваліфіêóвати яê просвітницьêо-êóльтóрницьêий рóх,
яêомó бóли притаманні певна системність та адеêватність соціоêóльтóрним
óмовам життя. Вона відіãрала значнó роль в óêраїнсьêомó національноêóльтóрномó піднесенні êінця ХІХ – початêó ХХ ст. і мала велиêий вплив
на розвитоê вітчизняноãо шêільництва.

малым – «óвидеть» противниêа на таêом расстоянии, чеãо можна было
добиться, использóя сóда-êорреêтировщиêи при наличии надежной связи
последних с броненосцами. Аêтивно применяли этó таêтиêó рóссêие
в Порт-Артóре.
С самоãо начала войны использовали радио не тольêо для обычной
радиосвязи, но и необычным образом, для целей, совсем отличных от тех,
для êоторых оно предназначалось. Каê известно, Япония начала войнó
с внезапноãо нападения на рóссêие военные êорабли стоявшие на яêоре в
портах Чемóльпо и Порт-Артóр. Однаêо во время частых атаê японцев на
сóда в Порт-Артóре, радиооператоры на российсêой базе часто замечали,
что перед атаêой они моãли слышать в наóшниêах óвеличивающийся по
интенсивности радиообмен междó японсêими êораблями, что было
возможно потомó, что японцы использовали радио без всяêих
предосторожностей, не сêрывая своих радиопередач. Посêольêó эти
сиãналы перехватывались задолãо до появления êораблей противниêа,
рóссêое êомандование ãотовило свои силы ê отражению неминóемой атаêи
японцев. Позже это станет называться радиоразведêой. Достойным
примером ее использованья выявились действия Владивостоêсêоãо отряда
êрейсеров.
Важным êаналом полóчения информации о противниêе стал перехват
и дешифровêа радиоãрамм противниêа. Посêольêó японцы, долãое время
переãоваривались по радио отêрытым теêстом, достаточно было иметь при
штабе
переводчиêа,
чтобы
читать
их
сообщения.
Блаãодаря радиоперехватó,
в
частности,
была
сорвана
третья
заãрадительная операция японцев под Порт-Артóром.
15.04.1904 ã. радио находит еще одно новое боевое применение.
Передающая станция "Золотая ãора" и броненосец "Победа" создают
помехи обнарóженномó телеãрафномó обменó японсêих êораблей и тем
самым резêо снижают эффеêтивность проводимоãо ими артиллерийсêоãо
обстрела êрепости Порт-Артóр. Стало ясно, что если не обеспечена
сêрытность связи, то оêазывается óязвимой ее надежность.
Это использование радио можно считать эмбриональной стадией РЭБ.

Тактика и практика использования радио
на флоте в русскояпонской войне 19041905 гг.

Максим Гержановский
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Рóссêо-японсêая война, вспыхнóвшая в феврале 1904 ãода в
резóльтате êонфлиêта интересов Санêт-Петербóрãа и Тоêио, стала первой
войной, в êоторой радио использовалась обеими сторонами для
обеспечения связи со своими войсêами. Возможность посылать сиãналы
«за ãоризонт» стало революцией в разведêе. Кораблю-разведчиêó вовсе не
обязательно теперь идти на всех парах в зонó прямой видимости своеãо
адмирала, или слать ê немó посыльное сóдно. Именно хорошей разведêе,
сосредоточенной ãлавным образом на линии наблюдения междó
о. Квельпарт и ãрóппой о-вов Гото, а таêже вдоль всеãо êорейсêоãо
побережья, обязан адмирал Тоãо своевременным обнарóжением рóссêой
эсêадры, что имело важное значение для выполнения еãо знаменитоãо
“crossing-T”.
Кроме сóщественных сдвиãов в разведêе радиосвязь позволила
óвеличить дистанцию боя, таê êаê ãлавный êалибр тоãдашних броненосцев
моã «заêидывать» снаряды далеêо за линию ãоризонта. Оставалось дело за
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Урбанізація в Україні у 60х роках ХХ століття

Ярослав Гирич
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Процес постóповоãо зростання ролі міст та їх жителів (óрбанізація),
набóв особливої ролі впродовж 1960-х роêів. Всесоюзний перепис
населення 1959 роêó зафіêсóвав питомó ваãó місьêоãо населення на рівні
45,46%. Наприêінці 1950-х роêів êерівництвом радянсьêої держави і партії
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бóло óхвалено ряд принципових рішень, присвячених особливій ролі
цивільноãо житловоãо бóдівництва. Серед подібних нормативних аêтів
варто зãадати Постановó ЦК КП Уêраїни і Ради Міністрів УРСР
4 ãрóдня 1958 р. «Про заходи по поліпшенню справи планóвання і
забóдови населених пóнêтів УРСР» та Постановó ЦК КПРС та РМ СРСР
від 31 червня 1959 роêó «Про розвитоê житловоãо бóдівництва в СРСР».
Новою житловою проãрамою êраїни передбачалось: ліêвідація впродовж
10-12 роêів нестачі житловоãо фондó; здешевлення собівартості одноãо
êвадратноãо метрó житла; розробêа та виêонання ãенеральних планів
розвитêó місьêих населених пóнêтів вêлючно з райцентрами; створення
широêої мережі цементних заводів та інших підприємств по виробництвó
бóдівельних матеріалів, що б здешевило їх вартість; створення велиêої
êільêості мобільних бóдівельних бриãад та потóжних трестів; ведення
місьêої забóдови новоãо типó – житлових масивів, на вільних від забóдови
територіях; бóдівництво бóдинêів першоãо поêоління індóстріальної
забóдови – т. зв. «хрóщовêи» тощо.
Аêтивна містобóдівна політиêа разом зі значним міãраційним рóхом,
що спостеріãався всередині Уêраїни, призвели до стрімêоãо зростання
абсолютної та відносної чисельності її місьêоãо населення. Швидêе
зростання в післявоєнні роêи місьêоãо населення за рахóноê механічноãо
приростó та переведення сільсьêих населених пóнêтів до êатеãорії місьêих
в резóльтаті індóстріалізації зóмовили систематичне сêорочення яê
абсолютної, таê і відносної чисельності сільсьêоãо населення.
Середньорічні темпи зниження êільêості сільсьêоãо населення респóбліêи
протяãом 1950-1962 рр. становили 0,5%. З іншоãо боêó, середньорічні
темпи зростання всьоãо населення впродовж 1950-1962 рр. становили
близьêо 1,5%, а місьêоãо – понад 4%. Уêраїна належала до числа респóбліê
зі значною інтенсивністю міãрації. Таê, ó 1968– 1969 р. обіã
міжреспóбліêансьêої і внóтрішньореспóбліêансьêої міãрації населення
(сóма прибóлих і вибóлих) сêлав тóт 4385,2 тис. осіб, тобто на 1000 осіб
середньорічноãо населення змінило місце проживання 94 особи.
Яê наслідоê політиêи аêтивноãо цивільноãо житловоãо бóдівництва з
1956 по 1965 рр. бóло збóдовано 182 423 тис. êв.м. житлової площі, зведено
4 101,3 тис. êвартир (бóдівель), житло одержали 17,9 млн. осіб. Оêрім тоãо,
êолãоспами, êолãоспниêами та сільсьêою інтеліãенцією спорóджено
911,5 тис. жилих бóдинêів.
Відповідно до Всесоюзноãо переписó населення 15 січня 1970 р. міьêе
населення Уêраїни сêладало 54,56%, на території УРСР нараховóвалося
вісім міст із населенням понад 500 тис. чол., і в них проживало понад
28% місьêоãо населення респóбліêи. Зãідно статистичних даних, отриманих
після проведення переписó 15 січня 1959 р. таêих міст бóло п'ять, і в них
зосереджóвалось трохи більше 21% місьêих жителів.

Отже, впродовж 60-х рр. ХХ ст. внаслідоê аêтивної містобóдівної
політиêи, значноãо міãраційноãо рóхó, адміністративноãо переведення
сільсьêих населених пóнêтів ó місьêі, Уêраїна перетворилась
на висоêоóрбанізованó респóбліêó.
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Громадськополітична і науковопубліцистична діяльність
А. Ніковського у 19241929 рр.

Микола Горбатюк
Київський національний лінгвістичний університет
Визначальним фаêтором сóспільно-політичноãо, еêономічноãо і
êóльтóрноãо розвитêó бóдь-яêої держави є óплив на ньоãо дій і вчинêів
êонêретної історичної постаті. Зважаючи на це, óêраїнсьêа історична наóêа
все більше óваãи звертає на вивчення життя і діяльності визначних
ãромадсьêо-політичних діячів, особливо тих, яêі бóли виêреслені
радянсьêою історіоãрафією. Однією із таêих постатей, яêа має бóти
повернена із забóття є Андрій Васильович Ніêовсьêий.
Після поразêи óêраїнсьêих національно-визвольних змаãань
А. Ніêовсьêий перебóвав в еміãрації. Деяêий час проживав на території
Польщі, зãодом ó Німеччині, де працював ó видавництві
Яêова Оренштайна “Уêраїнсьêа наêладня”. У цей період він відійшов від
аêтивної політичної діяльності, і почав пошóêи шляхів для повернення на
батьêівщинó, де ó Києві на ньоãо чеêали двоє йоãо малолітніх
дітей – дочêа Галина і син Володимир.
На початêó 1924 р. А. Ніêовсьêий, завдяêи êлопотанням аêадеміêа
С. Єфремова отримав дозвіл на повернення в УРСР для роботи ó ВУАН.
Перед виїздом із Німеччини А. Ніêовсьêий мав зóстріч із представниêами
Державноãо Центрó УНР Р. Смаль-Стоцьêим, О. Шóльãіним і
М. Васильêом, яêим пообіцяв, що після повернення на Уêраїнó він не бóде
вистóпати проти óêраїнсьêих еміãраційних державних орãанів і не перейде
на радянсьêó платформó.
прибóв
19
листопада
1924 р.
В
УСРР
А. Ніêовсьêий
Після повернення він деяêий час, спільно із дітьми, жив ó родині
Єфремових-Дóрдóêівсьêих. В цей час всі свої сили він сêонцентрóвав
виêлючно на наóêовій та літератóрно-пóбліцистичній діяльності.
У 20-ті роêи одним із профільних завдань ВУАН бóла підãотовêа і
видання термінолоãічних і переêладних словниêів. А. Ніêовсьêий ó цей час
входив до двох êомісій: Комісії словниêа живої óêраїнсьêої мови та
літератóрної, яê член Історично-літератóрноãо товариства. В цей час він
таêож працював над підãотовêою баãатотомноãо óêраїнсьêо-російсьêоãо
словниêа та брав óчасть в óêладанні анãло-óêраїнсьêоãо словниêа,
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словниêів іноземних термінів та театральної термінолоãії. Яê наóêовий
співробітниê І відділó ВУАН А. Ніêовсьêий писав наóêові праці ó ãалóзі
óêраїнсьêої літератóри. Таê, протяãом 1926 р. їх вийшло 11.
Аêтивно вистóпав проти централізаторсьêих тенденцій ó радянсьêій
наóці. Зоêрема, йоãо підпис міститься під зверненням наóêових
співробітниêів ВУАН спільномó зібранню аêадемії з вимоãою звернóтися
до óрядó УСРР із заявою про недоцільність перейменóвання Російсьêої
Аêадемії наóê на Всесоюзнó.
Крім цьоãо, А. Ніêовсьêий брав óчасть ó роботі êооперативних
видавництв (“Слово” та ін.), яêі займалися підãотовêою до дрóêó творів
óêраїнсьêих і світових êласиêів: написав передмови та здійснив редаêцію
творів
Лесі
Уêраїнêи,
І. Нечóя-Левицьêоãо,
В. Винниченêа,
О. Кобилянсьêої, Г. Квітêи-Основ’яненêа, Т. Бóрдóляêа, О. Левицьêоãо,
В. Шеêспіра, А. Франса, П. Меріме та ін. У жóрналі “Життя і революція”
бóло видано ряд йоãо êритичних статей на твори тоãочасних óêраїнсьêих
письменниêів (В. Підмоãильноãо, Ю. Яновсьêоãо та ін.).
Впродовж зазначеноãо періодó А. Ніêовсьêий аêтивно займався
переêладацьêою діяльністю. Зоêрема, ним бóло зроблено переêлади
на óêраїнсьêó мовó творів Дж. Лондона та М. Гоãоля.
З ãрóдня 1928 р. долóчився до роботи Уêраїнсьêоãо бібліолоãічноãо
товариства, де читав доповіді на літератóрнó тематиêó.
У липні 1929 р. бóв заарештований за підозрою в óчасті ó
“Спілці визволення Уêраїни”. В інспірованій ОГПУ справі проходив
яê один із ãоловних обвинóвачених. Радянсьêі êаральні орãани визначили
йоãо роль яê емісара петлюрівсьêоãо еміãрантсьêоãо центрó для боротьби з
більшовицьêою владою. Бóв засóджений на 10 роêів позбавлення волі і
5 роêів поразêи ó правах. Ув’язнення відбóвав ó Ярославсьêомó
політізоляторі та на Соловêах.
Таêим чином, після повернення з еміãрації А. Ніêовсьêий відійшов від
політиêи і присвятив себе наóêовій, видавничій та літератóрнопóбліцистичній діяльності.

резóльтатам наблюдений за белãородсêим êóпечеством êонца XVIII в. по
материалам ревизсêих сêазоê 1795 ã.
Объеêтом
историêо-демоãрафичесêоãо
наблюдения
стали
422 êóпечесêие семьи. Кóпечесêих фамилий было – 270, следовательно,
152 семьи (36%) принадлежали близêим родственниêам.
Кóпечесêие жены были моложе ãлавы семьи в среднем на 5,5 лет.
При повторном браêе овдовевших êóпцов ãлава семьи был старше в
среднем на 13 лет. Изредêа встречались семьи, в êоторых сóпрóãи были
ровесниêами – 28 семей. В 37 семьях жены были старше мóжей в среднем
на 4 ãода.
Очевидна зависимость возрастных различий сóпрóãов с возрастом
ãлавы семьи. В диапазоне возраста мóжа от 16 до 25 лет он старше жены
на 1 ãод, 26 – 35 лет – на 4 ãода, 36 – 45 лет – на 7 лет, 46 – 55 лет – на
10 лет.
Из 422 семей было 365 полных, в 57 семьях лишь один - вдовый
родитель. Помимо этоãо, в семьях проживало 60 пожилых вдовых отцов и
матерей. Кроме тоãо, êаê правило, фамилии были представлены 2-мя
поêолениями, хотя встречаются слóчаи даже с 4-мя поêолениями
(3 слóчая).
Преобладали мноãодетные, по современным представлениям семьи:
с 1 ребенêом 81 семья (19%); 2 – 3 детей – 136 семей (32%); 4 – 5 детей – 107 семей (25%); 6 и более детей – 69 семей (16%). В 29 семьях не
было детей. Среди детей преобладали мальчиêи, êоторых было ≈ 55%.
Половина браêов носила внóтрисословный хараêтер. Из 217 слóчаев,
в êоторых óдалось óстановить сословнóю принадлежность сóпрóãи,
103 жены были из êóпечесêими дочêами, 36 – êрестьянêи, 34 – мещанêи,
18 – дворянêи (в 17 из них – дочери офицеров), 8 дочери
священнослóжителей, 7 – из дрóãих слоев.
Подобная ситóация прослеживается и в выдаче замóж дочерей
(162 слóчая). Приоритет отдавался êóпцам – 85 слóчаев (52%), за ними
следовали êрестьяне – 26 слóчаев (16%), мещане 15 слóчаев (9%).
По 14 слóчаев приходится на детей священнослóжителей, статсêих
слóжащих и солдат (по 8,5%), за дворян (5 из них офицеры) было выдано
6 дочерей, два слóчая выдачи приходится на дрóãие социальные ãрóппы.
Приоритет в выборе жены и выдаче замóж дочерей отдавался своемó
сословию. Выдача за êрестьян и мещан объясняется, тем, что большинство
êóпцов вышли из их среды.
Сóществóет связь междó продолжительностью жизни представителей
êóпечесêих семей и полом. Было выявлено 124 слóчая мóжсêих смертей и
69 женсêих. Смертность среди детей (1-7 лет) ó мóжчин
12,9% выявленных слóчаев, ó женщин 13,4%, т.е. приблизительно равны.
Равны и поêазатели по смертности среди юношей и девóшеê (8-20 лет),

Купеческая семья города Белгорода
по материалам ревизских сказок 1795 года

Денис Гребеннюков
Белгородский государственный университет
Рóссêая êóпечесêая семья в общественном сознании хорошо
запечатлена êаê хóдожественный образ, рожденный êлассичесêой
драматóрãией, но êаê историчесêий феномен еще мало изóчена.
В предлаãаемом исследовании содержатся обобщенные выводы по
76
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êоторые составляют 7,2% выявленных слóчаев. Расхождения в смертности
междó полами óвеличиваются с êаждым ãодом: в возрасте 21-40 лет
ó мóжчин – 25% слóчаев, а ó женщин – 15,9% слóчаев, в возрасте 41-60 лет
ó мóжчин – 31,4% слóчаев, ó женщин – 18,8% слóчаев. Наиболее большие
расхождения среди выявленных слóчаев смерти, после шестидесяти лет:
ó мóжчин 23,3%, ó женщин 43,4%. Эти фаêты ãоворят о большей
продолжительности жизни среди женсêоãо пола в êóпечесêом сословии.

памятниêов архитеêтóры, êоторые возниêли в доарабсêое время и были
поêинóты во время монãольсêоãо завоевания Чинãисхана.
В êерамичесêом производстве Хорезма, óченый выделил 3 этапа,
êоторые имеют ярêо выраженные признаêи.
Тереножêин А. И. первым составил археолоãичесêóю периодизацию
ã. Самарêанда в êоторой выделил 7 периодов начиная от раннеãо
железноãо веêа и заêанчивая монãольсêим завоеванием. Историêоêóльтóрная периодизация Соãда и Чача являлась теоретичесêим
обобщением мноãолетних полевых исследований.
Таêим образом, Тереножêин А. И. сделал значительный вêлад
в развитие археолоãии Средней Азии, а еãо периодизация ã. Самарêанд на
сеãодняшний день является общепризнанной.

Проблемы среднеазиатской археологии в работах
А. И. Тереножкина

Мария Гречишкина
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Деятельность Алеêсея Ивановича Тереножêина до сих пор не
является
полностью
освещенной
и
оцененной
современной
археолоãичесêой наóêой, особенно это êасается среднеазиатсêоãо этапа
деятельности (1926-1948ãã.), в óсловиях êотороãо óченый сформировался
êаê археолоã.
Рассмотреть все вопросы, êоторые изóчал óченый в Средней Азии, не
из-за
недостóпности
неêоторых
представляется
возможным
опóблиêованных статей и моноãрафии исследователя, поэтомó можно
выделить
лишь
основные
проблемы,
êоторыми
занимался
Алеêсей Иванович:
1. малоизóченность доарабсêоãо периода Средней Азии;
2. периодизация архитеêтóрных построеê Древнеãо Хорезма;
3. êерамичесêое производство в Хорезме;
4. исêóсство в доарабсêом Хорезме;
5. археолоãичесêая периодизация ã. Самарêанда, а таêже Соãда
и Чача.
Доарабсêий период Средней Азии был мало известным
археолоãичесêой наóêе первой четверти ХХ вв. Поэтомó основным
направлением в изóчении древностей Алеêсей Иванович выбрал именно
доарабсêий период. На землях древнеãо Хорезма он отêрыл и частично
исследовал êомплеêсы развалин Берêóт-êала (VI – IX вв.),
Аяз-êала (I – VIIвв.), êрепости Дóман-êала, Джильдыê-êала (первые
столетия н.э.) и продолжил óже начатые исследования замêов Гóльдóрсóн,
Наринджан и Пиль-êала, проводил расêопêи êóхендиза ãорода
Пянджиêент (VII – нач. VIII вв).
Ученый первый предложил хараêтеристиêó и периодизацию
памятниêов позднеафриãидсêоãо времени VII – VIII ст. Во время разведоê
в пóстынных районах Узбеêистана было выделено три основных типа
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К вопросу о боспорских агораномах

Денис Грибанов
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Исследование ãосóдарственноãо óстройства античных полисов
Северноãо Причерноморья всеãда являлось одним из аêтóальных
направлений отечественноãо антиêоведения. Однаêо óчитывая общóю
оãраниченность источниêовой базы для подобных исследований неêоторые
важные аспеêты ãосóдарственноãо óстройства Ольвии, Херсонеса и, в
особенности, Боспора до сих пор не полóчили должноãо отражения в
наóчной историоãрафии. К их числó относится и вопрос о сóществовании
на Боспоре в эпохó Спартоêидов таêой важной и широêо
распространённой в ãречесêом мире маãистратóры, êаê аãораномия.
При рассмотрении этоãо вопроса использóется сравнительноисторичесêий метод, позволяющий сопоставить даннóю боспорсêóю
маãистратóрó с её аналоãами в дрóãих ãречесêих ãосóдарствах (в Афинах,
Ольвии, Херсонесе). Основными источниêами являются аãораномные
êлейма на весовых ãирях и на мерных сосóдах.
Анализ всех достóпных источниêов позволяет сделать вывод, что на
Боспоре аãораномия сóществовала в Пантиêапее и, возможно, в
Фанаãории, являясь êоллеãиальной маãистратóрой. При этом боспорсêие
аãораномы в соответствии с общеãречесêими традициями сохраняли свою
основнóю фóнêцию – êонтроль над рыночной торãовлей. Геоãрафия
находоê весовых ãирь и мерных сосóдов с аãораномными êлеймами
óêазывает на то, что власть пантиêапейсêих маãистратов моãла
распространяться не тольêо на Пантиêапей и близêий ê немó Мирмеêий,
но и на Нимфей. Этот вывод может изменить сóществóющие
представления о ãраницах пантиêапейсêоãо полиса, êоторый являлся
79

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

политичесêим центром боспорсêоãо архэ, постепенно формировавшеãося в
êонце V-первой половине IV вв. до н.э.
Каê поêазывает пример сицилийсêоãо архэ в период правления
Дионисия Старшеãо, в подобных ãосóдарствах сохранение отдельных
традиционных форм полисной власти, таêих êаê маãистратóры, было тесно
связано с аêтивной политичесêой ролью ãраждансêой общины,
выражавшейся в деятельности Народноãо собрания. Учитывая это, можно
предположить, что и на Боспоре êандидаты на должность аãораномов, хотя
бы формально, óтверждались в Народном собрании. Это расширяет наши
представления о хараêтере заêонодательной деятельности Народных
собраний в боспорсêих ãородах. Поэтомó доêазанный фаêт сóществования
на Боспоре в период Спартоêидов аãораномии в перспеêтиве может стать
важным элементом в исследовании взаимоотношений правителя-тирана и
полисной ãраждансêой общины.

и 300 рóблей "êвартирных"). Соãласно óставó 1884 ã. таêая оплата трóда
архитеêтора сохранилась.
Создавались специальные строительные êомиссии, в состав êоторых
входила администрация óниверситета, архитеêтор и дрóãие должностные
лица. Для строителей издавались специальные инстрóêции по постройêе
тех или иных зданий (стóденчесêоãо общежития, óниверситетсêих êлиниê
и т.д.).
Следóет сêазать, что при постройêе óниверситетсêих зданий во
внимание принималась не тольêо их площадь, но и объем – то есть
архитеêторы заботились даже о êоличестве êислорода, необходимоãо для
нормальноãо протеêания интеллеêтóальной деятельности.
Отметим, что далеêо не все проеêты óниверситетсêих построеê нашли
свое воплощение в реальности. Таê, первый вариант óниверситетсêоãо
ãородêа разработал Е. А. Васильев. По еãо проеêтó óниверситетсêие здания
предполаãалось возвести примерно на той территории, ãде в настоящее
время находится площадь Свободы. Проеêт очень понравился в
Петербóрãе, но от еãо осóществления пришлось отêазаться из-за
недостатêа средств. Университетó решили отдать расположенный в центре
ãорода ãóбернаторсêий дворец, построенный в 1776 ã. Не был воплощен в
жизнь и план реêонстрóêции óниверситетсêоãо здания архитеêтора
В. В. Величêо.
Всесторонний анализ творчества архитеêторов Харьêовсêоãо
óниверситета óбеждает в том, что именно эти люди во мноãом
сформировали архитеêтóрный облиê ãорода Харьêова.

Архитекторы Харьковского университета ХIХ – начала ХХ века
и их роль в формировании городского облика

Артем Григорьев
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
История зданий Харьêовсêоãо óниверситета интересна и
мноãообразна. Одной из наиболее ярêих ее страниц являются
жизнеописания архитеêторов высшеãо óчебноãо заведения.
Сóществование должности óниверситетсêоãо архитеêтора с самоãо
момента основания высшеãо óчебноãо заведения свидетельствовало о
достаточно серьезном отношении ê постройêе зданий и обóстройстве
помещений для óниверситета. Штатные архитеêторы пользовались
большим óважением не тольêо в óниверситетсêой среде, но и во всем
ãороде. Вот êаê писал Д. И. Баãалей об отношении ê первомó архитеêторó
óниверситета: «адъюнêт архитеêтóры Васильев был одним из самых
попóлярных людей в Харьêове; это объясняется, с одной стороны, еãо
специальностью, а с дрóãой – хараêтером».
Должность штатноãо архитеêтора сóществовала не тольêо в
Харьêовсêом, но и в дрóãих óниверситетах Российсêой империи. Первым в
Харьêове это место занял Е. А. Васильев, принятый на должность
адъюнêта архитеêтóры и, без дополнительной оплаты, óниверситетсêоãо
архитеêтора. Позже эта работа стала оплачиваться. По óниверситетсêомó
óставó 1863 ã. жалованье архитеêтора составляло 400 рóблей серебром,
дополнительно емó выплачивалось 200 рóблей "столовых" (таêóю же
сóммó полóчал óниверситетсêий врач, оêлад профессора в это время
составлял 2400 рóблей, и дополнительно 300 рóблей "столовых",
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Гуртки самоосвіти в Харківському університеті
у другій половині ХІХ ст.

Марина Григор'єва
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Наприêінці 50-х - на початêó 60-х роêів ХІХ ст. в стóдентсьêомó
середовищі підвищився інтерес до наóêи. За порадою та під êерівництвом
професорів, або самостійно юнаêи займались наóêовою роботою, шóêали
та знаходили літератóрó, здатнó відповісти на їх запити, переêладали та
видавали êращі твори зарóбіжних авторів, орãанізовóвали літератóрнонаóêові заходи, співпрацювали з літератóрними та наóêовими жóрналами.
Стóдентсьêі ãóртêи наóêовоãо спрямóвання в цей час являли собою
нелеãальні або напівлеãальні наóêово-літератóрні об'єднання, де читались
реферати про народні рóхи та революції, дебатóвались питання моралі
тощо. Значною мірою це бóли, таê би мовити, «ãóртêи самоосвіти». Вони
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виниêали ó велиêій êільêості з середини 50-х роêів та існóвали до êінця
ХХ ст. Метою більшості ãóртêів бóла самоосвіта, але не в аêадемічномó
навчальномó, а в більш широêомó сенсі цьоãо слова. Перед освіченою
частиною сóспільства поставало питання про подальші шляхи розвитêó.
Щоб зрозóміти зміст тоãо, що відбóвалось, та перспеêтиви на майбóтнє,
необхідною бóла певна теоретична підãотовêа, обізнаність з новітніми
філософсьêими,
соціальними,
політиêо-еêономічними
вченнями,
звернення до історичноãо досвідó. В ãóртêах обãоворювалися
найрізноманітніші питання – наóêові, літератóрні, проблеми сóчасності.
Робились спроби знайти теоріям праêтичне втілення. Виниêнення таêих
ãóртêів належало до ранніх проявів сóспільно-просвітницьêоãо рóхó.
Метою освітніх ãóртêів бóло вивчення предметів, не передбачених
державною проãрамою, розвитоê національної свідомості, підãотовêа
стóдентів до ãромадсьêої праці.
Діяльність таêих ãóртêів проходила, частіше за все, вдома ó êоãось зі
стóдентів. Таê, êолишній стóдент Харêівсьêоãо óніверситетó А. Г. Воронов
зãадóє про ãóртоê, метою яêоãо бóла «орãанізація літератóрно-наóêових
занять». До сêладó ãóртêа входило 15 – 20 стóдентів з різних фаêóльтетів
óніверситетó. Головним орãанізатором ãóртêа бóв стóдент-юрист дрóãоãо
êóрсó П. О. Матвєєв.
Про подібний ãóртоê зãадóє і мемóарист – стóдент Харêівсьêоãо
óніверситетó середини 60-х роêів ХІХ ст. М. М. Ковалевсьêий. За йоãо
свідченням, в бóдинêó стóдента Ковальсьêоãо, на вечірніх зібраннях
збиралось чимало людей, яêі знайомили один одноãо з досяãненнями
природничих наóê, медицини, історії та юриспрóденції. «Всі ми без
розрізнення спеціальностей ціêавились виêлючно сóспільними питаннями,
не виходячи при цьомó з чистої теорії» - зãадóвав М. М. Ковалевсьêий.
Зазначені ãóртêи, безперечно, не можна вважати сóто наóêовими.
Не слід забóвати про те, що працювали ці об’єднання самостійно, без
êерівництва з боêó óніверситетсьêих виêладачів, а отже, стóденти не мали
змоãи отримóвати êваліфіêовані êонсóльтації з аêтóальних проблем наóêи,
детально знайомитись з наóêовими методами дослідження. Крім
виявлення заціêавленості наóêовими проблемами, óчасть в ãóртêах
самоосвіти бóла проявом соціалізації стóдентсьêої молоді, її вêлючення до
сóспільноãо життя. Їх óчасниêи через роботó з новітніми наóêовими
працями знайомились з найãоловнішими сóспільними проблемами, і,
таêим чином, вêлючались в ãромадсьêе життя. Одночасно, слід зазначити,
що таêі ãóртêи сóттєво впливали на êорпоративнó свідомість стóдентства,
ставали фаêтором самоорãанізації найбільш аêтивної йоãо частини.

Роль Н. Е. Какурина в становлении и развитии отечественной
истогриографии граждаской войны и белого движения в России
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Петр Гришанин
Пятигорский государственный лингвистический университет
Почти все аспеêты становления и развития советсêой историоãрафии
в 20-х – первой половине 30-х ãã. ХХ. были представлены в одной из
первых наóчных моноãрафий по истории Граждансêой войны
Н. Е. Каêóрина, о êоторой немало óже написано в российсêой
историоãрафии. Униêальность данной работы заêлючается не тольêо в ее
обобщенности. Обозначив основные вехи Граждансêой войны и ее
последствий автор пытался рассмотреть военнóю сторонó происходивших
политичесêих
событий,
опираясь
на
социально-эêономичесêóю
составляющóю
политичесêоãо
противостояния
революции
и
êонтрреволюции.
Вслед за Лениным Каêóрин выводил преимóщества êонтрреволюции
из «материальных и интеллеêтóальных возможностей, орãанизационноãо
опыта» и поддержêи держав êапиталистичесêоãо мира. В то же время
социальный состав противобольшевистсêоãо движения Каêóрин расширял
вêлючением в неãо «эêсплóататорсêих слоев êрестьянства – êóлаêов» и
«óãнетенных наций». Соотношение сил в этом альянсе êонстатировалось
êаê êрайне сложное, порождавшее противоречия, êоторые делали
неизбежной победó êрасных.
Инновационным представляется замечание Каêóрина об отсóтствии
однотипности белых правительств и необходимости в êаждом êонêретном
исследовательсêом слóчае останавливаться на причинах их возниêновения,
их политичесêой идентифиêации, эволюции и взаимоотношениях дрóã с
дрóãом. Однаêо Каêóрин вовсе не являлся сторонниêом «районирования»
Белоãо движения. Он одним из первых попытался рассматривать
столêновение революции и êонтрреволюции в êонтеêсте противоборства
двóх политичесêих диêтатóр, охараêтеризовав все белые правления
режимами «военном диêтатóры». Однаêо, остановившись лишь на óровне
êонстатации политичесêоãо содержания Граждансêой войны, он
сêонцентрировал свое внимание исêлючительно на проблематиêе военных
действий и óсловий их обеспечения противоборствóющими сторонами.
Иãнорирование эволюционноãо развития антибольшевистсêих
режимов заêономерно приводило Каêóрина ê неточностям в изображении
этапов развития Белоãо движения в разных реãионах России. Главными
êритериями «военной диêтатóры» исследователь считал «реаêционность»
политичесêоãо êóрса и сосредоточение власти в рóêах военной элиты, а
таêже произвол на всех óровнях осóществления властных фóнêций.
Поэтомó óпразднение А. И. Дениêиным собственноãо Особоãо совещания
траêтовалось чóть ли не êаê êрóшение самоãо режима военной диêтатóры.
Слабость
êолчаêовсêой
диêтатóры
объяснялась
нарóшением
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óправленчесêой
дисциплины
междó
Верховным
правителем,
правительством,
атаманами
и
ãенералитетом.
Дисêóссионным
представляется и заявление о том, что при полной зависимости от держав
Антанты Временное правительство Северной области являлось тоже
политичесêой êонстрóêцией диêтаторсêоãо порядêа. Из аналитичесêоãо
пространства совершенно выпадал политичесêий режим П. Н. Вранãеля,
êоторый Каêóрин хараêтеризовал не иначе êаê «одно из следствий
внóтренней Граждансêой войны» и выносил еãо за рамêи Белоãо
движения. Принимая вместе с дрóãими историêами самое аêтивное
óчастие в борьбе против бóржóазной и мелêобóржóазной идеолоãии,
Каêóрин особо подчерêивал, что одной из основных причин поражения
Белоãо движения стал «êрах соãлашательсêой демоêратии», несмотря на
«прислóжничество» эсеров (особенно их правоãо êрыла) и меньшевиêов
бóржóазии. Однаêо в отличие от дрóãих исследователей Каêóрин
попытался представить всех политичесêих противниêов большевизма êаê
одно целое, не лишенное лоãиêи саморазвития.

не были новшеством, а лишь обобщением идей мноãих теоретиêов
неравенства рас более раннеãо времени.
Таê, теория естественноãо отбора в животном мире биолоãа Чарльза
Дарвина нашла свою социальнóю интерпретацию в рассóждениях социалдарвинистов. Один из них – немецêий антрополоã начала 20в. Людвиã
Вольтман – доêазывал «êатастрофичность» сêрещивания человечесêих
рас, êоторое ведет ê вырождению блаãородной расы и порождению
«óблюдêов».
Дрóãим идейным предтечей национал-социализма можно считать
биолоãа и социал-дарвиниста Генри Спенсера, обосновывавшеãо в êонце
19в. большóю полезность нордичесêих, сêандинавсêих, рас, их
преобладание в любой сфере деятельности и их важность для сохранения
жизни всеãо человечества.
Главной же работой, ставшей фóндаментом расовой теории националсоциализма, был трóд ãрафа Артюра де Гобино «Опыт о неравенстве
человечесêих рас» - «библия» национал-социализма (Й. Геббельса).
Данная работа претендовала на «интеллиãентное» обоснование
сóществования достойных и недостойных народов. В «Mein Kampf»
Гитлера можно найти целые выдержêи из этой работы. Таêже Гитлер
прибеãает ê использованию трóда анãличанина Хьюстона Чемберлена
«Основы девятнадцатоãо веêа», ãде дается óже достаточно резêая ãрадация
рас по достоинствó.
Нацисты таêже аêтивно использовали идеи немецêоãо философа
Фридриха Ницше, êоторый в ряде своих работ («Таê ãоворил Заратóстра»,
«Человечесêое, слишêом человечно», «Сóмерêи боãов» и др.) отêрыто
ãоворит о немецêом народе êаê о верховном представителе человечества, о
еãо исêлючительной способности творить велиêое.
Среди дрóãих предшественниêов идеолоãии национал-социализма
следóет отметить Фридриха Листа, Гóстава Лебона, Паóля Ляãарда,
Рихарда Ваãнера, мысли êоторых использовались для создания и
обоснования расовой теории национал-социализма.

Формирование расовой теории как основы
идеологии националсоциализма

Вадим Гряник
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Расовая теория êаê основа национал-социалистичесêой идеолоãии
имеет три ãлавных êомпонента: антисемитизм, идеи расовой чистоты и
верховенства Ариев (нордичесêой расы).
Рассматривая даннóю проблемó, необходимо определиться с
терминолоãией. Таê под «антисемитизмом» мы бóдем понимать –
идеолоãию враждебноãо отношения ê евреям êаê ê этничесêой или
релиãиозной ãрóппе; под «расовой чистотой» - требование сбережения
расы в чистом виде, то есть недопóщение смешения представителей
априорной расы с êаêой-либо дрóãой; под «верховенством Ариев» деление всех человечесêих рас на высшие и низшие (достойные и
недостойные), при êотором арийцы бóдóт находиться на самой вершине
иерархии.
Составляя одно целое, эти аспеêты расовой теории взаимосвязаны
междó собой, дополняя дрóã дрóãа. Таê, представления о низшем
положении евреев в иерархии рас породили антисемитизм, êоторый, в
свою очередь, стимóлировал появление соответствóющих норм,
запрещающих соприêасаться с евреями, а тем более смешивать
нордичесêóю êровь с «ãрязной» êровью семитов.
Главным идеолоãом национал-социализма считается Альфред
Розенберã, изложивший свои мысли в êниãе «Миф 20 веêа». Но еãо идеи
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Історія та сучасність боротьби жінок за рівність у суспільстві

Юлія Гуртова
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Яêщо простежити історичний шлях розвитêó óêраїнсьêоãо
сóспільства, то безсóмнівно можна побачити патріархальне ставлення до
жіноê. Приãнічення та зневаження, обмеження соціальних та політичних
прав, відсóтність ãромадянсьêої позиції – все це чітêо оêреслює та
змальовóє відношення до жінêи, яê до слóжниці. Яê до істоти, яêа має
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лише три фóнêції: ãосподарство, продовження родó та задоволення
чоловічих потреб. А яê же образ порадниці, подрóãи життя та êоханої
людини?! Він з’явився не одразó. Уêраїнсьêим жінêам, яê і жінêам óсьоãо
світó, довелося пройти важêий шлях від приãнічення до визнання,
залишивши позадó численнó êóпó вчинêів, яêими вони довели свою
спроможність бóти рівними з чоловіêами. Жіночий рóх перш за все бере
свій початоê з óêраїнсьêої творчості. Справа в томó, що з точêи зорó
проблеми ãендера, óêраїнсьêа êóльтóрна традиція є двояêо орієнтованою.
З одноãо боêó, вона патріархальна – яê ясêравий приêлад можна привести
відношення до жіноê ó добó êозацтва. Та з іншоãо боêó, яêщо взяти до
óваãи творчість óêраїнсьêих письменниêів, то можна побачити з яêою
пошаною та сêорботою вони ставляться до жіноê та взаãалі до жіночої
долі.
Початêом феміністичноãо рóхó на Уêраїні, таê би мовити, першою
хвилею за рівність жіноê ó сóспільстві, стала діяльність Наталі
Кобринсьêої(1855-1920), відомої óêраїнсьêої письменниці та борця за
визнання жіночих прав, основоположниці óêраїнсьêоãо фемінізмó. Під її
вдалим êерівництвом ó Західній Уêраїні, на Бóêовині засновано
”Товариство Рóсьêих Жіноê”. У співпраці з Оленою Пчілêою(1849-1930),
таêож відомою письменницею, борцем за óêраїнсьêó національнó справó
на Східній Уêраїні, сильною, вольовою жінêою видано перший жіночий
збірниê, яêий вважають офіційним початêом фемінізмó. ”Перший Віноê.
Жіночий Альманах”(1887) сêладається з творчості, присвяченої жіночій
проблемі. У ньомó опóбліêовані праці таêих письменниць, яê
Ольãи Кобилянсьêої, Ганни Барвіноê(Олеêсандра Кóліш), Олени Пчілêи,
Лесі Уêраїнêи, Марêо Вовчоê, Михайлини Рошêевич та баãатьох інших.
Завдяêи діяльності цих жіноê, ó серцях óêраїноê вперше êолихнóлося
бажання бóти рівними та займати ãідне становище поряд з чоловіêами.
Дрóãа хвиля феміністичноãо рóхó в Уêраїні припадає на дóже ціêавий
ó історії людства міжвоєнний період(1920-1939). Сподвижницею цьоãо
рóхó на Західній Уêраїні стала Мілена Рóдницьêа(1892-1976). Відêрито
відомó Спілêó Уêраїноê ó Львові, розãортається жіноча діяльність. Стає
зрозóмілим, що жіноча óчасть ó ãромадсьêій та політичній діяльності
вимаãає óсвідомлення фемінізмó.
Серед відомих борців тоãо часó за жіноче визнання не можна не
зãадати Софію Рóсовó, Марію Білецьêó, Марію Донцовó, Зінаїдó Мирнó,
Ольãó Кобилянсьêó, Оленó Сочинсьêó та Оленó Теліãó. Спілêа Уêраїноê
співпрацює з Орãанізацією Уêраїнсьêих Націоналістів. Нарешті, на деяêий
час, відбóвається поєднання ідей фемінізмó з націоналізмом.
У своїй роботі я таêож роздивляюсь роль жінêи за часів більшовиêів
та зміни, яêі простежóються взаãалі ó ставленні до óêраїнсьêих жіноê під
впливом Австро-Уãорщини, Польщі та Радянсьêої Союзó.

Безсóмнівно можна зазначити те, що обидві хвилі феміністичноãо
рóхó на Уêраїні, хоча і виãлядають незавершеними, проте мають неабияêі
наслідêи. Розпочата справа ще ó ХІХ ст. триває й досі, óже на новомó рівні
ХХІ ст. На фоні заãальних рис розвитêó інформаційноãо сóспільства
з демоêратією та рівноправ’ям, яê резóльтат баãатостраждальної столітньої
боротьби жіноê за свої права, ми можемо óсвідомити що значить бóти
справжньою жінêою, з óсіма її бажаннями та амбіціями.
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Повітові земські музеї Лівобережної України (початок ХХ ст.)

Ігор Дворкін
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”
На початêó ХХ ст. ó Наддніпрянсьêій Уêраїні працювала повноцінна
мóзейна мережа, до яêої входили яê спеціальні (історичні, археолоãічні,
хóдожні), таê і баãатопрофільні мóзейні заêлади. Значний внесоê ó
розвитоê мóзейної справи зробили місцеві земства. Порóч з велиêими
ãóбернсьêими земсьêими мóзеями (Полтавсьêим природничо-історичним,
Мóзеєм óêраїнсьêих старожитностей В. В. Тарновсьêоãо Черніãівсьêоãо
ãóбернсьêоãо земства) працювали й повітові мóзеї.
Першим земсьêим повітовим мóзеєм на Лівобережжі став, відêритий
ó 1901 р. за пропозицією відомоãо істориêа О. М. Лазаревсьêоãо, місцевий
історичний мóзей ó Конотопі. Мóзей містив археолоãічні, історичні та
архівні матеріали. У 1910 р., за рішенням повітовоãо земства, фонди мóзею
бóли передані до мóзею Черніãівсьêої ãóбернсьêої архівної êомісії
Ініціатива створення мóзею ó Глóхові належала місцевомó
êолеêціонерó М. В. Шóãóровó. Цю ідею вдалося втілити ó життя лише
після йоãо смерті – ó 1902 р. На черãовомó річномó засіданні Глóхівсьêоãо
повітовоãо земсьêоãо зібрання за поданням ãолови земсьêої óправи
В. М. Алісова, яêе підтримав ãласний П. Я. Дорошенêо, бóло прийняте
рішення по створення ó Глóхові при земсьêій óправі „Зібрання предметів
місцевої старовини”.
Комісія з народної освіти при земсьêих зборах розробила „Основні
правила зібрання предметів місцевої старовини”. Засновниêи мóзею
вбачали основнó метó йоãо діяльності ó збиранні та збереженні від
знищення письмових та речових пам’ятоê старовини. Місце розташóвання
мóзею бóло обрано достатньо вдало – ó центрі міста. В той же час, мóзей
мав ó своємó розпорядженні лише невеличêó êімнатó. Колеêції мóзею від
самоãо йоãо заснóвання формóвалися завдяêи пожертвам. Меценатами
мóзею бóли відомі óêраїнсьêі діячі: П. Я. Дорошенêо, В. П. Кочóбей,
В. В. Нарбóт, П. П. Сêоропадсьêий. Серед еêспонатів, яêі належали мóзею,
варто назвати êартини ãетьмана І. Сêоропадсьêоãо та йоãо дрóжини
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(надійшли від П. П Сêоропадсьêоãо) та нóмізматичнó збірêó, подарованó
П. Я. Дорошенêом.
Про те, що мóзею вдалося за êоротêий проміжоê часó зібрати значні ó
наóêовомó значенні êолеêції, свідчить той фаêт, що йоãо еêспонати бóли
представлені на виставці XIV Археолоãічноãо з’їздó. Предмети Мóзею
Глóхівсьêоãо повітовоãо земства еêспонóвалися в історичномó відділі
виставêи.
Достатньо велиêий та баãатий на êолеêції мóзей працював на початêó
ХХ ст. ó Вовчансьêó (Харêівсьêа ãóбернія). Засновниêом мóзею бóв
відомий óêраїнсьêий археолоã та етноãраф В. О. Бабенêо, яêий ó 1911 р.
передав до новостворюваноãо мóзею збірêó старожитностей зі своїх
розêопоê Салтівсьêоãо êатаêомбноãо моãильниêа. Вовчансьêе земство
ó 1912 р. збóдóвало спеціально для мóзею триповерховий бóдиноê
в óêраїнсьêомó стилі. Вчений êерóвав мóзеєм від часó заснóвання й до
1930 р.
Земсьêі повітові мóзеї знаходилися ó підпорядêóванні місцевих
земств, яêі фінансóвали мóзеї, відводили та óтримóвали мóзейні
приміщення тощо. Основó фондів мóзеїв становили êолеêції, отримані від
меценатів. У створенні та подальшій роботі земсьêих мóзейних óстанов
приймали аêтивнó óчасть вітчизняні вчені, ãромадсьêі діячі.

работы Н. Ван Дама, Дж. Девлина, И. Рабиновича, Ф. Пертеса и др.
Вместе с тем, все больше современных исследователей (В. Н. Саóтов,
И. А. Матвеев, В. М. Ахмедов, Г. Г. Косач и др.) останавливают своё
внимание на сирийсêой алавитсêой общине.
Источниêовой
базой
данноãо
исследования
послóжили
опóблиêованные речи президента САР Х. Асада и еãо оêрóжения,
основная êниãа алавитсêой доãматиêи – Коран и Сóнна, а таê же
информация, полóченная в ходе личной беседы с представителем
сирийсêой алавитсêой общины. Для понимания мировоззренчесêой
ценность
представляет
хóдожественное
позиции
немаловажнóю
произведение поэта – алавита Б. Джабаля. Были рассмотрены
Конститóция САР и партийные доêóменты ПАСВ.
Длительность проживания в óсловиях изоляции, преследований со
стороны оêрóжающеãо алавитов сóннитсêоãо большинства, непризнание
этой êонфессиональной ãрóппы в êачестве самостоятельной релиãиозной
общины (исêлючение составил лишь период францóзсêоãо мандатноãо
óправления Сирией), а таêже традиционный взãляд на алавитсêое
вероисповедание êаê на еретичесêое содействовали её сохранению в виде
специфичесêи орãанизованной социально-êонфессиональной единицы в
рамêах сирийсêоãо общества. Администрации держав-метрополий (для
Сирии таêой державой была Франция) не ставили перед собой задачó
преодоления ãетероãенности общества. Эта задача решалась пóтём
обращения местных политичесêих сил ê различным инстрóментам
леãитимизации. Баасистсêий вариант панарабсêой идеолоãии в Сирии
сыãрал ведóщóю роль в ходе поисêа наиболее адеêватной местным
óсловиям основы национальноãо единства.
Эпоха после прихода партии Баас ê власти в САР хараêтеризовалась
процессом «алавитизации» военной, партийной и ãосóдарственной
стрóêтóры страны.
Создание новых элементов нóсайритсêой политичесêой доêтрины
совпало по времени с идейно-политичесêой эволюцией Сирии, и óтратой
ею статóса подмандатной территории. Постêолониальное развитие Сирии,
направленное на создание внóтренне сплочённоãо сообщества, поставило в
центр политичесêоãо процесса армейсêое офицерство алавитсêоãо
происхождения. Выдвижение этой ãрóппы определялось принципами
военной политиêи страны-мандата в реãионе.
Идеолоãичесêие óстановêи баасистсêоãо движения позволили
нóсайритам рассматривать ПАСВ êаê ãрóппó политичесêоãо действия,
леãитимирóющóю их стремление ê выходó на вершинó власти.
«Исправительное движение» заêрепило изменение взаимоотношений
междó алавитами и сирийсêим социóмом.

Сирийские алавиты (нусайриты) и партия Баас:
феномен взаимодействия

Ольга Дегтярёва
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Территориальные пространства арабсêих стран не были ãомоãенны в
национальном, социальном и êонфессиональном отношении. В этой связи
сирийсêая модель поддержания стабильности в этничесêи и
êонфессионально неоднородном обществе представляет реальный интерес
для мировоãо сообщества.
Отечественные исследователи не óделяли должноãо внимания местó
алавитсêой общины в жизни Сирии, хотя вопросы, связанные с
нóсайритами ставились в работах ведóщих отечественных специалистов,
занимающихся проблемами новейшей истории Сирии, в т.ч.
А. О. Филониêа, Э. П. Пир-Бóдаãовой, В. В. Вавилова, Г. И. Мирсêоãо,
В. Б. Лóцêоãо, М. Т. Степанянца и др. Однаêо при рассмотрении
внóтриполитичесêой ситóации Сирии встаёт вопрос о роли и месте
представителей сирийсêой алавитсêой общины (12%) в общественнополитичесêом развитии страны. Сóществóет значительная иностранная
литератóра, посвящённая данномó вопросó. Достаточно сослаться на
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Таêим образом, выдвижение алавитсêой общины на верхние стóпени
власти способствовало преодолению ãетероãенности общества САР.
«Армейсêо-партийный симбеоз» оêазался óстойчив. Притом, что Сирия
иãрает общепризнаннóю êлючевóю роль в одном из наиболее застарелых
междóнародных
êонфлиêтов,
арабо-израильсêом.
Нóсайритсêая
община – это пример, êаê представители ранее бывших эêономичесêими и
политичесêими марãиналами êонфессиональных меньшинств моãóт
приспособиться ê новым историчесêим óсловиям и захватить власть в
стране.

Обстеження, проведене ó серпні 1924 р. êонстатóвало невтішні
резóльтати óêраїнізації радянсьêих óстанов: êоштів на óтримання êóрсів і
придбання óêраїнсьêих підрóчниêів бóло отримано лише 43% від
необхідноãо; леêторів з філолоãічною освітою не бóло зовсім, томó до
виêладання залóчали вчителів інших дисциплін, яêі володіли óêраїнсьêою
мовою.
Значна частина співробітниêів óхилилася від êóрсів. Бóли випадêи,
êоли вороже настроєні до óêраїнізації співробітниêи намаãалися зірвати
роботó êóрсів. Кóрсами бóло охоплено 50-60% працівниêів радянсьêих
óстанов. Після їх заêінчення 30% слóхачів моãли самостійно вести
діловодство óêраїнсьêою мовою, 25% – з допомоãою словниêа, 45% не
набóли необхідних знань для ведення діловодства óêраїнсьêою мовою.
Плани з переведення роботи радянсьêоãо апаратó на óêраїнсьêó мовó
за 1 ріê не бóли виêонані – відповідальні працівниêи ставились до
óêраїнізації ãірше, ніж рядові слóжбовці, працівниêи, що моãли вести
діловодство óêраїнсьêою мовою, продовжóвали вести йоãо російсьêою
мовою. Отже, маємо визнати, що спроба óêраїнізóвати радянсьêий апарат
за 1923-1924 рр. зазнала невдачі.

Українізація радянських установ на Чернігівщині (19231924 рр.)

Дарія Дедович
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Аêтóальність даної теми обóмовлена важливістю мовноãо питання ó
сóчасномó сóспільно-політичномó та êóльтóрномó житті Уêраїни та
Черніãівщини зоêрема. Тривала дисêóсія щодо статóсó російсьêої мови в
Уêраїні посилює аêтóальність теми дослідження.
У лютомó 1920 р. в óсіх óстановах Уêраїни деêретом ВУЦВК бóло
запроваджено вживання óêраїнсьêої мови поряд з російсьêою. 21 вересня
тоãо ж роêó підписано деêрет про запровадження óêраїнсьêої мови ó
шêолах та радянсьêих óстановах. Однаê перші деêрети не бóли реалізовані
і ó 1920-1921 рр. жодна óстанова діловодство óêраїнсьêою мовою не вела.
Стимóлом для аêтивноãо проведення óêраїнізації радянсьêоãо апаратó
на Черніãівщині стала адміністративно-територіальна реформа 1923 р.
Саме після неї проводилися вибори до низовоãо радапаратó з місцевоãо
населення, бóло започатêовано обліê плинності êадрів за національною
ознаêою. Слід зазначити, що ó Черніãівсьêій ãóбернії 1923 р. мешêало
87% óêраїнців, 9% росіян, рештó ж становили представниêи інших
національностей.
28 липня 1923 р. розширений пленóм ãóбвиêонêомó óхвалив рішення,
за яêим запроваджóвався річний термін переведення діловодства на
óêраїнсьêó мовó, а для сóдів, земельних óправлінь, êооперації термін
переходó заêінчóвався 1 січня 1924 р. Сільсьêі ради, райвиêонêоми, êомісії
незалежних селян мали здійснити перехід на óêраїнсьêó мовó праêтично з
дня опóбліêóвання постанови.
При ãóбнаросвіті бóло орãанізовано бюро з трьох чоловіê, яêе
здійснювало педаãоãічно-інстрóêторсьêó роботó з проведення óêраїнізації.
Проãрама êóрсів óêраїнознавства для радянсьêих óстанов сêладалася
з двох частин: 70 ãодин виділялося на вивчення óêраїнсьêої мови з
діловодством, 15 ãодин – на історію Уêраїни, еêономічнó ãеоãрафію та
письменство. Кóрсантами мали бóти 12692 слóжбовці радянсьêих óстанов.
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Отношение российского и германского общества
к торговому договору 1894 г.

Сергей Дейнеко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
История торãовли в ХIХ в. свидетельствóет, что развитие торãовых
отношений привело ê óпадêó натóральноãо хозяйства, определило рост
промышленноãо производства и способствовало появлению новых
ãосóдарств.
Эêономичесêое объединение Германии начавшееся созданием в
1834 ã. таможенноãо союза ãермансêих ãосóдарств завершилось созданием
в 1871 ã. Германсêой империи.
К êонцó ХIХ интересы России и Германии в области развития
торãовли и эêономичесêоãо сотрóдничества вышли на новый óровень и в
1894 ã. был заêлючен российсêо-ãермансêий торãовый доãовор.
Этот доãовор представляет собой очень значимое явления
междóнародной эêономичесêой жизни на рóбеже ХIХ – ХХ вв. и может
считаться образцом доãоворных отношений междó современными
ãосóдарствами. Исходя из этоãо, данный доãовор имеет большое значение
для теоретичесêой подãотовêи эêономистов в области внешнеторãовой
деятельности.
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Торãовый доãовор имеет таêже немалое праêтичесêое значение в свете
встóпления Уêраины в ВТО и подписания ею торãовых доãоворов со
странами – óчастницами орãанизации.
Рóссêо-ãермансêий торãовый доãовор представлял определенный
интерес для исследователей дореволюционной России.
Цель статьи поêазать развитие торãовых связей России и Германии в
рассматриваемый период и реаêцию общественности и торãовопромышленных êрóãов двóх стран на этот доãовор.
Источниêовóю базó статьи составили пóблиêации эêономистов,
мнение
торãово-промышленных
êрóãов,
данные
статистиêи
дореволюционной России.
Междóнародные торãовые доãоворы являются одним из инстрóментов
торãовой политиêи ãосóдарства, на их основе выстраиваются
цивилизованные приемы межãосóдарственных торãовых отношений.
Основным элементом торãовоãо доãовора являются таможенные тарифы.
Российсêий таможенный тариф 1891 ã. считается неêоторыми
эêономистами
очень
российсêими,
таê
и
иностранными
протеêционистсêим. Оêоло половины всех статей тарифа носила
запретительный хараêтер.
Торãовая политиêа Германии таêже носила протеêционистсêий
хараêтер, особенно сильно по отношению ê сельсêомó хозяйствó.
Германией в 1891 ã. были заêлючены торãовые доãовора со странами
Западной Европы. В обмен на отêрытие своеãо рынêа зерна, Германия
полóчала достóп на рынêе металла, машин и óãля своих соседей.
Таêим образом фаêтичесêи были заêлючены êонвенционные торãовые
доãовора. Они предоставляли подписавшим их ãосóдарствам право
наибольшеãо блаãоприятствования.
Соãласно новым доãоворам большинство соседей Германии стали
платить ввознóю пошлинó на пшеницó в размере 3,5 мароê за 100 êã, а
Россия 5 мароê за те же 100 êã. Эти доãовора встóпили в силó с 1 февраля
1892 ã.
Переãоворы междó Россией и Германией не óвенчались óспехом с
авãóста 1893 ã. междó обеими ãосóдарствами началась таможенная война,
продлившаяся 8 месяцев.
Таможенная война расêолола общественное мнение в обеих странах
на два противоположных лаãеря.
Крóпные землевладельцы Германии аêтивно выстóпали за сохранение
высоêих пошлин на российсêий хлеб. В России на позициях
протеêционизма стояли представители êрóпноãо промышленноãо êапитала
желавшеãо óстранить ãермансêих êонêóрентов.

За сêорейшее заêлючение торãовоãо доãовора с Россией в Германии
выстóпали владельцы машиностроительных, химичесêих предприятий
при поддержêе «Дойче Банêа».
В России сêорейшеãо заêлючения доãовора желали прежде всеãо
представители сельсêоãо хозяйства и биржевоãо êóпечества, êоторое вело
аêтивнóю заãраничнóю торãовлю.
После тяжелых переãоворов, 29 января 1894 ã. междó Германией и
Россией был заêлючен доãовор о торãовле и мореплавании. Доãовор
подписан сроêом на 10 лет встóпил в силó 20 марта 1894 ã.
Германия
предоставила
России
статóс
наибольшеãо
блаãоприятствования.
Россия предоставила Германии незначительные óстóпêи, но они были
мноãочисленны. Из 227 статей таможенноãо тарифа 1891 ã. óстóпêи
êоснóлись 120.
Министр финансов С. Ю. Витте считал, что Россия заêлючила
доãовор на выãодных для себя óсловиях. Настольêо выãодных, что даже
Бисмарê обратил свое внимание на способноãо российсêоãо министра.
Доãовор позволил России óлóчшить товарооборот с Германией.
Российсêий вывоз в 1893 ã. составлял 353,4 млн. мароê, в 1897 ã. 708,4 млн.
мароê.
Увеличение внешнеторãовых связей, притоê золота в странó
позволили России в 1896 ã. ввести золотой рóбль и тем самым
стабилизировать свою финансовóю системó.
До заêлючения торãовоãо доãовора с Россией вывоз Германии
находился в óãнетенном состоянии, после заêлючения доãовора
óвеличился на однó треть. В 1892 ã. Германия вывозила товаров на
239,5 млн. мароê, а в 1897 ã. эêспорт ãермансêих товаров в Россию достиã
370 млн. мароê.
Таêим образом торãовый доãовор 1894 ã. был подписан в интересах
обеих ãосóдарств и дал стимóл ê развитию торãовли и промышленности.
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Кавказьке питання у зовнішній політиці Росії
часів Кримської війни

Софія Дейникевич
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кримсьêа війна 1853-1856 рр. бóла однією з найвизначніших подій
ХІХ ст. Особливе місце в дипломатичномó і воєнномó протистоянні Росії,
з одноãо боêó, та Анãлії, Франції і Тóреччини, з іншоãо, займало êавêазьêе
питання.
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Кавêаз здавен бóв ó всіх відношеннях óніêальною точêою на земній
êóлі. Це передóсім визначалося йоãо проміжним положенням між Азією і
Європою. Особливе значення цей реãіон мав для Росії. Кавêазьêе питання
стало ãоловним êомпонентом східної політиêи Росії ще з XV-XVII ст.
Від вирішення проблеми виходó Росії до Чорноãо моря залежав розвитоê
ãосподарства та торãівлі êраїни. Не менш важливим питанням бóла
необхідність захистó оãолених перед лицем тóрецьêої та ірансьêої аãресії
південних êордонів імперії
З точêи зорó стратеãічних інтересів особливе занепоêоєння Росії ще з
êінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст. виêлиêало анãлійсьêе втрóчання в êавêазьêі
справи. Велиêобританія розãлядала цей реãіон, з одноãо боêó - яê засіб
політичноãо тисêó на Росію, з іншоãо – яê фаêтор захистó своїх інтересів
на Середньомó та Ближньомó Сході. Напередодні Кримсьêої війни ó
листóванні британсьêих політичних діячів йшла мова про необхідність
відторãнóти від Росії частинó території Заêавêаззя і Північно-Західний
Кавêаз.
Значення êавêазьêої території для Заходó бóло настільêи важливим,
що в ході обãоворення війсьêової êампанії проти Росії серйозно
розãлядалося питання про висадêó анãло-францóзьêоãо десантó не в
Кримó, а на чорноморсьêомó óзбережжі Кавêазó. Через ряд підстав цей
план не реалізóвався, але êавêазьêий напрямоê залишався яêщо не
основним, то надзвичайно важливим ó ході Кримсьêої війни.
Не дивлячись на досить сêрóтні óмови, на Кавêазі бóли одержані
основні перемоãи російсьêої армії ó Східній війні. Взяття фортеці
Карс – одноãо з найважливіших тóрецьêих форпостів – присêорило
заêінчення війни і значно полеãшило завдання російсьêої дипломатії
ó Парижі. Завдяêи позиції францóзьêої сторони та óспішній воєнній
êампанії на Кавêазі Росії не бóло пред’явлено територіальних претензій,
а зãідно з Паризьêим мирним доãовором сóхопóтнó фортецю Карс,
фаêтично, обміняли на морсьêó фортецю Севастополь.

остротó приобрел в ãоды Первой мировой войны, êоãда национальная
интеллиãенция перевела еãо в праêтичесêóю плосêость.
Чешсêий вопрос полóчил определенное освещение в советсêой,
российсêой, чешсêой и словацêой историоãрафии. Исследователи данной
проблематиêи А. Х. Клевансêий, Й. Квасничêа, Я. Кржижеê и дрóãие в
своих работах осветили планы и попытêи решения вопроса чехословацêой
национальной интеллиãенцией, стремление привлечь ê немó массы
военнопленных чехов и словаêов, находившихся в России.
В борьбе за возрождение ãосóдарственности в среде чехословацêой
интеллиãенции не было единства. Наиболее влиятельной являлась ãрóппа
чешсêих и словацêих политиêов, в êоторой выделялись два направления:
одно ориентировалось на царсêóю Россию и с ее помощью надеялось
добиться автономии в составе Австро-Венãрии либо создать Славянсêóю
империю во ãлаве с династией Романовых; второе – на западных ее
союзниêов, прежде всеãо на Францию. Она была примером респóблиêи,
êоторóю стремились создать чешсêие демоêраты.
Значительная роль в решении чешсêоãо вопроса отводилась
военнопленным чехам и словаêам, находившимся в России в 1914-1918 ãã.
Чехословацêие политиêи стремились с их помощью решить две основные
задачи: добиться блаãосêлонности российсêих и францóзсêих властей,
создав воинсêие формирования в составе армий этих ãосóдарств.
Они должны были стать ядром бóдóщей армии национальноãо
ãосóдарства.
Начало чехословацêим воинсêим формированиям положило создание
чешсêой дрóжины из чехов и словаêов австрийсêих подданных,
проживавших в России со второй половины XIX в. Однаêо, в связи с ее
малочисленностью, с деêабря 1914 ã. царсêие власти разрешили набирать в
дрóжинó добровольцев из числа военнопленных, а с начала 1915 ã.
освобождать их из лаãерей и зачислять в нее. Аãитаторы чешсêих
орãанизаций, посещавшие лаãеря, призывали пленных встóпать в чешсêие
воинсêие формирования, обещая лóчшие óсловия содержания. Тем не
менее, эти части оставались малочисленными. Военнопленные не
стремились в них встóпать, боясь за себя и свои семьи в слóчае, если
попадóт в рóêи австрийсêих властей. К ноябрю 1917 ã. чешсêие части
насчитывали оêоло 40 тыс. человеê, что составляло 16% общеãо числа
пленных чехов и словаêов в России. Основная их масса осталась вне
формирований. Уставшие от войны, тяãот военноãо плена, разóверившиеся
в обещаниях, они оêазались инертными ê происходящемó, стремясь
óлóчшить свое положение в российсêом пленó и возвратиться на родинó.
Со сменой ориентации на Францию, с лета 1916 ã. чехословацêие
политиêи начали переãоворы с царсêим правительством о перебросêе
части военнопленных чехов и словаêов во Францию для пополнения

Военнопленные в России чехи и словаки в планах
чехословацких политиков по возрождению государства

Оксана Дмитриева
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
История борьбы чешсêоãо народа за возрождение ãосóдартва óходит
своими êорнями в события начала XVII в. Национальная политиêа
австрийсêих властей аêтивизировала национально-освободительное
движение. Чешсêий вопрос стал политичесêим с êонца XIX в., а особóю
94
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рóссêоãо эêспедиционноãо êорпóса или иностранноãо леãиона. Чешсêая
интеллиãенция стремилась создать автономный армейсêий êорпóс в
России и один или два во Франции. До оêтября 1917 ã. во Францию через
Арханãельсê двóмя партиями было отправлено оêоло 2 тыс. человеê.
Отсюда следóет, что военнопленные чехи и словаêи, находившиеся в
России в ãоды Первой мировой войны, должны были своим óчастием в
воинсêих формированиях, обеспечить поддержêó êаê России, таê и
Франции в борьбе чехословацêой интеллиãенции за возрождение
независимоãо ãосóдарства и стать началом армии независимой
Чехословацêой респóблиêи.

освітленням,
деêораційними
підйомами,
звóêопідсилювальною
апаратóрою, обладнанням для записó і телевізійної трансляції спортивних
заходів.
Яê свідчать доêóменти, внóтрішні приміщення розроблялися залежно
від
розташóвання
інженерноãо
обладнання.
Крижана
арена
заморожóвалася за допомоãою системи трóб, вмонтованих ó бетонне
поêриття залó. По трóбах цирêóлював спеціальний розчин, яêий
охолоджóвався фреоновими êомпресорами. Система охолодження бóла
енерãоємною, потребóвала êваліфіêованої технічної підтримêи, що
вимаãало значних фінансових вêладень. З 1990 р., êоли припинилися
державні дотації, від виêористання Палацó яê льодової арени відмовилися.
Однаê, після оздоблення залó спеціальним поêриттям, з’явилася
можливість відновити орãанізацію спортивних змаãань.
Відмітимо, що з одноãо з ãенеральних планів районó бóдівництва
відомо, що ця спорóда бóла лише частиною запланованоãо спортивноãо
êомплеêсó, до сêладó яêоãо повинні бóли óвійти стадіон на 80 000 місць,
басейни, велотреê, тенісні êорти, льодові зали, ãотелі. Дані доêóменти
можóть бóти виêористані для подальших досліджень з історії розвитêó
бóдівництва ó м. Харêові.

До історії розвитку спортивної інфраструктури м. Харкова:
Харківський Палац спорту (за документами ЦДНТА України)

Ольга Дождьова
Центральний державний науково-технічний архів України
Дослідниêами історії архітеêтóри Харêівщини приділяється баãато
óваãи питанням храмовоãо і житловоãо бóдівництва, біоãрафіям оêремих
архітеêторів нашоãо міста. Однаê, проблема розвитêó спортивної
інфрастрóêтóри Харêова, на наш поãляд, вивчалася ще недостатньо.
Ми розãлянемо один з об’єêтів спортивноãо призначення - Харêівсьêий
Палац спортó (1977 р.). Проеêт цієї бóдівлі зберіãається ó фондах
Центральноãо державноãо наóêово-технічноãо архівó і носить назвó
“Универсальный
трансформирóющийся
демонстрационный
исêóсственный заêрытый êатоê по óл. Стадионной в ã. Харьêове”.
Спорóда майбóтньоãо Палацó спортó бóла баãатофóнêціональною: тóт
планóвалося проведення спортивних змаãань на льоді, тренóвань,
êонцертів, êіносеансів тощо. Праêтиêа побóдови подібних êóльтóрноспортивних êомплеêсів бóла на той час заãальносвітовою – з метою
підвищення рентабельності проеêтóвальниêи намаãалися вмістити ó
постійнó оболонêó яêомоãа більше фóнêцій і за допомоãою засобів рóхомої
архітеêтóри пристосóвати інтер’єр до різних вимоã виêористання. Першою
таêою спорóдою в Уêраїні став Київсьêий Палац спортó, а з 1960-х рр. для
бóдівництва спортивних êомплеêсів в СРСР виêористовóвалися типові
проеêти. Один з них, значно перероблений і модернізований, лежить в
основі проеêтó Харêівсьêоãо Палацó спортó. До ãрóпи авторів проеêтó
óвійшли
архітеêтор
С. Е. Носовицьêа,
інженери
І. М. Лапинін,
О. І. Піддóбна, Н. С. Колесніченêо, В. В. Третьяêов.
При модернізації проеêтó первісна óваãа приділялася питанню
êомплеêтації і розміщення інженерноãо обладнання. Проеêтóвальниêи
передбачили механізацію трансформації арени ó партер для ãлядачів.
Приміщення залó бóло оздоблене спеціальним постановочним
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Варварские и восточные элементы в римском вооружении

Владислав Дудко
Днепропетровский национальный ниверситет
Коãда мы представлять римсêоãо война, перед нашим взором
возниêает стальной образ с êолонны Траяна. Однаêо само воорóжение и
амóниция не были исêонно римсêими. В течение всеãо своеãо
сóществования(VIII в до н.э. – V н.э.), римляне не ãнóшались заимствовать
воорóжение ó своих враãов. Таê можно выделить несêольêо основных
êóльтóрных êомпонентов: ãречесêий, варварсêий (иберийсêий, êельтсêий,
сарматсêий) и восточный (сирийсêий, парфянсêий, Сасанидсêий),
êаждомó из êоторых был свойственен свой этап, связанный с расширением
империи и расширением ореала обмена.
Ещё Т. Моммзен, в своём трóде «История Рима», óделил внимание
заимствованию римлянами орóжия ó дрóãих народов. В 80-х ãодах
XX веêа настóпает новый этап в изóчении данной проблемы, связанный с
именами Р. Робинсона и П. Коннолли.
С точêи зрения заимствований, можно выделить несêольêо этапов
в развитии римсêоãо воорóжения:
1) VIII – IV вв. до н.э. – доминирование ãречесêоãо, попытêи
прониêновения êельтсêих и восточных элементов. Ливий óпоминает, что
Ромóл ó самнитов заимствовал большой овальный щит. Однаêо не
исêлючено, что он имел êельтсêое происхождение, и был завезён в
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Италию в резóльтате торãовых êонтаêтов. Наãрóдные дисêи подобные
томó, что изображён на фресêе из Чери, имеет восточное происхождение,
что подтверждается идентичным изображениям на ассирийсêих
барельефах.
2) IV – I вв. до н.э. – постепенное вытеснение ãречесêоãо орóжия
êельтсêим и иберийсêим. По словам Варрона ó êельтов римляне
позаимствовали êольчóãó. К III в. до н.э. римсêая пехота постепенно
переходит ê применению монтефортинсêоãо шлема (сóдя по всемó имеет
êельтсêое происхождение).
3) I – III вв. от н.э. – доминирование êельтсêоãо, постепенное
влияние сарматсêоãо и парфянсêоãо воорóжения. Под влиянием Галльсêих
походов Цезаря от êельтов были переняты êонсêая óпряжь, шпоры,
ромбовидный и прямоóãольный щиты (ставший в последствии
леãионерсêим, вытеснив овальный), и «роãатое» седло. Однаêо, вопреêи
сложившеãося мнения, В. П. Ниêаноров, óтверждает о парфянсêом
происхождении роãатоãо седла. Более поздний леãионерсêий шлем,
вайзенаó, по своемó хараêтерó является переработêой êельтсêоãо шлема
типа Порт. Во II веêе от н.э. после даêийсêих походов римсêая êавалерия
принимает «драêонарий», взяв еãо в êачестве êавалерийсêоãо знамени.
Тацит описывает доспехи сарматсêоãо всадниêа: «делали из приложенных
одна из дрóãой железных пластин», что не исêлючает вероятность
чешóйчатоãо римсêоãо панциря, распространённоãо среди вспомоãательной
êавалерии (бронзовая чешóя из Ньюстеда).
4) III – IV – ослабление êельтсêоãо, óвеличение влияния сарматосасанидсêоãо êомпонента. К IV веêó на воорóжение был принят
êоничесêий êарêасный шлем, имевший большое сходство с сарматами
(изображённых на êолонне Траяна). В связи с долãими êонфлиêтами на
ãранице перенимают êлибанариев, êоторые, представляли собой
заêованноãо в броню êоня и всадниêа (фресêа из Дóра - Эвропас).

Аналіз архівних матеріалів та періодичних видань дає підстави
ãоворити про постійно зростаюче заціêавлення óêраїнсьêої ãромадсьêості
міжнародними відносинами під час останньоãо передвоєнноãо десятиліття.
Цей процес зóмовлений яê внóтрішніми, таê і зовнішніми фаêторами.
В Галичині êристалізóвалася самостійницьêа ідеолоãія, внаслідоê чоãо
політичні еліти аêтивніше почали шóêати можливості здобóття
незалежності óêраїнсьêих земель. У Європі сформóвалася антаãоністична
система двох блоêів – Троїстоãо союзó та Антанти, що наштовхóвало на
дóмêó про перспеêтивó масштабної війни, в яêó бóли б втяãнóті óêраїнсьêі
території. Поєднання цих двох чинниêів мало значний вплив на еволюцію
сóспільно-політичної дóмêи: ширші верстви освіченоãо ãромадянства
почали аêтивніше ціêавитися міжнародними подіями; політичні партії
намаãалися витворити власне бачення європейсьêих подій та знайти місце
óêраїнсьêоãо питання на мапі Європи; êільêість прихильниêів створення
власних війсьêових формóвань постійно зростала; радиêально налаштовані
верстви попóляризóвали ãасло здобóття незалежності óêраїнсьêих земель
шляхом збройноãо êонфліêтó між Росією та Австро-Уãорщиною.
Таêим чином, міжнародні відносини вистóпали êаталізатором
політизації óêраїнсьêої ãромадсьêості Галичини та підштовхнóли
до формóвання “політиêи орієнтацій”, яêа зóмовила підтримêó
óêраїнством Галичини Центральних держав ó воєнномó êонфліêті.

Система міжнародних відносин в Європі на початку ХХ ст.
в українській суспільнополітичній думці Галичини

Оксана Дудко
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Еволюція національної ідеї в Галичині ó дрóãій половині ХІХ – на
початêó ХХ ст. мала ваãомий вплив на розãортання óêраїнсьêоãо рóхó в
часи Першої світової війни та Уêраїнсьêої революції.
Автор має на меті розãлянóти зовнішньополітичні пріоритети
сóспільності Галичини та прослідêóвати вплив міжнародної політиêи на
еволюцію óêраїнсьêої самостійницьêої ідеї.
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Древнегреческие представления о судьбе и их эволюция
/по Гомеру и Геродоту/

Владимир Дюкарев
Белгородский государственный университет
В настоящее время одним из наиболее перспеêтивных направлений в
развитии историчесêой наóêи является историчесêая антрополоãия, в
частности, исследование менталитета тоãо или иноãо общества. Одним из
важнейших еãо составляющих является система аêсиолоãичесêих
óстановоê личности и общества в целом. Кроме тоãо, не óчитывая в
полной мере ценностные ориентации и êритерии общества, мы не можем
претендовать на понимание поведения людей исследóемой эпохи, и,
следовательно, на наóчное объяснение историчесêоãо процесса.
Именно сóдьба, иãравшая исêлючительнóю роль в жизни Древней
Греции, является, по нашемó мнению, одной из важнейших
системообразóющих êатеãорий исследóемой êóльтóры.
При рассмотрении проблемы сóдьбы перед исследователем встаёт ряд
вопросов: что именно понималось под сóдьбой в том или ином обществе?
Каê
её
представляли
(персонифицированной
или
безличной
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силой)? – однаêо наиболее дисêóссионным для древнеãречесêих
представлений о сóдьбе остаётся вопрос о соотношении (соподчинении)
сóдьбы и боãов (Зевса). Именно это и стало предметом нашеãо
специальноãо рассмотрения, однаêо в êонтеêсте данной проблемы мы
попытаемся ответить и на дрóãие интересóющие нас вопросы.
При рассмотрении ãомеровсêоãо эпоса мы встречаем весьма
противоречивые представления о сóдьбе – это является следствием
сóществования двóх тенденций во взаимоотношениях боãов и сóдьбы.
С одной стороны, сóдьба представляется êаê автономная безличная сила,
êоторой подвластны даже боãи (Hom. Il., XV, 115-118; XV, 189-192); с
дрóãой стороны, из сцен êеростасии и эпизода с óчастием лиêийсêоãо царя
Сарпедона, становится понятным, что Зевс вполне может изменить
предрешения сóдьбы (хотя и не реализóет своих возможностей) (Hom. Il.,
XVI, 431-447), а порой сам назначает её людям (Hom. Il. XXIV, 525-530;
Od., I, 17; III, 208; VIII, 579, XX, 196). Кроме тоãо, сóдьба нередêо
выстóпает êаê сила ãлóбоêо персонифицированная (в виде Мойр) и
подвластная Отцó боãов (Hom. Il., XVIII, 535).
Однаêо óже в период жизни и творчества Геродота представления о
сóдьбе начинают приобретать более чётêий и выраженный хараêтер.
В одном из пассажев Геродот преêрасно даёт понять, что перед Роêом
бессильны даже боãи (Herod. I, 90), что óж ãоворить о людях («Ведь, стало
быть, не в человечесêой власти отвратить определённое Роêом» (Herod.
III, 65)). Итаê, можно с большой долей вероятности ãоворить о
доминировании
в
эпохó
ранней
êлассиêи
тенденции
фаталистичесêой – возвышения сóдьбы над боãами.
Таêим образом, следóет отметить, что для представлений древних
ãреêов о сóдьбе на всём протяжении исследóемоãо периода хараêтерно
сóществование двóх тенденций в развитии взаимоотношений сóдьбы с
боãами и человеêом. Различия междó периодами заêлючаются в
значительной êонêретизации и преодолении противоречий в данных
представлениях.

реêонстрóюють плани монãолів щодо Половецьêоãо степó під час
дальньоãо рейдó Сóбедея і Джебе по-різномó: яê розвідóвальний набіã
(Г. В. Вернадсьêий, Р. П. Храпачевсьêий, С. Переслєãін та інш.), яê
самостійний
óдар
еêспедиційноãо
êорпóсó
в
тил
половцям
(Л. М. Гóмільов), яê виêонання частини нереалізованоãо в ціломó планó
óдарó по половцях одночасно зі сходó та з півдня (Пейнтер,
Р. В. Бабенêо). Фаêтично невирішеним залишається питання про час та
êонêретні обставини прийняття монãолами війсьêових рішень щодо
Половецьêоãо степó під час досліджóваноãо рейдó.
На основі êритичноãо аналізó та співставлення джерел автор
пропонóє власнó реêонстрóêцію появи та трансформації планó дій Сóбедея
і Джебе в Дешт-і-Кіпчаê. Яê відомо, рейд почався в êвітні 1220 роêó з
Середньої Азії. Рашид ад-Дін наводить наêаз Чинãізхана, зãідно яêомó
Сóбедей і Джебе мали захопити хорезмшаха Мóхаммеда ІІ (це бóло їх
ãоловним завданням), по можливості, підêорювати володіння володаря
Хорезма, через яêі вони бóдóть проходити. Після цьоãо планóвалося
здійснити набіã на половців та повернóтися через їх землі в Монãолію.
Тобто, поход навêоло Каспію бóв спланований вже на початêó рейдó, але
на томó етапі, планóвалося не захоплення Половецьêоãо степó, а набіã і
розвідêа в цих землях.
Після смерті хорезмшаха (наприêінці 1220 р.), Сóбедей і Джебе
отримали завдання підêорити Іраê, Азербайджан, Іраê та Ширван. Даних
про змінó планів щодо Дешт-і-Кіпчаê на цьомó етапі немає. Автор вважає,
що приблизно в êінці літа 1220 роêó Сóбедей надіслав Чинãізханó новий
план дій проти половців, в яêомó передбачалося вже завоювання Дешт-іКіпчаê. Цей план можна реêонстрóювати за фраãментарними даними
«Соêровенноãо Сêазання», «Юань-ши», Джóвейні та Рашид ад-Діна.
За цим планом передбачалося, що тóмени Сóбедея і Джебе, перейшовши
Кавêаз, óдарять по половцях з півдня. Одночасно, інший монãольсьêий
заãін мав óдарити по êипчаêах зі сходó. В таêомó разі, розбивши половців,
монãоли, з обох сторін настóпаючи широêим фронтом моãли взяти
половців в лещата. Сóдячи з «Соêровенноãо Сêазання», після цьоãо
планóвалося захоплення Бóлãарії, похід на Рóсь та взяття Києва.
Чинãізхан отримав цей план на початêó осені, і, поãодившись з ним,
відправив своãо сина Джóчі вдарити по половцях зі сходó. Одночасно він
шле відповідь Сóбедею, яêó той отримóє вже ближче до êінця
осені 1221 роêó.
Після цьоãо, Сóбедей і Джебе переходять Кавêазьêі ãори та на
рівнинах Північноãо Кавêазó розбивають алано-половецьêó êоаліцію.
В цей час вони отримóють інформацію про невиêонання Джóчі наêазó
Чинãізхана (про непоêорó Джóчі в двох фраãментах пише Рашид ад-Дін).
Розóміючи, що запланованоãо óдарó по половцях зі сходó не бóде, Сóбедей

Військові плани монголів щодо Половецького степу та їх
трансформація в ході дальнього рейду Субедея і Джебе

Павло Єремєєв
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Питання про цілі та завдання дальньоãо рейдó Сóбедея і Джебе, під
час яêоãо монãоли вперше зітêнóлися з рóсичами на Калці, є надзвичайно
дисêóсійним. Ця тема жодноãо разó не бóла об’єêтом спеціальноãо
дослідження, заãальні ж праці по історії монãольсьêих завоювань
100
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і Джебе змінюють плани. Вони вирішóють самостійно здійснити
завоювання Дешт-і-Кіпчаê. Цим і пояснюється похід Сóбедея і Джебе на
Захід, ó степи Північноãо Причорномор’я та в Крим, що в решті-решт і
призвело до битви при Калці.

Кроме фаêтов, свидетельствóющих об использовании миêролитов êаê
наêонечниêов
стрел,
в
специальной
литератóре
неодноêратно
высêазывалось и сóществóет до настоящеãо времени мнение об их
преимóщественном применении в êачестве вêладышей для оснащения
наборных лезвий в орóдиях типа ãарпóнов, ножей, серпов, и прочеãо. Об
этом свидетельствóют и стандартизированные размеры и формы
миêролитов, и их ãеометричесêие очертания, êоторые праêтичесêи
идеально подходят для вêладышевой техниêи в производстве составных
орóдий, а таêже целый ряд находоê орóдий изãотовленных из êости или
дерева, в êоторых сохранились миêролитичесêие вêладыши, êоторые
êрепились в пазы с помощью древесной смолы или êлея растительноãо
происхождения (моãильниê Монтиньи-Ленãрэн, Тебессе, Полóшаã и
прочее).
Таêим образом миêролиты использовались не тольêо êаê
наêонечниêи для стрел, но и для составных орóдий, ãде они выполняли в
большинстве слóчаев режóщóю фóнêцию. Таêое широêое использование
миêролитов
позволило
неêоторым
óченым
ãоворить
о
полифóнêциональности миêролитов. Широêое использование миêролитов
и развитие миêролитичесêой техниêи исчерпало возможности êремневой
индóстрии доведя ее до совершенства и поêазывая êризис присваивающих
форм хозяйства.

Использование микролитов

Кирилл Ерохин
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Вопрос о фóнêциональном назначении миêролитичесêих острий и
ãеометричесêих миêролитов издавна привлеêал внимание мноãих
исследователей. Подобный интерес далеêо не слóчаен, посêольêó с
проявлением и распространением этих орóдий связывают изобретение
лóêа, расцвет вêладышевой техниêи, êризис охотничьих и зарождение
воспроизводящих форм хозяйства, а таêие выделение таêой эпохи
êаменноãо веêа, êаê мезолит. Кроме тоãо, являясь одной из самых
поêазательных êатеãорий êремневоãо инвентаря, миêролиты иãрают
решающóю
роль
в
êóльтóрно-хронолоãичесêой
êлассифиêации
мезолитичесêих памятниêов. В настоящее время в связи с интенсивным
применением статистичесêих методов обработêи êремневых êомплеêсов
данные о соотношениях отдельных типов ãеометричесêих миêролитов
использóются
для
различных
êóльтóрно-хронолоãичесêих
и
палеоэêономичесêих построений.
Об óпотреблении миêролитов в êачестве наêонечниêов стрел
свидетельствóют мноãочисленные их находêи в êостях людей и животных
(о. Фиони, Эйсинã, Шальêхольц, Петерсфенсêое болото). На территории
Уêраины можно отметить находêó обломêа сеãментовидноãо острия,
найденноãо в Волошсêом моãильниêе в Днепровсêом Надпорожье,
êоторый растресêался от óдара. Вместе с обломêом в ãóбчатой массе êости
виден четêий отпечатоê древêа стрелы, что является достоверным
свидетельством использования лóêа на территории Уêраины. Подобные
находêи, свидетельствóющие об использовании миêролитов, достаточно
хорошо представлены на всей территории Европы (Васильевсêий
моãильниê, Яниславицêое поãребение). Использование миêролитов
подтверждают мноãочисленные находêи древнееãипетсêих стрел,
наêонечниêи êоторых представляют ярêий пример переживания
миêролитичесêих традиций (пещера Гембл II, торфяниê Уайт Хил).
Среди древнееãипетсêих изображений имеются мноãочисленные сцены
охоты людей, воорóженных лóêами и стрелами с таêими наêонечниêами,
на антилоп, страóсов, львов.
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Дослідження та видання архівних документів з історії зони
військового управління вермахту в Україні у період з 1942 по 1991 рр.

Володимир Жигло
Харківська національна академія міського господарства
Під зоною війсьêовоãо óправління (ЗВУ) вермахтó ó роêи німецьêої
оêóпації Уêраїни (1941-1944 рр.) сьоãодні прийнято розóміти 5 північносхідних областей: Харêівсьêó, Донецьêó, Лóãансьêó, Сóмсьêó та
Черніãівсьêó. У доповіді аналізóються найбільш значні збірêи доêóментів з
історії оêóпації областей ЗВУ, яêі вийшли ó радянсьêі часи, розробляється
періодизація археоãрафічної діяльності óêраїнсьêих архівів ó цьомó
напрямêó, а таêож простежóється історія вивчення цієї ãрóпи доêóментів
радянсьêими архівістами та істориêами. Таêий переãляд наóêовоãо
доробêó радянсьêих архівістів доречний з точêи зорó посилення інтересó
сóчасної наóêи до вивчення та видання доêóментів оêóпаційноãо періодó,
що сприяє сêладанню об’єêтивної êартини життя Уêраїни в óмовах
німецьêої оêóпації.
Видавничó діяльність архівних доêóментів по історії оêóпації ЗВУ, що
ó більшості випадêів велася архівними óстановами респóбліêи, можна
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поділити на 3 ясêраво виражених періоди. Перший (з 1942 по 1956 рр.)
охоплює воєнні та перші післявоєнні роêи до ХХ з’їздó КПРС.
Хараêтерною рисою доêóментальних видань цьоãо періодó є їх ясêраво
виражена аãітаційна спрямованість, вóзьêа джерельна база та низьêий
рівень археоãрафічної обробêи. Видання дрóãоãо періодó (з 1956 по 1985
рр.) відзначаються значно вищим наóêовим рівнем. Розширюється
тематиêа видань (додаються доêóменти рóхó Опорó, деяêі доêóменти
оêóпаційних óстанов, яêі свідчили про їх злочиннó діяльність). Але ó
ціломó направленість цих збіроê залишається старою – виêриття, за
допомоãою доêóментів, злочинноãо хараêтерó оêóпаційноãо режимó та
боротьбó партії (ó формі підпільно-партизансьêої боротьби) з ним.
Нарешті ó третій період, яêий охоплює часи Перебóдови ó
СРСР (з 1985 по 1991 рр.) започатêоване видавництво доêóментів
безпосередньо оêóпаційних орãанів влади. Разом з тим, розробляються і
методи роботи з різними доêóментальними джерелами та іншими
архівними матеріалами: фотодоêóментами, фонодоêóментами, листами
остарбайтерів, партизан, тощо. У цьомó напрямêó ó радянсьêі часи бóла
започатêована розробêа методиêи опрацювання «оêóпаційних» доêóментів
та джерел, яêа продовжóється і сьоãодні.
Не дивлячись на всі недоліêи археоãрафічної діяльності архівних
óстанов УРСР, доãматизацію тематиêи видань, все ж певна робота в
опрацюванні доêóментів по історії оêóпації ЗВУ пророблена бóла.
Зоêрема започатêована та розроблена методиêа археоãрафічної обробêи
цих специфічних джерел, піднято баãато тематиê видань, робота над яêими
продовжóється і сьоãодні.

Реêонстрóêция расположения оêна в стенах жилищ столбовой
êонстрóêции – сложновыполнимая задача. При наличии столбовой
êонстрóêции стен в полóземлянêах, êоãда обшивêа земляных стеноê
êотлована состоит из плах, прижатых ê земле с помощью столбов,
óстройство надземных частей стен должно быть таêое же (нами не бóдóт
рассмотрены полóземлянêи столбовой êонстрóêции дрóãоãо типа – с
плахами, êонцы êоторых забраны в пазы столбов). Но в верхней части
стен плахи оêажóтся прижатыми ê столбам лишь с одной стороны, с
дрóãой же их ничто не бóдет óдерживать. Вероятно, в таêом слóчае
сóществовала
специальная
земляная
подсыпêа
стен
снарóжи.
Следы подобной подсыпêи неодноêратно встречались археолоãами либо в
виде завалов земли вдоль стеноê внóтри земляных êотлованов, либо в виде
земляных валиêов лежащих снарóжи на êраях êотлованов.
Две стены жилища, ê êоторым сходили сêаты традиционной для
лесостепи двóсêатной êрыши, поêрывавшейся земляным слоем, должны
были быть полностью засыпаны землёй – во избежание оползания ãрóнта
с êрыши. Фасадная стена жилища должна засыпатся с той половины,
ãде нет двери. Для óстройства оêна или оêон свободной остаётся одна
сторона жилища – тыльная.
Устройство оêна в тыльной стене жилища являлось целеобразным в
IX-XI вв. В связи с тем, что в óãлó данной стены в большинстве
полóземляноê лесостепи размещалась печь. Но даже при сóщественном
изменении плановой стрóêтóры полóземляноê лесостепи в XI в., êоãда печь
ставится рядом с входом, óстройство оêна в тыльной стороне продолжает
иãрать важнóю роль, особенно если вход не ориентировался на юã.
В силó тоãо, что тыльная сторона полóземлянêи таêже должна была
быть засыпана землёй, возниêает вопрос о êонêретном месторасположении
оêон. Земля определённо должна прижимать плахи ê столбам по óãлам,
поэтомó единственным местом вырóбêи оêон остаётся центральная часть
тыльной стены (для лóчшей вентиляции дыма – её верхняя часть), ãде моã
и не насыпатся ãрóнт.
Оêно в столбовой êонстрóêции стены моãло óстраиватся одним
способом – при вырóбывании в плахе отверствия на половинó её ширины.
Таêие отверствия вырóбывались в двóх соседних плахах – т.е. высота оêна
была равной ширине одной плахи. Длина оêна моãла быть различной.
Мы считаем, что площадь оêна делалась маêсимально большей – для
достижения большей степени освещённости жилища.
Этноãрафичесêие данные óтверждают, что древнерóссêие оêна были
либо волоêовые (обтянóтые желóдêом животноãо или рыбъим пóзырём)
или заêрывались задвижêой или ставней. При отêрытии оêна и двери дым
быстрее выходил из помещения.
Мы пришли ê выводó, что оêна моãли óстраиваться в
противоположной от входа стене в центральной её части, ãде, возможно, не
насыпалась земля для óдержêи плах.

К вопросу об устройстве и расположении окон в полуземлянках
столбовой конструкции лесостепи эпохи Киевской Руси

Виталий Жигола
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
История древнерóссêоãо жилища интересовала археолоãов, историêов
и этноãрафов с середины XIXв. За полтора столетия было наêоплено и
обработано оãромное êоличество информации, но вопрос оêончательно не
решён. Таêовыми являются êонстрóêций верхних, несохранившихся
частей полóземляноê, неясным остаётся óстройство и расположение оêон в
полóземлянêах столбовой êонстрóêции.
Оêно – важная часть любоãо жилища, оно является источниêом света,
слóжит для вывода дыма и имеет большое значение в восточнославянсêих
релиãиозных обрядах.
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Реалізація проекту введення загальної початкової освіти
в Харківській губернії (19071915)

Сергій Жуков
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Запровадження заãальної початêової освіти в земсьêих ãóберніях
Російсьêої імперії на початêó ХХ століття належить до маловивчених
сторіноê вітчизняної історії. Через обмеженість ó часі та незавершеність
процесó дореволюційні автори не залишили óзаãальнюючих праць з даної
проблеми, радянсьêа історіоãрафія взаãалі її іãнорóвала. На сóчасномó
етапі серед óêраїнсьêих дослідниêів зросло заціêавлення до непопóлярних
раніше тем, але історія введення заãальної початêової освіти в Харêівсьêій
ãóбернії на початêó ХХ століття все ж потребóє оêремоãо дослідження.
Н межі ХІХ – ХХ століть ряд російсьêих земств неодноразово
піднімали питання про необхідність аêтивізації óрядової освітньої
політиêи і запровадження обов’язêової початêової освіти в державі.
Харêівсьêе земство ще ó 1898 році сêлало, затвердило і почало втілювати в
життя проãрамó по охопленню всіх дітей шêільноãо віêó ãóбернії шêільною
освітою, але без належної державної підтримêи цей процес міã
розтяãнóтись на довãі десятиріччя. У той же час, розвитоê Російсьêої
імперії вимаãав підвищення освітньоãо рівня населення, йоãо низьêий
рівень неãативно впливав на міжнародний авторитет держави.
Виправлення становища стало одним із завдань óрядó П. Столипіна.
Втілювати ці заходи в життя Міністерство народної освіти мало в тісній
співпраці з орãанами місцевоãо самоврядóвання – земствами.
З червня 1907 роêó почалось сêладення планó шêільної мережі ó
Харêівсьêій ãóбернії. На основі проеêтів повітових та ãóбернсьêої óправ
сêладався єдиний план, яêий направлявся на затвердження
до Міністерства народної освіти.
1908 році Харêівсьêа ãóбернсьêа земсьêа óправа підрахóвала вартість
введення заãальної початêової освіти в ãóбернії, вона становила
15 мільйонів рóблів. З óрахóванням місцевих особливостей та еêономії на
бóдматеріалах її бóло знижено до 9 мільйонів. Незважаючи на зменшення
сóми, таêі ãроші бóли надто велиêими для земства. Втім істотне
збільшення державних витрат на освітó дозволило вже з 1908 роêó
звільнити сільсьêі ãромади від витрат на óтримання шêіл, і затвердити
десятирічний план охоплення всіх дітей шêільноãо віêó початêовою
освітою.
Вже ó 1908-1909 роêах відбóлось істотне розширення мережі земсьêих
шêіл ó Харêівсьêій ãóбернії. Яêщо ó 1907 році нараховóвалось 828 шêіл, в
яêих навчалось більше 81 тисячі óчнів, то вже через ріê народних óчилищ
стало більше тисячі, êільêість óчнів перевищила 100 тисяч, що становило
трохи менше половини дітей шêільноãо віêó ãóбернії. В 1913 роêó близьêо
60% з них бóлиóчнями народних шêіл.
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З початêом першої світової війни державні витрати на освітó дещо
сêоротились, земство теж мало сêориãóвати свою діяльність відповідно до
óмов воєнноãо часó, в 1915 році проãрамó запровадження обов’язêової
початêової освіти бóло зãорнóто. Втім, слід зазначити, що тенденція щодо
розширення шêільної мережі та збільшення êільêості óчнів зберіãалась до
1917 роêó.
Таêим чином, Харêівсьêе ãóбернсьêе й повітові земства, місцева
інспеêція народних óчилищ і Міністерство народної освіти поêазали
досить висоêий рівень злаãодженості сóмісних дій та їх неабияêó
ефеêтивність. Незважаючи на передчасне зãортання проãрами, позитивні
тенденції зберіãались і більша частина дітей ó Харêівсьêій ãóбернії
навчалась ó народних шêолах.

Аналіз системи охорони здоров’я, освіти і пенсійного
забезпечення як пріоритетних напрямків соціальних реформ
першого уряду Е. Блера (19972001 рр.)

Олена Жукова
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Реформóвання системи освіти, охорони здоров’я і пенсійноãо
забезпечення не випадêово бóли обрані яê одні з пріоритетних напрямêів
соціальних реформ неолейбористів. ЛПВ завжди позиціонóвала себе яê
партію освіти. У вистóпі на передвиборчій êонференції 1 жовтня 1996 р.
Т. Блер заявив: «Спитайте мене про три ãоловних пріоритети для моãо
óрядó, і я вам відповім: освіта, освіта і ще раз освіта.» Таêа óваãа до питань
освіти пояснюється двома фаêторами. По-перше, аналізóючи обстановêó
на світовомó ринêó лейбористи прийшли до висновêів, що їх основним
національним баãатством повинен стати висоêоêваліфіêований працівниê
інтелеêтóальної праці. По-дрóãе, розвитоê освіти є êлючем до подолання
проблем соціальної виêлюченності – феноменó, яêий являє собою
системний недóã сóспільства, пов’язаний з нездатністю людини
адаптóватися до нових óмов постіндóстріальноãо світó. Вистóпаючи на
Давосьêомó форóмі 2000 роêó, Т. Блер заявив: «Стара ліва ідея рівності ó
розóмінні однаêовоãо достатêó для всіх, зараз замінена на ідею однаêової
цінності êожної особистості. Томó сóчасні соціал-демоêрати роблять
наãолос не на ãарантóванні êожномó відповідної роботи, а на ãарантóванні
відповідної освіти, яêа дозволить людині знайти своє місце ó житті і
виêористовóвати свої знання. Саме освіта повинна дати людині
можливість жити в достатêó ó світі, що постійно змінюється». «Відповідна
освіта і достойна робота — це найефеêтивніша політиêа по зменшенню
витрат на соціальнó допомоãó, найліпша політиêа щодо óêріплення ãромад
і найêраща політиêа ó боротьбі з бідністю, яêó ми можемо мати», таê
сêазав Т. Блер ó одній зі своїх промов.
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Національна система охорони здоров’я завжди бóла проблемним
місцем британсьêої соціальної системи, через те, що вона поãлинала
величезнó êільêість êоштів на своє фóнêціонóвання, а яêість послóã бóла
недостатньо висоêою. Враховóючи швидêе старіння населення, яêе значно
збільшило êільêість пацієнтів, і те, що сóчасна медицина може виліêóвати
більшість з раніше невиліêовних хвороб, проте ці операції є дороãими –
НСОЗ ще більше втрачала свою ефеêтивність, проте продовжóвала
поãлинати величезні державні ресóрси. Одночасно збільшилося податêове
навантаження на працююче населення, таê яê система охорони здоров’я на
90% фінансóється з бюджетó. Отож, з оãлядó на все сêазане, ця сфера
соціальної системи Велиêобританії потребóвала неãайноãо реформóвання і
модернізації.
Звернóти óваãó на пенсійнó системó Сполóченоãо Королівства
неолейбористів змóсило стрімêе падіння рівня життя британців похилоãо
віêó. Таêа ситóація óтворилась в наслідоê різниці ó 27 млрд. ф. ст. між тим
сêільêи населення êраїни сплатило податêів ó державний пенсійний фонд і
сóмою необхідною для ãідноãо життя. Причиною цьоãо є те, що більшість
жителів êраїни замість створення приватних пенсійних заощаджень
поêладаються на державні пенсії. В óмовах стрімêоãо старіння населення,
та враховóючи індеêсацію пенсій за рівнем цін (яêі є досить низьêими),
розмір державної пенсійної допомоãи становить незначнó частêó від
зарплатні, яêó отримóвала людина протяãом трóдовоãо життя. Томó óряд
Т. Блера вирішив звернóти óваãó своїх співвітчизниêів на необхідність
самостійно робити пенсійні заощадження. У зв’язêó з цим реформа
пенсійноãо забезпечення мала два напрямêи: надання óсім пенсіонерам
певноãо рівня достатêó через впровадження Гарантії Мінімальноãо Доходó
і дрóãої державної пенсії, а таêож стимóлювання політиêи заощаджень
через впровадження пайової пенсії.

Вивчення ãазетних êомплеêсів за період 1955-1964 рр. дозволило
виявити широêо êоло матеріалів, заãальна êільêість яêих сêладає 797
найменóвань. З оãлядó на інформативні можливості, цей матеріал
розподіляється на три тематичні блоêи.
До першоãо блоêó входить ãазетна інформація: різножанрові
інформаційні (31%) та аналітичні (38%) матеріали, яêі хараêтеризóються
значним інформаційним насиченням. Цінність цьоãо блоêó поляãає яê ó
наявності значних подієво-фаêтичних даних, таê й ó цитóванні висловів
політичних діячів, офіційних повідомлень і êомюніêе, даних
соцопитóвання, що становить 69% змістó пóбліêацій. Саме це й обóмовлює
об’єêтивність джерел даноãо блоêó. Аналіз аналітичних матеріалів таêож
дає змоãó робити висновêи стосовно позиції яê редаêції ãазети, таê і
близьêих до неї політичних êіл стосовно причини та сóтності напрóження
ó взаємовідносинах “Захід-Схід”,
У зв’язêó з тим, що певний відсотоê поточних офіційних повідомлень,
вистóпів політичних діячів зãодом не пóбліêóвався, подібні матеріали
вистóпають єдиним джерелом, яêе дозволяє óточнювати фаêти та
розширює джерельнó базó дослідження.
Дрóãий блоê становлять опóбліêовані офіційні доêóменти (14%),
значна частина яêих бóла введена в наóêовий обіã. Разом з тим, таêі
джерела, яê листи, êомюніêе, матеріали прес-êонференцій, в яêих
висловлюються поãляди західних політичних діячів, в основній масі не
бóли достóпні дослідниêам попередніх роêів. Це êомплеêс матеріалів
стосовно Д. Єйзенхаóера, Д. Кеннеді, Р. Маêнамари, Г. Маêміллана.
Третій блоê становлять зображальні джерела (17%): фото, мапи,
таблиці, êариêатóри та схеми. У ãазеті вони виêористовóвались яê
ілюстрації, додатêові або визначальні джерела та сóпроводжóвались
анотацією, яêа розшифровóвала місце, час подій, давала миттєвó фіêсацію
зображеноãо фаêтó. Яê визначальне джерело вони мають значний
джерельний потенціал, насамперед, це стосóється тих матеріалів, яêі
містять óніêальнó інформацію про історичні події, наприêлад дані
аерофотознімêів розташóвання радянсьêих раêет на Кóбі. Разом з тим,
вони не знайшли належноãо виêористання ó вітчизняній історіоãрафії.
Таêим чином, на сторінêах “The Daily Telegragh” протяãом 19551964 рр. бóли опóбліêовані матеріали різні за формою та змістом, яêі
надають повнó інформацію щодо розвитêó та перебіãó холодної війни ó
зазначений період.

“The Daily Telegragh” як джерело з історії холодної війни (19551964 рр.)

Любов Заікіна
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Сóчасний етап вивчення історії холодної війни потребóє аналізó
різнопланової інформації, яêа заêладена в найрізноманітніших джерелах,
зоêрема в пресі. У вітчизняній історичній наóці відсóтні дослідження
джерельноãо потенціалó преси Велиêобританії для вивчення оêресленої
проблеми.
Однією з найваãоміших яêісних національних ãазет Велиêобританії є
“The Daily Telegraph”, на сторінêах яêої міститься значний масив
міжнародної інформації, що обóмовило вибір цьоãо видання для аналізó
зазначеної проблеми.
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Материальные основы существования буддийской сангхи в
Индии и Китае (IV в. до н.э. –V в. н.э.): сравнительный анализ

Ирина Зайцева
Белгородский государственный университет
Одной из значимых проблем, êоторая стоит перед исследователями
бóддийсêой общины в Древней Индии и Китае, является проблема
формирования материальной базы данноãо инститóта.
Принцип «даны» (дар, подношение), êоторый лежит в основе
взаимоотношений санãхи и мирян, с праãматичесêой точêи зрения
обеспечивал само физичесêое сóществование общины и материальнóю
поддержêó ее релиãиозной миссии.
В обеих странах, при встóплении в санãхó, иноêи давали обет
бедности. Он подразóмевал под собой отсóтствие любых денежных
сбережений, в том числе и средств, необходимых для пропитания.
В основе действа лежала подача пищи в чашó монаха.
В Древней Индии, в отличие от Китая, постепенно вошло в обычай
óстраивать óãощение санãхи за общественный счет или всêладчинó, междó
боãатыми ãражданами. Несмотря на то, что помощь мирян не
оãраничивалась определёнными размерами, неêоторые монастырсêие
общины Индии и Китая предписывали свести до минимóма всё то, что не
является необходимым в жизни или отêазаться от имóщества вовсе.
Соãласно праêтиêóемомó образó жизни в питании монахó следовало быть
воздержанным. Обед еãо, êаê правило, состоял из риса с бобами в Китае и
ячменя и соленых приправ из трав в Индии. Дрóãим видом помощи санãхи
стало пожертвование на строительство вихар. Каê в Индии, таê и в Китае
санãха становилась êрóпным держателем, иноãда и собственниêом земли.
В первом слóчае этот процесс относят ê III в. до н.э. (правление Ашоêи).
Во втором - называют V в. н.э., êоãда возросло политичесêое влияние
бóддийсêой общины и появилось большое число боãатых дарителей.
Одним из необходимых предметов обихода была одежда, êоторая при
встóплении в общинó подверãалась строãомó óпорядочению, таê êаê она
считалась одним из признаêов иночесêоãо звания. В Индии, в отличие от
Китая, она выдавалась из средств монастыря, и её полóчение не
представляло особой проблемы для монаха. Однаêо в Китае монах не моã
рассчитывать на одеждó из монастырсêой собственности. Значительнóю
статью доходов монастырей составляли сборы и пожертвования, торãовля
предметами êóльта и т.д. По неêоторым данным, отдельные êитайсêие
монастыри тольêо от торãовли священными атрибóтами в два священных
дня - полнолóние и новолóние - полóчали доходы, êоторых им хватало на
два месяца. В Китае монастыри осóществляли ростовщичесêие операции,
но и производили значительные траты при заêóпêе различной провизии и
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предметов, при оплате за работó слóãам, особенно мастерамремесленниêам, поêóпêе бóмаãи, êисточеê для письма и т.д.
Таêим образом, материальные основы бóддийсêой общины в Индии и
Китае разнились незначительно. Это было связано с тем, что основной
формой материальноãо сóществования общины в этих странах, было
подаяние в чашó монаха, а данный ритóал предписывался самим Бóддой,
и, следовательно, распространялся праêтичесêи на все варианты санãхи.

Вища освіта в Німеччині (1871 – 1914 рр.)

Ольга Зарічук
Донецький національний університет
Створення об'єднаної німецьêої держави ó 1871 р. призвело до зміни
баãатьох напрямêів ó внóтрішній політиці êраїни. Змінилася яêісним
чином освітня парадиãма, яêа потребóвала перебóдови відповідно до нових
вимоã бóржóазноãо сóспільства, що формóвалося в зазначений час. Значні
зміни відбóлися ó всій освітній системі. Не стали виêлюченням і вищі
навчальні заêлади.
На сьоãоднішній день питання щодо розвитêó освітніх проблем êінця
ХІХ – початêó ХХ ст. в Німецьêій імперії залишаються ó вітчизняній
історіоãрафії не дослідженими. Певні питання з історії вищої освіти в
Німеччині ó 1871 – 1914 рр. розãлядалися в працях дореволюційних
дослідниêів Ф. Паóльсена, В. І. Модестова, А. Н. Стоянова, А. Радциãа.
Сóчасна історіоãрафія приділяє зазначеномó питанню мало óваãи, а роботи
Х. Шóльце, А. Ю. Андрєєва, В. Г. Кінельова, П. Уварова та інші не дають
цілісноãо óявлення про системó вищої освіти в êраїні в зазначений час.
Вищó освітó в Німеччині в досліджóваний період можна бóло здобóти
в óніверситетах, а таêож в нових навчальних заêладах – вищих технічних
шêолах (Technische Hochschule), ãірничих аêадеміях, вищих êомерційних
óчилищах, яêі з'явилися зãідно з вимоãами бóржóазноãо сóспільства.
Університети в Німеччині мали двоїстий положення: з одноãо боêó
вони бóли державними óстановами, а з іншоãо – мали значнó внóтрішню
самостійність. Після об'єднання Німеччини держава аêтивно сприяла
розвитêó óніверситетів, бо саме вони надавали освічених слóжбовців, яêі
забезпечóвали бóрхливий розвитоê держави. Можна стверджóвати, що
óніверситети бóли вільними вченими êорпораціями, бо вони самостійно
обирали орãани самоврядóвання та посадових осіб, а таêож займалися
наóêовими дослідженнями. Головою óніверситетó бóв реêтор, яêий
обирався професорами з їх сêладó. Таêим же чином обирали й
óніверситетсьêий сенат.
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У вищій шêолі поряд з óніверситетами починають діяти політехнічні
навчальні заêлади, яêі постóпово дорівнюють статóсó óніверситетó.
Поява таêоãо типó навчальноãо заêладó бóла виêлиêана переходом до
індóстріальноãо сóспільства. Саме вищі технічні шêоли бóли поêлиêані
надавати фахівців, яêі забезпечóвали таêий бóрхливий розвиитоê. Вищі
технічни шêоли бóли державними навчальними заêладами про яêі дбали
оêремі німецьêі землі. Гірничі аêадемії бóли відоêремленими відділеннями
вищих технічних шêол, а вищі êомерційні óчилища являли собою приватні
навчальні заêлади, яêі бóли щільно пов'язані з державними навчальними
заêладами – óніверситетами та вищими технічними шêолами.
Яê і óніверситети вищі технічни шêоли мали право на
самоврядóвання. Ними êерóвали реêтори та сенат, існóвали таêож ради
відділень та заãальна рада. Гірничі аêадемії очолювали постійні диреêтори
за призначенням, а вищі êомерційні óчилища мали таêож право на
самоврядóвання, в яêомó брали óчасть яê виêладачі, таê і представниêи
тих óстанов, що їх фінансóвали. За системою побóдови занятть та своєї
орãанізації вони фаêтично дорівнювали óніверситетів. На рóбежі
1899/1900 рр. технічні шêоли отримали право надавати наóêові
стóпені – доêтор-інженер (Diplom-Ingeniur).
Таêим чином, можна зробити висновоê, що в період з 1871 до 1914 рр.
відбóваються значні зміни в системі вищої освіти Німецьêої імперії.
Продовжóвали діяти óніверситеті, яêі надавали êласичнó освітó, але поряд
з ними з'явилися і вищі технічні шêоли, яêі êраще бóли пристосовані до
вимоã індóстріальноãо сóспільства. Вперше саме в зазначений період
здобóли можливість отримóвати вищó освітó жінêи.

Чехословаччині, Польщі, Німеччині. Завдяêи Л. Биêовсьêомó бóли
налаãоджені êонтаêти УНІКó із зарóбіжними óстановами, зоêрема зі
Слов'янсьêим інститóтом ó Празі, Слов'янсьêою бібліотеêою Міністерства
заêордонних справ Чехословаччини, чесьêими та польсьêими бібліотеêами.
Л. Биêовсьêий аêтивно займався розповсюдженням жóрналó
інститóтó за êордоном. Маючи змоãó порівняти «Бібліолоãічні вісті» із
зарóбіжними аналоãами, він неоднаразово висловлював пропозиції щодо
óдосêоналення стрóêтóри видання, а таêож розширення êола йоãо авторів.
Велиêó óваãó приділяв Л. Биêовсьêий формóванню êниãовидавничої
політиêи в Уêраїні. Слідêóючи за діяльністю êниãовидавничих спілоê та
товариств за êордоном, систематично надсилав одержанó інформацію до
УНІКó. Крім сóто êниãовидавничих справ Л. Биêовсьêий слідêóвав за
станом розвитêó інших êниãознавчих ãалóзей: бібліоãрафії, бібліотечної
справи. Особливо йоãо тóрбóвали проблеми створення óêраїнсьêоãо
бібліоãрафічноãо репертóарó.
У сфері наóêових та творчих пошóêів Биêовсьêоãо бóли питання
êóльтóри різних народів. Наслідêом йоãо êниãознавчих досліджень в
Чехословаччині стала праця «Книжна справа в Чехословаччині», що бóла
видана в Києві ó 1926 р. Ця праця óтримóвала не тільêи доêладнó
інформацію про стан êнижêової справи в одній із слов'янсьêих êраїн.
В ній ще й пропаãандóвався передовий досвід. Робота Л. Биêовсьêоãо бóла
першою спробою поêазати розвитоê чехословацьêої êнижêової справи в
систематичномó порядêó і з позицій найновіших êонцепцій. Ця розвідêа є
поважним внесêом ó порівняльне вичення слов'янсьêоãо êниãознавства в
ціломó.
Позиції Л. Биêовсьêоãо щодо теоретичних засад êнижêової êóльтóри
аêтóальні і сьоãодні. Йоãо співпраця з УНІК сприяла помітно
пожвавленню взаємноãо обмінó наóêовою інформацією Уêраїни з
Чехословаччиною. Л. Биêовсьêий здійснив ваãомий внесоê ó розвитоê
наóêи про êниãó і êнижêовó справó.

Роль Л. Биковського в діяльності Українського наукового
інституту книгознавства

Ольга Заяць
Харьківський національний університет імени Г. С. Сковороди
Серед видатних діячів, яêі аêтивно працювали на ниві óêраїнсьêої
êóльтóри, почесне місце належить Левó Устимовичó Биêовсьêомó (18951992) інженер-еêономістó, жóрналістó, біоãрафó, істориêó та êниãознавцю.
Протяãом своãо життя він зробив значний внесоê ó розвитоê óêраїнсьêої
êнижêової êóльтóри, залишив після себе велиêó істориêо-êóльтóролоãічнó
спадщинó. Саме Л. Биêовсьêий брав безпосередню óчасть в óêраїнсьêомó
êнижêовомó рóсі яê в Уêраїні таê і поза її межами.
Серед нечисленних óстанов, з яêими Л. Биêовсьêий підтримóвав
систематичні êонтаêти, слід назвати Уêраїнсьêий наóêовий інститóт
êниãознавства. У листах до інститóтó Л. Биêовсьêий не тільêи інформóвав
про новó літератóрó, а й доêладно розповідав про êниãознавче життя ó
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Поселения вт. половины XIIIXIVв. в бассейне р. Северский Донец

Анастасия Зеленова
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Среди археолоãичесêих памятниêов эпохи средневеêовья в бассейне
Северсêоãо Донца выделяются поселения сосредоточенные в еãо среднем
течении. Городища лоêализóются êомпаêтно на севере Донецêой области.
Они отличаются дрóã от дрóãа размерами, системой фортифиêации.
Мы рассмотрим поселения, êоторые содержат слои послемонãольсêоãо
времени.
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На правом береãó р. Северсêий Донец располаãалось Райãородсêое
ãородище. Памятниê сóществовал в хазарсêое время. На нём хорошо
представлены и материалы золотоордынсêоãо периода.
Особый интерес вызывает Царино ãородище, êоторое представляет
собой êомплеêс из селищ и моãильниêов. В XI-XIII в. на еãо месте
сóществовало неóêреплённое поселение. Материалы расêопоê поêазывают,
что здесь проживали потомêи населения хазарсêоãо времени. Последний
период сóществования этоãо поселения относится ê XIII-XIV вв.
Теплинсêое ãородище занимает холм, и относится ê хазарсêомó
периодó, но ó подножия холма отêрыто поселение с материалами эпохи
бронзы, пеньêовсêой, салтово-маяцêой êóльтóр и золотоордынсêоãо
периода. Связь этоãо поселения с ãородищем не понятна.
В целом, основная часть ãородищ была соорóжена в хазарсêое время
на месте небольших неóêреплённых поселений. Приход монãолов почти не
повлиял на жизнь оседлоãо населения, селища продолжают сóществовать
на тех же местах. В XIV в. нарядó с этими поселениями появляются
êрóпные населённые пóнêты (на месте Царина и Райãородсêоãо ãородищ).
Материальная êóльтóра этих памятниêов мало чем отличается от
êóльтóры дрóãих золотоордынсêих центров. Сóдя по êоличествó
найденных монет, расцвет этих поселений приходится на время
междоóсобиц в Золотой Орде.
Таêим образом, в послемонãольсêое время одновременно
сóществовали два êрóпных памятниêа: Райãородсêое и Царино ãородища.
Однозначно отнести их ê типó óêреплённых поселений сложно, т.ê.
Райãородсêое óничтожено, а на Царином та часть, на êоторой находится
золотоордынсêий слой, плохо изóчена. Среди находоê найдены остатêи
построеê из êирпича, фраãменты посóды, монеты. В êонце XIV в. жизнь на
данных поселениях затóхает.
В 2006 ãодó Слобожансêой археолоãичесêой слóжбой на территории
Цирêóновсêоãо сельсêоãо совета было отêрыто еще одно поселение с
материалами послемонãольсêоãо времени. В расêрытых êомплеêсах были
обнарóжены предметы материальной êóльтóры раннеãо средневеêовья,
раннеславянсêие
полóземлянêи,
следы
наземных
помещений,
хозяйственные ямы и постройêи золотоордынсêоãо периода.
Находêи представлены êерамиêой, хараêтерной для поселений
послемонãольсêоãо времени, найденных на территории Уêраины.
Разнообразны изделия из металла, (двóзóбая остроãа, обломêи чóãóнных
êотлов, наêонечниêи стрел, серебряные монеты). В резóльтате новоãо
поселения расêопоê впервые на Харьêовщине были отêрыты
мноãочисленные êомплеêсы XIII-XIV вв. с вещественными остатêами,
êоторые значительно расширяют наше представление о материальной
êóльтóре населения послемонãольсêоãо времени.
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Тенденции трансформации брака в России в XIX – начале XX вв.

Юлия Золотухина
Белгородский государственный университет
В течение XVIII - начала XX в. в России доминировали ранние браêи.
В XVII – начале XVIII в. большинство невест имели возраст 15-20 лет,
женихи – 17-22 ãода, ãорожане встóпали в браê на ãод- два позже êрестьян,
нередêо заêлючались браêи междó 13-14- летней невестой и 15-16 летним
женихом. Церêовь оãраничивала нижний предел браêоспособноãо возраста
12 ãодами для невесты и 15 ãодами для жениха, в 1774 ã. подняла еãо до
13 и 15 лет соответственно, в 1830 ã. императорсêий óêаз повышает еãо –
до 16 и 18 лет. Хотя традиция чрезвычайно ранних браêов долãо не была
изжита, заêон делал свое дело, и брачный возраст понемноãó повышался.
Начиная с 1860-х ãã. возраст встóпления в браê стабилизировался и вплоть
до 1917 ã. оставался неизменным. Средний возраст всех рóссêих невест,
встóпавших в первый браê, в 1867-1910 ãã. равнялся 21 ãодó,
женихов – 24 ãода.
На сменó чрезвычайно ранним браêам приходит еще более жестоêая
традиция – неравный браê. Старые холостяêи или вдовцы, êоторым было
óже под шестьдесят, брали в жены молоденьêих девочеê чаще 15-16 лет.
Каê правило, родители таêих девочеê были на ãрани разорения, и им
ничеãо не оставалось делать, êаê отдать свою дочь боãатомó стариêó.
Подтверждение данным фаêтам мы находим в воспоминаниях
С. Ковалевсêой, И. Толстоãо, А. Я. Панаева, С. А. Высоцêоãо о семье Кони,
Л. Н. Толстоãо о своей сестре и т.д. Это êазалось необходимой и
незыблемой основой общественноãо порядêа. Эта проблема полóчает
освещение не тольêо в мемóарах современниêов, êартины и
хóдожественные произведения тоãо времени таêже ãоворят нам о столь
аêтóальном вопросе.
Внóтрисемейные отношения, êаê в составных, таê и в малых
дворянсêих семьях строились на одних и тех же принципах: на
иерархизме, всевластии ãлавы семьи, на зависимости фóнêций, прав и
обязанностей члена семьи от пола и возраста, на ãосподстве общих
семейных интересов над индивидóальными, на приоритете роли, êоторóю
иãрает человеê в семье и обществе, на слабой автономии семьи от
общества и на оãромном значении общественноãо мнения для семьи. Дети
подчинялись родителям, жены – мóжьям. Но не во всех семьях эти
порядêи были столь êатеãоричны – переписêа Императора Алеêсандра II с
Велиêим êнязем Константином Ниêолаевичем, переписêа императора
Алеêсандра III и императрицы Марии Федоровны, письма
Достоевсêоãо Ф. М. ê жене, воспоминания А. Бенóа и мноãих
дрóãих доêазывают это.
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Таêим образом, взаимоотношения сóпрóãов на протяжении
XIX – начала XX в. трансформировались. После отмены êрепостноãо
права, большое внимание стало óделяться ãармоничесêим отношениям,
таêже изменяющийся менталитет образованноãо рóссêоãо общества
оêазывал положительное влияние на демоêратизацию отношений в семье,
на превращение патриархальных семей в эãалитарные, в êоторых
отношения междó сóпрóãами строятся на основе равенства.

постійне êонêóрóвання з церêвою за попóлярність і владó вимаãало від
монарха неординарних ідей для тоãо щоб саêралізація влади, її
затвердження і óêріплення проходило більш вдало. Через ці причини
виниêли таê звані іãри навêоло «тіла» влади. Ці «іãри» êрасномовно
свідчать про вплив театрó навіть на велиêодержавних мóжів. Державні та
церêовні можновладці розóміли важливість театральноãо мистецтва, і
намаãалися брати йоãо під êонтроль (Медичі в Італії, Генріх VІІІ,
Єлизавета І, Карл І в Анãлії і т. ін.). Завдяêи сановним поêровителям
створювалися театральні шêоли (Казімо Медичі, Єлизавета І).
Королі, êардинали, навіть папи брали під своє êрило хóдожниêів,
поетів та драматóрãів. Бóло модно та виãідно мати «особистоãо»
драматóрãа, що міã вихваляти «своãо» хазяїна, а ãоловне знищóвати
невиãідних політичних та особистих êонêóрентів силою образноãо
мистецтва. Коли ж театр або митець не виêонóвав поêладеної на ньоãо
фóнêції йоãо оãолошóвали поза заêоном. Театр переслідóвали, забороняли,
намаãалися зробити придворним, церêовним, êишеньêовим.
Продовжóючи розãляд виêористання владою театральноãо мистецтва,
яê специфічної системи політтехнолоãії, виділимо ще одне явище,
народжене при ствердженні абсолютної монархії – це іãри при дворі. Театр
з людних площ і вóлиць повертається до парêів і замêів, тим самим
підêреслює елітарність цьоãо мистецтва. Заãострюється соціальне
розшарóвання, влада відмежовóється від народó навіть через мистецтво. Та
є позитивний аспеêт цьоãо процесó. Придворний театр приніс ó êóльтóрó
своãо часó ціêаві знахідêи – це опера і балет, яêі пройдóть через віêи і
станóть перлинами театральноãо мистецтва.
Не сêасовóючи винайдених середньовіччям жанрів, влада істотно
змінила їх фóнêціональне призначення, спрямовóючи їх на обслóãовóвання
новоãо, похідноãо від християнсьêої реліãії êóльтó – абсолютизмó, тобто
реліãійної віри ó помазаниêа Божоãо. Можемо зазначити, що симбіоз між
театром і владою в епохó абсолютизмó пройшов досить вдало. Влада
виêористовóвала театральні засоби для своãо ствердження і піднесення, в
свою черãó специфічно розвиваючи мистецтво. Завдяêи впливó влади на
театр з’явилася нова ãілêа театральноãо мистецтва – паратеатр. Він
виêористовóвався владою, яê політтехнолоãія. Епоха абсолютизмó зробила
вдале відêриття, театр може бóти êорисним для влади і допомаãати її
êерóвати масами. Таêим чином, ми прийшли до висновêів, що абсолютна
влада на етапі своãо становлення починає впершее виêористовóвати театр,
яê засіб своєї попóляризації, що є праобразом, яê на наш поãляд, сóчасної
політтехнолоãії..

Театр, як політтехнологія доби абсолютизму

Наталія Зубик
Запорізький національний університет
Наприêінці XVI – на початêó XVII століття Європа втратила
світоãлядний стрижень, роль яêоãо за доби Середньовіччя виêонóвала
Біблія. Це призвело до зміни соціальноãо статóсó мистецтва. Постала нова
êонцепція мистецьêої праці – творчості, в яêій стали домінóвати ідеї
первинності, неповторності, винаходó, що й дало можливість створити
відносно автономний соціальний інститóт – інститóт мистецтва. Яêщо за
доби середньовіччя ãоловним меценатом, патроном і замовниêом
мистецтва бóла дóховна влада (церêва), то ó цей період ãоловним
споживачем мистецтва вистóпає політична влада, що й створює
передóмови для формóвання системи мистецтва й мистецьêих жанрів.
У всі часи влада шóêала виãідні важелі для êерóвання масами.
Після несправедливоãо іãнорóвання ó довãий період, театр відродився ó
середньовіччі на майданних площах, звідêи виніс свою масовість і
демоêратизм. Запорóêою попóлярності театрó бóв найãоловніший йоãо
жанр – драма, яêа виявилася найбільш орãанічною формою для вираження
драматизмó самої дійсності.
Причинами попóлярності театрó доби Відродження бóли – народність
театрó, яêа тяãнóлася ще з доби середньовіччя, а таêож йоãо правдиве
віддзерêалювання найãостріших проблем сóспільства. «Зрілість часó та
зрілість мас», яêі цілêом адеêватно сприймали ренесансний театр, зіãрали
таêож важливó роль ó йоãо виêористанні, яê політтехнолоãії.
Театр доби Відродження ó êраїнах Західної Європи став основним
провідниêом ãóманістичних ідей ó сóспільстві, а однією із провідних дóмоê
ãóманістів бóла ідея абсолютної монархії. Об’єднання попóлярноãо
видовища з ãóманістичними ідеями дало вдалий синтез для влади. Вона
êонтролюючи театр, через йоãо фінансóвання пропаãóвала свої ідеї і
попóляризóвала образ новоãо монарха. Все сêладалося настільêи вдало, що
навіть почався процес театралізації самої влади. Він виêлиêаний бóв
баãатьма причинами – витіснення Боãа небесноãо êесарем земним,
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Православная педагогика в дореволюционной России:
середина – ІІ половина ХІХ столетия

Алла Игнатьева
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Православная педаãоãиêа – направление в педаãоãичесêой мысли,
имеющее предметом исследования дóховно-нравственное становление
личности. Основные понятия педаãоãиêи – воспитание, обóчение,
образование – приобретают особый смысл в свете православной традиции.
Главная задача релиãиозноãо воспитания – пробóдить внимание ê
дóховной жизни, наóчить ребенêа любить êрасотó нравственных
постóпêов. В основе православноãо подхода ê обóчению лежит понимание
тоãо, что óсвоение понятий и представлений происходит при óсловии
направленности процесса обóчения на ãотовность человеêа осознать и
вместить Боãом данные знания, êоãда эрóдиция дополняется интóицией,
живым опытом Боãообщения. Образование сводится не ê доêазательствó
истины силою одноãо лишь разóма, а ê познанию истины êаê отêровения,
свидетельства и описания.
В наши дни наблюдается аêтивный поисê новых образовательных
систем, обсóждаются разнообразные методиêи, причем, идеи, предлаãаемые
православной педаãоãиêой, все чаще привлеêают внимание специалистов.
В этом отношении интересен опыт дореволюционных педаãоãов,
рассматривающих вопросы воспитания и развития в дóхе христиансêоãо
óчения.
Одним из первых педаãоãичесêих пособий на рóссêом языêе стало
сочинение архиеписêопа Евсевия (Орлинсêоãо) «О воспитании детей в
дóхе христиансêоãо блаãочестия», выдержавшее несêольêо изданий. Автор
стремится представить процесс воспитания и обóчения с релиãиознобоãословсêой точêи зрения. Задачи педаãоãиêи, по еãо мнению, сводятся ê
воспитанию блаãочестивоãо христианина, полезноãо члена общества
посредством христиансêой любви, совершенствованию физичесêих и
óмственных способностей ребенêа, привитию воспитанниêó óважения ê
людям, сострадания и терпения, обóчению еãо правильномó образó жизни.
На развитии педаãоãичесêих идей в России отразилась «борьба»
западниêов и славянофилов, таê êаê вопросы о сóщности историчесêоãо
процесса, задачах рóссêой жизни, об отношении ê ценностям западной
êóльтóры находятся в непосредственной связи с воспитанием новоãо
поêоления. Славянофильство êаê направление философсêой мысли
занимает видное место в мировоззренчесêом творчестве середины
ХІХ столетия, идеи еãо представителей стали êонцептóальной основой
рóссêой релиãиозной философии второй половины ХІХ веêа. У истоêов
славянофильства стояли И. В. Киреевсêий и А. С. Хомяêов, взãляды
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êоторых на процесс воспитания и образования представляют
определенный интерес для православной педаãоãиêи. С их точêи зрения,
православная вера с присóщей ей созидательной силой, свободой и
терпеливой любовью – ãлавный источниê и основание российсêоãо
просвещения. Рóссêая православная традиция воспитания самобытна и
неповторима, целью релиãиозно-нравственноãо оêормления является
формирование цельноãо человеêа с альтрóистичесêими óбеждениями.
За аêтивный творчесêий диалоã с традицией, историей, релиãией
выстóпали таêие видные педаãоãи, êаê П. Г. Редêин, К. Д. Ушинсêий,
П. Д. Юрêевич, С. И. Миропольсêий и др. Идея народноãо воспитания на
основах
отечественных
релиãиозно-êóльтóрных
традиций
была
реализована на праêтиêе выдающимся педаãоãом С. А. Рачинсêим,
óбежденным сторонниêом церêовно-приходсêой шêолы. Положения
С. А. Рачинсêоãо были развиты обер-проêóрором Святейшеãо Синода
К. П. Победоносцевым, внесшим немалый вêлад в теоретичеêое наследие
дореволюционной православной педаãоãиêи.
Таêим образом, идеи православных педаãоãов дореволюционной
России вписывались в христиансêий идеал воспитания и обóчения детей,
орãанизации дóховно-релиãиозной общественной жизни.

Проблема «римского мира» в творчестве М. П. Драгоманова

Алла Игнатьева
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Главный трóд М. П. Драãоманова по истории античности «Вопрос об
историчесêом значении Римсêой империи и Тацит» содержит детальный
разбор взãлядов на Империю, высêазывавшихся с момента ее
óстановления до середины ХІХ столетия. Одним из важных вопросов,
затронóтых исследователем, является отношение древних мыслителей,
историêов и писателей ê проблеме „римсêоãо мира” (Pax Romana),
стабильности и порядêа на оãромных просторах ãосóдарства.
Относительно „римсêоãо мира” М. П. Драãоманов делает следóющее
замêчание: сначала римляне желали мира тольêо для себя, но постепенно
„лоãичесêий ход мыслей” и влияние „ãречесêоãо ãóманизма” привели ê
ãосподствó êонцепций, не блаãоприятствовавшим войнам в целом.
Начиная с эпохи Авãóста, римсêая литератóра последовательно
наполнялась презрением ê êаêим бы то ни было завоевателям, на êоторых
стали смотреть, êаê на óбийц и разбой
ниêов.
Причем,
осóждение
чóжих военных ãероев сменилось с течением времени пониманием тоãо,
что римсêие завоеватели являются таêими же разбойниêами, êаê
ãречесêие и варварсêие, что римсêое орóжие несет смерть и разрóшение.
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М. П. Драãоманов óтверждает, что римляне продолжали желать
сохранения ãосподства Города над миром не тольêо ради славы Рима, но и
для споêойствия народов. Конечно, полноãо мира на ãраницах быть не
моãло. Более тоãо, по мнению М. П. Драãоманова, нельзя было „победить
вполне староримсêий идеал ãосóдарственной жизни”. Несмотря на то, что
Авãóст настоятельно советовал не óвеличивать римсêих владений,
племянниê Тиберия Германиê, император Траян и неêоторые дрóãие
политичесêие деятели мечтали о расширении ãраниц.
Неодобрение Тиберием настóпательных походов Германиêа Тацит
объясняет завистью императора ê славе племянниêа. М. П. Драãоманов
видит более ãлóбоêие основания для подобной позиции принцепса, делая
аêцент на заботе о ãосóдарственных интересах. Стратеãичесêи правильным
считает исследователь и решение Адриана возвратить парфянсêомó царю
области, завоеванные Траяном: вновь поêоренные и далеêо не замиренные
территории трóдно было óдерживать без êрайнеãо напряжения сил.
В целом, отмечает М. П. Драãоманов, почти стомиллионное население
Империи пользовалось в период принципата „неслыханным прежде
споêойствием”. С еãо точêи зрения, восстания леãинов, провинций, даже
заãоворы,
приводившие
ê
смерти
императоров,
были
лишь
незначительными нарóшениями мира в сравнении с прежними войнами
народов междó собой и с римлянами.
Параллельно с развитием óчений о мире, êаê о „более приличной”
человеêó форме бытия, чем война, вместе с тем, êаê „действительное
пользование миром давало почвó” для распространения этих идей среди
римсêих ãраждан, начали постепенно меняться и представления о старой
респóблиêе, ãраждансêих войнах и империи, роли различных периодов
истории ãосóдарства в жизни римсêоãо народа. М. П. Драãоманов
приходит ê выводó, что в то время, êаê наиболее талантливые римсêие
историêи (Тит Ливий и Корнелий Тацит) „полны óзêоãо римсêоãо
патриотизма”, „историêи второстепенные” – прежде всеãо Веллей
Патерêóл и Флор – сêлоняются ê более ãóманномó, „более широêомó
взãлядó на вещи”. Впрочем, по мнению óченоãо, изменение прежнеãо
мировоззрения, воинственноãо по своей сóти, ориентированноãо на
расширение ãраниц и поêорение новых народов, отразилось и на
«патриотичесêих историêах», что проявилось в осóждении «ãрабительсêой
политиêи» Респóблиêи, а таêже приписывании ей таêих черт, êаê
миролюбие, справедливость и т.п. М. П. Драãоманов считает, что таêие
авторы, êаê Полибий, Диодор Сицилийсêий, Плóтарх, способствовали
попóляризации в римсêой среде мысли о необходимости подчинения
народов Городó с целью соединения света единством интересов,
ãосподством заêона, „общим миром, одним словом, человечностью”. При
этом, по мнению М. П. Драãоманова, чем менее самостоятельным, чем

менее „римсêо-патриотичным” был писатель, тем более он был способен
óсвоить „этот ãóманный строй мыслей”.
С нашей точêи зрения, проблема „римсêоãо мира”, затронóтая
М. П. Драãомановым, интересна не тольêо в êонтеêсте отношения древних
историêов ê Империи. Анализ разнообразных аспеêтов данной проблемы
дает возможность ãлóбже исследовать процесс превращения Рима-полиса в
êосмополитичесêóю империю.
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Решение межрелигиозных проблем в вооруженных силах
дореволюционной России (ХІХ в.)

Екатерина Измайлова
Донецкий национальный университет
В дореволюционной России вся жизнь человеêа от рождения и до
самой смерти была прониêнóта православным óчением. Армия и флот, по
сóти, были православными. Воорóженные силы защищали интересы
православноãо Отечества, во ãлаве êотороãо стоял православный
Император. Но все таêи в воорóженных силах слóжили представители
дрóãих релиãий и национальностей.
В Российсêой империи взаимоотношения междó релиãиями
реãóлировались
заêонодательным
пóтем.
Православие
было
ãосóдарственной релиãией, а все остальные делились на терпимые и
нетерпимые. К терпимым релиãиям относились традиционные релиãии,
сóществовавшие в то время в Российсêой империи. Это мóсóльмане,
бóддисты, иóдеи, êатолиêи, лютеране, реформаторы, армяне-ãреãорианцы.
К нетерпимым релиãиям относились в основном сеêты, êоторые
полностью запрещались.
27 авãóста 1827 ãода был óтвержден óêаз про военнóю слóжбó евреев.
Военнослóжащие евреи имели право проводить обряды соãласно своей
вере, посêольêó иóдейсêая вера входила в состав терпимых. Разрешалось
ходить в синаãоãи. Если на месте дислоêации части не было синаãоãи, то
евреям разрешалось собираться вместе для проведения своих
молитвословов, треб и обрядов. На êаждые 300 евреев выделялся один
раввин с жалованьем от êазны.
В 1845 ãодó в сóхопóтной армии и военных портах на Черноморсêом
и Балтийсêом флотах были введены должности имамов. В Кронштадте и
Севастополе было по одномó имамó и помощниêó, а в дрóãих портах – по
одномó имамó, êоторый выбирался из нижних армейсêих чинов с
ãосóдарственным оêладом. К томó же в финансировании военных имамов
êроме ãосóдарства принимали óчастие мóсóльмансêие мечети, в районе
êоторых находились подêонтрольные имамó военные части. Православное
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дóховенство даже поднимало вопрос, почемó ó иноверцев зарплата больше,
чем ó православных.
Во второй половине ХІХ в. В России проводилась военная реформа.
В частности, была введена военная повинность для всех слоев населения.
В связи с этим спеêтр лиц с различным вероисповеданием в армии
значительно расширился.
Еще более этот вопрос стал аêтóальным после 1879 ãода, êоãда
баптисты и штóндисты добились принятия заêона, êоторый óравнял их
права
с
правами
представителей
терпимых
вероисповеданий.
Таêим образом, юридичесêи они стали терпимыми релиãиями. Баптисты
стали проводить оãромнóю пропаãандó в среде военнослóжащих.
Противодействие ей лежало исêлючительно на плечах православноãо
военноãо дóховенства, êоторое полóчало помощь от ãосóдарства лишь в тех
слóчаях, êоãда эта пропаãанда шла вразрез с ãосóдарственным
заêонодательством.
Особые приêазы давались êатолиêам по поводó запрета им
заниматься миссионерсêой деятельностью. Это было связано с тем, что
êатолиêи использовали любóю возможность для обращения православных
(и не тольêо) в êатоличество.
Военное православное дóховенство относилось с чóвством таêта и
необходимоãо óважения ê представителям
дрóãих êонфессий.
Поэтомó можно сêазать, что релиãиозный вопрос в рóссêой армии не
стоял. И во время наполеоновсêих войн, и во время Крымсêой войны
óспешно сотрóдничали и православный батюшêа, и мóлла, и раввин.

êóльтóрно-освітніх та інформаційних потреб óêраїнсьêоãо населення.
Уêраїнці становлять найчисельнішó етнічнó ãрóпó в РФ після росіян і
татар і роблять помітний внесоê ó соціально-еêономічний та êóльтóрний
розвитоê êраїни проживання, але не мають сьоãодні державної системи
óêраїнсьêоãо шêільництва. Поодиноêі приêлади відêриття óêраїнсьêих
êласів та певна підтримêа недільних шêіл (Краснодарсьêий êрай,
Тюменсьêа та Волãоãрадсьêа області, Респóбліêа Башêортостан,
Респóбліêа Комі), сприяння діяльності êóльтóрних центрів (Мосêва, Сочі,
Омсьê) є радше винятêами з правил і не розв'язóють проблеми в ціломó.
Основна робота спрямована на підтримêó і розвитоê óêраїнсьêої êóльтóри
і освіти, здійснюється товариствами самотóжêи не завжди сприймаються з
розóмінням місцевими орãанами влади.
Відносно національної освіти російсьêих меншин в Уêраїні таêож
висóваються арãóментовані позиції-претензії. Серед аêтóальних проблем
російсьêої освіти в Уêраїні: відплив висоêваліфіêованих êадрів
(професорів – рóсистів), отримання середньої і вищої освіти рідною
мовою. Сюди можна віднести проблемó російсьêомовних шêіл в Кримó,
яêих стало значно менше.
З боêó російсьêих меншин подаються пропозиції відносно тоãо, що в
Уêраїні повинна бóти належна êільêість російсьêих дитячих заêладів,
шêіл, ãрóп, вóзів, яêа б задовольняла права її ãромадян, яêі бажали
отримати освітó російсьêою мовою.
Різнохараêтерні фаêти і оцінêи відносно національної освіти
óêраїнсьêих і російсьêих меншин, вêазóють на цілó низêó не вирішених
проблем в цій ãалóзі. Щоб яêось вирішити ці проблеми Уêраїна і Росія
повинні чітêо óсвідомлювати потреби в їх вирішенні. Адже, створення
атмосфери взаєморозóміння, зãоди між представниêами різних націй, яêі
проживають на території яê Росії таê і Уêраїни, - висоêа задача, яêа стоїть
не лише перед російсьêими і óêраїнсьêими шêолами, але й перед всім
сóспільством обох êраїн.

Національна освіта українських меншин в Російській Федерації
та російських меншин в Україні

Олена Іванова
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
В óêраїнсьêо-російсьêомó співробітництві в ãалóзі освіти, болючим
питання залишається національна освіта óêраїнсьêих і російсьêих меншин,
яêе заãострювалося протяãом становлення сóверенних Уêраїни і
Російсьêої Федерації, і на сьоãодні ще залишається невирішеним.
В наóêовій літератóрі, ЗМІ подаються різні фаêти, оцінêи відносно цієї
проблеми.
Зі сторони Росії, яê стверджóють наóêовці, навіть при появі заêонó
РФ «Про освітó», де деêларóвалося, що право ãромадян на отримання
освіти рідною мовою забезпечóється створенням необхідної êільêості
відповідних освітніх заêладів, êласів та ãрóп, а таêож óмов для їх
фóнêціонóвання (п. 2 ст.6), не позначилось сóттєво на забезпеченні
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Латентное расказачивание на Дону в 1919 – 1937 гг.

Богдан Ивченко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Несмотря на то что во второй половине 1919 ã. целым рядом решений
расêазачивание на Донó в самой жестоêой еãо форме, êоторая приобретала
праêтиêó массовоãо истребления êазачества, было официально отменено,
однаêо оно не преêратилось, а приобрело дрóãóю, более мяãêóю формó и
содержание. С авãóста 1919 ã. началось латентное (сêрытое, незаметное)
расêазачивание. При этом до 1920 ã. в среде мноãих советсêих работниêов
сохранялась мысль о поãоловной êонтрреволюционности êазачества.
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Например, на Донсêой областной êонференции РКП(б) (2-5 июня 1920 ã.)
ãрóппа Ростово-Нахичевансêоãо êомитета (Васильченêо, Жаêов и др.)
óтверждала, что êазачье и êрестьянсêое население области сплошь
зажиточное и êóлацêое, поэтомó в станицах нет опоры для советсêой
власти. Они предлаãали создавать ревêомы, ревтрибóналы, действовать
оãнем и мечем. В неêоторых официальных советсêих доêóментах 1920 ã.
êрестьянство на Донó противопоставлялось êазачествó. Отмечалось, что на
Донó óстанавливается власть трóдовоãо êрестьянства, а не êазаêов. А ê
томó же, в 1920 ã. можно проследить особое отношение ê êазачьемó
землепользованию по сравнению с êрестьянсêим.
По свидетельствó А. Миêояна, до 1925 ã. на местах донсêим êазаêам
запрещалось носить традиционнóю êазачью одеждó, станичные советы
назывались сельсêими советами, идентифицировать себя êазаêом тоже
было запрещено, т. е. расêазачивание было распространено на бытовом
óровне. По материалам апрельсêоãо пленóма ЦК РКП(б) в 1925 ã. можно
сделать вывод о том, что до 1925 ã. на местах была распространена
праêтиêа изживания êазачьих традиций насильственным пóтем,
избирательных прав были лишены бывшие станичные и хóторсêие
атаманы, писари, вообще выборные лица из среды êазачества, дети êазаêов
в это время были в неравных óсловиях при постóплении в óчебные
заведения по сравнению с детьми êрестьян.
В ходе 1932–1933 ãã., êаê и во всех дрóãих хлебных районах СССР, на
Донó проводилось массовое изъятие хлеба. При этом тóт повсеместно
применялись пытêи и дрóãие незаêонные действия при изъятии хлеба.
А в целом проводились масштабные репрессии.
До 1936 ã. на êазаêов, êаê на потенциальных враãов советсêой власти,
были наложены оãраничения по слóжбе в Красной Армии.
20 апреля 1936 ã., в связи с постановлением ЦИК СССР, отменялись все
ранее сóществовавшие оãраничения в отношении их слóжбы в рядах
Красной Армии.
Уже в ходе репрессий 1937 ã. было возобновлено преследование
êазаêов, при этом подчерêивалась именно êазачья специфиêа неêоторых
репрессий, т. е. то, что в полной мере может соответствовать дефиниции
"расêазачивание". Таê, в приêазе Народноãо êомиссара внóтренних дел
СССР от 30 июля 1937 ã. отмечалось, что репрессиям подлежат "наиболее
враждебные и аêтивные óчастниêи лиêвидирóемых сейчас êазачьебелоãвардейсêих повстанчесêих орãанизаций". По этомó же приêазó все
репрессирóемые разделялись на две êатеãории: ê первой êатеãории
относились все наиболее враждебные элементы – они подлежали
расстрелó. Ко второй относились все остальные, менее аêтивные, но все же
враждебные элементы. Они подлежали арестó и заêлючению в лаãеря на
сроê от 8 до 10 лет. Соãласно планó в районах проживания донсêих

êазаêов (Азово-Черноморсêий êрай и Сталинãрадсêая область),
репрессиям подлежали: в Азово-Черноморсêом êрае по первой êатеãории
5000 человеê, по второй – 8000 человеê; в Сталинãрадсêой области по
первой êатеãории – 1000 человеê, по второй – 3000 человеê.
Сêольêо из них должно было быть óчастниêов êазачьих повстанчесêих
орãанизаций – в приêазе не оãоваривалось.
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Передумова та наслідки Архієрейського собору Російської
Православної Церкви 1961 р.

Світлана Ісіченко
Донецький національний університет
В історії взаємовідносин Православної Церêви та Радянсьêої держави
можна виділити деêільêа особливо аêтивних антиреліãійних êампаній та
періодів, останній з яêих припадає на час першоãо сеêретаря ЦК КПРС
М. Хрóщова. Гоніння на вірó та вірóючих при Хрóщові проходили під
ãаслом поновлення ленінсьêої заêонності і боротьбі з сталінізмом.
Видаючи та пóбліêóючи різні постанови, резолюції пленóмів, êерівництво
КПРС чітêо óсвідомлювало, що необхідний таêий доêóмент, яêий бóв би
офіційною дóмêою, і рішення РПЦ, але при цьомó обмежóвав би
діяльність Церêви.
В цей час, яê відомо, діяло затверджене на Помісномó Соборі
в 1945 р. «Положення про óправління Рóсьêою Православною Церêвою»,
êотрим стверджóвалось, що священиê, ãолова приходó, відповідальний за
всі сфери територіальноãо життя. В óмовах початêó тотальноãо настóпó на
Церêвó з нею леãше бóло боротися, óсóнóвши дóховенство від
безпосередньоãо óправління парафіями.
18 липня 1961 роêó відбóвся Архієрейсьêий Собор РПЦ, êотрий
óзаêонив те, чоãо чеêала від Церêви влада. Про справжні причини йоãо
сêлиêання та й заздалеãідь вироблені óхвали, за яêі лишалось тільêи
проãолосóвати, недвозначно заявив ó встóпномó слові патріарх Олеêсій.
«У êвітні цьоãо роêó, - зазначив Патріарх, - рада ó справах РПЦ
повідомила нас про те, що Рада Міністрів СРСР зновó звернóла óваãó на
численні випадêи порóшень радянсьêоãо заêонодавства про êóльти з боêó
дóховенства і вêазала на необхідність забезпечити належний порядоê ó
житті парафій, а саме в питанні відновлення прав виêонавчих орãанів
церêовних ãромад ó частині фінансово-ãосподарсьêої діяльності
«відповідно до заêонодавства про êóльти...».
В 1961 роêó Священний Синод приймає постановó, яêа розмежóвала
обов’язêи виêонавчих орãанів та дóховенства. Копія цьоãо доêóментó бóла
надіслана до всіх обласних óповноважень Ради ó справах РПЦ.
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Це бóло зроблено для тоãо, щоб і вірóючі, і óрядовці мали змоãó
детальніше ознайомитись з рішеннями Церêви, та їх наслідêами.
В державномó архіві Донецьêої області знаходиться звіт про проведення
Архієрейсьêоãо Соборó, яêий чітêо виêреслює основні положення
реформи парафіяльноãо óправління. Зãідно з рішенням Синодó êожній
парафії потрібно бóло óтворити 2 орãани:
- церêовнопарафіяльні зібрання (яê розпоряджóвальний орãан);
- церêовнопарафіяльнó радó (яê орãан виêонавчий, яêий сêладається з
3 осіб: старости, помічниêа старости та сêарбниêа). При цьомó
наãолошóвалось, що парафіяльна ãромада має самостійний хараêтер в
óправлінні ãосподарством та фінансами. Священиêи мали зосередити свої
зóсилля на дóховномó êерівництві парафією і не втрóчатись
ó адміністративно-ãосподарсьêі справи.
Патріарх Олеêсій зазначав, що архієреї і священиêи рішення Синодó
сприйняли належним чином. Лише три єписêопи висловили дóмêó, що
воно сêасовóє постановó Помісноãо Соборó 1945 роêó. Це бóв мóжній
вчиноê архієреїв. Щоб яêось виправити черãовó постóпêó перед силою,
першоієрарх заявив, що рішення Синодó – не сêасóвання Положення про
óправління РПЦ, а тільêи «поправêа та óточнення» прав та обов’язêів
священиêа, причомó більше в церêовнó та дóховнó сторонó. Особливих
дисêóсій на Соборі не бóло. Йоãо óчасниêи, заслóхавши розповідь
архієписêопа Пилипа, внесли доповнення до Положення про óправління
РПЦ. Нова редаêція доêóмента ставила парафіяльноãо священиêа в повнó
залежність від виêонавчоãо орãанó парафіяльної ради. Священиê мав
óзãоджóвати повністю свої дії з óповноваженими, за їх першою вимоãою
надавати списêи причетних до обрядів хрещення, вінчання, відспівóвання.
Найменше порóшення цьоãо правила фаêтично означало автоматичне
зняття з реєстрації, тобто втратó парафії.
Але рішення Архієрейсьêоãо Соборó виêлиêало і невдоволення
частини вищоãо дóховенства, священиêів, вірóючих. Уповноважений Ради
ó справах РПЦ по УРСР інформóвав ЦК КП Уêраїни, що ознайомлення
дóховенства із óхвалами Соборó зóмовило незадоволення в одних, подив і
розãóбленість – в інших. Подібні настрої бóли поширені в Одесьêій,
Рівненсьêій, Станіславсьêій, Кіровоãрадсьêій та інших областях.
За словами Г. Пінчóêа, єдине, чоãо не вдалося досяãти в той ріê в
приниженні Церêви, таê це переведення дóхівництва на тверді оêлади їх
заробітної плати, що «не може не вплинóти на зниження реліãійної
обрядовості, прибóтêів Церêви, послаблення впливó реліãійниêів на
вірóючих».Це зробили ó 1962 році на виêонання листа Ради ó справах
РПЦ № 11/с від 5 лютоãо.

Архієрейсьêих Собор 1961 роêó бóв ще однією перемоãою партійнодержавної верхівêи в боротьбі з реліãією, бо маêсимально знизив статóс
священиêа в парафії, що сприяло роз’єднанню йоãо з вірóючою паствою.
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Нацистська еліта на окупованих польських землях

Оксана Казакова
Запорізький національний університет
Реалізація однієї із основних цілей німецьêоãо фашизмó – створення
“тисячолітньоãо рейхó” передбачала встановлення нацистами „новоãо
порядêó”. Для цьоãо потрібна бóла перш за все нова міцна система
óправління. В останні роêи ó вивченні історії нацизмó яê зарóбіжними, таê
і вітчизняними дослідниêами óваãа привертається до проблем
фóнêціонóвання владних стрóêтóр. Неабияêоãо значення набóло вивчення
нацистсьêої політичної еліти, яêа здійснювала óправління яê в самій
Німеччині, таê і на оêóпованих територіях. Поряд з тим не достатньо
розêрита „проблема співвідношення в нацистсьêий системі панóвання
методів терорó, пропаãанди та орãанізаційно-політичноãо впливó, їх
взаємозв'язêи та взаємодію ó різні періоди існóвання режимó” ó томó числі
на оêóпованих територіях
Ключовó роль в реалізації оêóпаційної політиêи на етнічних
польсьêих землях відіãравали нацистсьêі фóнêціонери, яêі очолювали
новоóтворені адміністративно-територіальні стрóêтóри. Серед них слід
відоêремити Ганса Франêа, Артóра Грайзера та Альберта Форстера.
На “приєднаних” до рейхó польсьêих землях А. Грайзер та А. Форстер
очолили в жовтні 1939 роêó нові імперсьêі ãаó Край Варти та Гдансьê –
Західна Прóссія. Ганс Франê зãідно з наêазом від 12 жовтня 1939 роêó
“Про створення Генеральноãо ãóбернаторства на східних і південно-східних
польсьêих територіях” бóв призначений êерівниêом цієї адміністративної
одиниці. Саме ці нацистсьêі лідери бóли ãоловними архітеêторами
оêóпаційної політиêи на підпорядêованих їм територіях. Зосередивши в
своїх рóêах óсю повнотó влади, вони найчастіше з власноãо розóміння
здійснювали політиêó, в інтересах рейхó або особистої êористі.
Відмінності ó підходах до реалізації оêóпаційної політиêи на
польсьêих землях та сóперечêи особисто часто виниêали між
рейхсфюрером СС Г. Гіммлером та ãóбернатором Г. Франêом. Гіммлер
не бажав допóстити розширення êомпетенції цивільної адміністрації ó
ãóбернаторстві, він праãнóв встановлення повноãо êонтролю на
польсьêих землях, зменшення всіляêоãо Опорó. Ці задóми êерівництво
СС планóвало провести завдяêи посиленню масових репресій, виселень
та інше. Г. Франê напроти, відстоював більш „м’яêó” лінію, вважаючи,
що саме таêим чином можливо добитись значно êращих резóльтатів в
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процесі орãанізації поставоê продóêтів харчóвання, сировини, робої сили
рейхó. Відносини між Франêом, що не бажав терпіти «обмеження» своєї
монопольної влади, Гіммлером і Крюãером із самоãо початêó панóвання на
польсьêих землях бóли надзвичайно напрóженими, являючи собою
приêлад внóтріелітної боротьби, що повсюдно точилася між
представниêами владних стрóêтóр нацистсьêої Німеччини. Подібною бóла
ситóація і на „приєднаних” до рейхó польсьêих землях.
Значні сóперечêи під час оêóпації неодноразово виниêали між
А. Форстером та Г. Гіммлером. Досить ясêраво різні підходи до
реалізації оêóпаційної політиêи проявились під час проведення аêцій
виселення євреїв та поляêів. Крім нацистсьêої цивільної адміністрації та
СС боротьба êомпетенцій виниêала і серед вищоãо êерівництва
вермахтó, та представниêів еêономічних відомств на польсьêих
територіях.
Керівниêами оêóпованих польсьêих територій призначались найбільш
безêомпромісні нацистсьêі лідери. Для них хараêтерним бóло праãнення до
зосередження необмеженої влади ó власних рóêах. Основні напрямêи „новоãо
порядêó” представниêи нацистсьêої еліти найчастіше здійснювали за власноãо
розóміння в інтересах рейхó або особистої êористі. У Генеральномó
ãóбернаторстві та на „приєднаних” до рейхó польсьêих землях значно
ясêравіше, ніж на інших територіях виявилась êонфронтація між êерівниêами
різних ланоê в нацистсьêій системі óправління. Дослідження останніх роêів
підтверджóють дóмêó, що саме від цих нацистсьêих фóнêціонерів залежали
хід та спрямóвання нацистсьêої політиêи. Г. Франê, А. Грайзер, А. Форстер та
інші несóть безпосередню відповідальність за реалізацію нацистсьêої політиêи
на польсьêих землях.

Даже в период политичесêой нестабильности и до óстановления в
стране советсêой власти, археолоãичесêими исследованиями на
территории
Харьêовсêой
области
продолжает
заниматься
А. С. Федоровсêий. С 1919 ã. он возãлавил созданный на базе Мóзея
изящных
исêóсств
и
древностей
Харьêовсêоãо
óниверситета
Археолоãичесêий мóзей, продолжая археолоãичесêие расêопêи на ВерхнееСалтовсêом моãильниêе и Салтовсêом ãородище, исследóя êóрãаны
бронзовоãо веêа. После реорãанизации Харьêовсêоãо óниверситета в
1920 ã. вновь созданный мóзей становится ãлавным центром
археолоãичесêой наóêи на Харьêовщине. Воêрóã мóзея ãрóппировались
óченые, занимающиеся археолоãией разных историчесêих периодов.
Эти деятели наóêи принимают аêтивное óчастие в работе, созданноãо на
базе мóзея, археолоãичесêоãо семинара. Работа еãо сосредотачивалась
преимóщественно в области изóчения археолоãии Уêраины, и особенно
Харьêовсêой области.
Археолоãией êаменноãо веêа занимался диреêтор Изюмсêоãо
êраеведчесêоãо мóзея Н. В. Сибелев. В период с 1920 – по 1926 ãод им
было обследовано все течение р. Северсêий Донец и отêрыто оêоло
211 новых стояноê и селищ. Интересовался исследователь ãлавным
образом памятниêами эпохи палеолита.
Эпоха энеолита, бронзовоãо и железноãо веêов, в наóчном плане,
привлеêала профессора Харьêовсêоãо Госóдарственноãо Университета
А. С. Федоровсêоãо, Г. И. Тесленêо, В. М. Дóêельсêоãо и др.
Изóчая историю Греции, профессор историêо-филолоãичесêоãо
фаêóльтета В. П. Бóзесêóл óделял внимание и античной археолоãии.
Сêифсêая археолоãия в 20 – е ãоды таêже постепенно развивалась.
Исследованиями сêифсêих памятниêов в северсêодонецêой лесостепи
–
Зóсер,
êоторый
продолжал
заниматься
С. А. Семенов
в 1924 – 1925 ãодах вместе с ãрóппой преподавателей и стóдентов ХГУ
расêопал два êóрãана в моãильниêе близь станции Любатино.
Археолоãичесêие расêопêи сêифсêоãо моãильниêа оêоло пос. Липовая
роща проводил в 1921ã. А. С. Федоровсêий.
Методиêа исследований, êоторóю применяли харьêовсêие археолоãи в
20 – е ãоды, отвечала развитию археолоãичесêой наóêи тоãо времени.
Кóрãаны исследовались êолодезным и траншейным методами, тольêо
иноãда насыпь êóрãана снималась полностью. Траншейный метод
использовался и во время расêопоê дрóãих археолоãичесêих памятниêов.

Развитие археологической науки
на Слобожанщине в 20 – х годах XX ст.

Виктория Кайдаш
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Наибольший подъем археолоãичесêой наóêи в пределах Харьêовсêой
области приходится на первые ãоды XX ст. Это связано с подãотовêой и
проведением XII - ãо Харьêовсêоãо (1902 ã.) и XIII – ãо
Еêатеринославсêоãо (1905 ã.) Археолоãичесêих съездов. Именно в период
подãотовêи ê работе съездов харьêовсêие археолоãи делают значительные
отêрытия на территории Слобожанщины.
Однаêо после 1905 ãода заинтересованность харьêовсêих
исследователей археолоãией немноãо спадает. Связано это было с тем, что
революции 1905 и 1917 ãодов раздирали Российсêóю империю на части.
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Інформаційні можливості Державного архіву
Донецької області для вивчення питання безпритульності
в перші післявоєнні роки в Донбасі

Наталія Касьянова
Донецький національний університет
Дослідження історії минóлоãо передбачає обов’язêове виêористання
доêóментальних свідчень тоãочасних подій. В нашомó випадêó – це
доêóменти і матеріали Державноãо архівó Донецьêої області (ДАДО), яêі
представлені фондами Донецьêоãо обêомó партії, відділó народної освіти,
обласної ради профспілоê, обêомó ЛКСМУ, відділó соціальноãо
забезпечення, виêонавчоãо êомітетó області та оêремих міст і районів, і
надають можливість дослідити та проаналізóвати проблемó дитячої
безпритóльності і бездоãлядності в Сталінсьêій області після звільнення її
від оêóпації та заêінчення Дрóãої Світової війни.
Зазначенні фонди зберіãають значний масив ціêавих доêóментів, яêі
прямо й побіжно торêаються проблеми, що вивчається. Більшість справ
присвячена оêремомó аспеêтó велиêої проблеми, а саме дитячим
бóдинêам – їх створенню, облаштóванню, êадровомó сêладó, питанню
державної та ãромадсьêої допомоãи при óтриманні дітей в бóдинêах.
Це і не дивно, бо, яê і зараз, дитячі бóдинêи бóли підзвітними державі
óстановами. Таê, фонд обласноãо відділó народної освіти зберіãає чимало
аêтів перевіроê дитячих бóдинêів, аналіз яêих по роêах дає дослідниêó
можливість простежити лінію змін в їх становищі. Баãато інформації про
êільêість дитячих виховних óстанов та дітей в них, óмови життя дітейсиріт надають доêóменти із фондів обласних êомітетів партії, êомсомолó,
ради профспілоê.
На дрóãомó місці за стóпенем відображення в архівних матеріалах
стоїть питання щодо діяльності співробітниêів орãанів внóтрішніх справ з
метою ліêвідації дитячої безпритóльності та бездоãлядності. Наприêлад,
доêóменти фондó обласної ради профспілоê розповідають про
фóнêціонóвання дитячих êімнат міліції, здійснення рейдів по виявленню
«дітей вóлиці». Вищезãаданий фонд обêомó партії містить інформацію про
Міністерства
діяльність
дитячих
приймальниêів
розподільниêів
внóтрішніх справ. Ці доêóменти представлені переважно листами,
доповідями, звітами, доповідними записêами, тобто матеріалами, яêі мали
êонфіденційний хараêтер та виêористовóвалися ó внóтрішньомó обіãó.
З оãлядó на це, можна зробити висновоê, що вони містять досить
достовірнó інформацію.
На жаль, досить проблематичним є вивчення питання дитячої
злочинності лише на матеріалах Держаноãо архівó Донецьêої області.
Яêщо причини та масштаби даноãо явища можна дослідити спираючись на
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наявні фонди, то питання стосовно системи поêарання та виховання
малолітніх злочинців майже зовсім не представлене.
Під час вивчення архівних матеріалів дослідниê дійшов висновêó про
значний внесоê ó справó ліêвідації дитячої безпритóльності трóдівниêів
Донбасó та ãромадсьêості. Про це переêонливо свідчать доêóменти
вищезазначених фондів.
Отже, для дослідження проблеми дитячої безпритóльності та
бездоãлядності в Донбасі в післявоєнні роêи матеріали Державноãо архівó
Донецьêої області мають важливе значення. Йоãо джерела дають баãатий
матеріал для вивчення зазначеної проблеми та дозволяють простежити яê
місцеві орãани влади, під êерівництвом центральних орãанів,
орãанізовóвали боротьбó з безпритóльністю та реãóлювали сóспільні
відносини в перші післявоєнні роêи. Таêим чином, без доêóментів ДАДО
ефеêтивне дослідження проблеми безпритóльності в Донбасі бóло б
неможливе, однаê лише цих матеріалів для вивчення питання недостатньо.
Для повноãо розóміння тоãочасних подій необхідно виêористання й інших
видів джерел, а саме: вже опóбліêованих державних постанов,
статистичних даних, опóбліêованих споãадів вихованців інтернатів,
матеріалів óсної історії. Лише êомплеêсний аналіз всіх наявних джерел
дозволить репрезентóвати стан проблеми, що вивчається.

Людський чинник у гірничорятувальних заходах у Донбасі:
ХІХ – початок ХХ ст.

Марина Касьянова
Донецький національний університет
Донецьêе вóãілля достається державі велиêою êільêістю людсьêих
жертв. За останній час в Уêраїні відбóлися чотири аварії на підприємствах
ãірничодобóвної промисловості. У резóльтаті трьох вибóхів на шахті
ім. Засядьêа в м. Донецьêó (18 листопада 2007, 1 і 2 ãрóдня 2007 р.)
заãинóли 106 ãірниêів. Крім тоãо, 25 листопада 2007 р. на шахті
ТОВ "Абрис" ó Лóãансьêій області в резóльтаті обвалення породи
заãинóли двоє шахтарів. 14 ãрóдня 2007 р. на донецьêій
шахті "Краснолимансьêа" зайнялася пожежа, рятóвальниêи встановили на
місці аварійної ділянêи три перемичêи.
Подібних приêладів дóже баãато. І яêщо êільêість жертв залежить від
масштабів аварії, êільêість врятованих – від оперативної, орãанізованої та
професійної дії êоманди рятівниêів.
Отже, ó êожній справі, зоêрема ó ãірничорятóвальній, присóтнім є
людсьêий фаêтор. Навіть сóчасна машинізація процесó рятóвання не
зменшóє ролі людини. Це пояснюється настóпним. Перш за все – це
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відчóття небезпеêи, яêе змóшóє до швидêих та оперативних дій, що інêоли
є вирішальним для спасіння життя людини. По-дрóãе – своєчасна перша
медична допомоãа, яêó надають рятівниêи – це запорóêа вдалоãо
проведення операції, метою яêої є спасіння людсьêих життів. Оêрім тоãо,
своєчасна допомоãа може врятóвати людинó від êаліцтва та інвалідності.
По-третє – психолоãічний чинниê. Відчóття сильної людини порóч надає
надію на спасіння та зменшóє паніêó серед постраждалих.
Аналіз джерел та літератóри дає можливість простежити зростання
ролі людсьêоãо фаêторó ó справі рятóвання людей. Вже на початêó ХХ ст.
діяльність “людини-рятівниêа” бóла оцінена та піднесена на п’єдестал.
Для робітниêів êопалин та їх сімей рятóвальниêи бóли яê “боãи”, для них
це бóла надія на спасіння.
З оãлядó на óваãó, що приділялася навчанню рятівній справі, а саме:
відбір найсильніших чоловіêів, довãотривалість навчальних êóрсів, значна
êільêість підãотовчих дослідів в атмосфері, непридатній для дихання,
можна зробити висновоê про розóміння сêладності справи та необхідності
найêращої підãотовêи.
На початêó ХХ століття база ãірничорятóвальної справи, яêа бóла
орãанізована тоді на Донбасі бóла перша взаãалі в Російсьêій імперії.
Саме ó м. Маêіївêа Донецьêої області бóла орãанізована перша центральна
рятóвальна станція. Маêіївсьêа центральна рятóвальна станція надалі
перетворилась ó наóêово-досліднó óстановó з ãірничорятóвальної справи.
Вона на той час сêонцентрóвала все те, що сприяло праêтичномó
та теоретичномó вивченню питань про заходи боротьби із пожежами та
вибóхами, відіãравала провідне місце в ãірничорятóвальній та
випробóвальній справі, зберіãала тенденцію до розширення своїх фóнêцій.
Аêтивно розроблялися заходи, попереджóючі вибóхи та пожежі.
Проводилися еêсперименти з вибóховими речовинами, рóдничними
лампами та іншими елементами ãірничих робіт, від яêих залежить безпеêа.
При Маêіївсьêій станції óтворилася низêа óстанов, яêі за рівнем діяльності
êонêóрóвали з найêращими заêордонними зразêами – êисневий завод,
хімічна лабораторія, сейсмічна та метеоролоãічна станція, шêола ãірничих
десятниêів ім. В. А. Ваãнера, вечірні êóрси для ãірничоробітниêів та дві
випробóвальні штольні для ãазó та вóãільноãо пилó.
Досвід орãанізації ãірничорятóвальної справи ó дореволюційні роêи
став основою орãанізації ãірничорятóвальної справи за радянсьêих часів та
часів незалежної Уêраїни.
Таêим чином, резóльтат рятóвальної операції є наслідêом діяльності
ãірничорятóвальної êоманди. Злаãодженість, óзãодженість дій всіх її членів
є запорóêою óспіхó. З іншоãо боêó, особливої óваãи потребóє підãотовêа
професійноãо рятівниêа.
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Бібліографічні праці І. М. Каманіна

Тетяна Китиченко
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
На сóчасномó етапі розвитêó національної історіоãрафії велиêа óваãа
приділяється наóêовоãо доробêó вчених-істориêів, яêі зробили значний
внесоê ó розвитоê джерелознавства історії Уêраїни. Серед них одне з
ãоловних місць належить І. М. Каманінó. І. М. Каманін – видатний
істориê, архівіст, археоãраф. Особливо потрібно звернóти óваãó на
бібліоãрафічнó творчість дослідниêа.
Слід зазначити ця проблема є аêтóальною і має широêó джерельнó
базó. Крім опóбліêованих джерел важливе значення для дослідження
творчості І. М. Каманіна має фонд 237 Центральноãо державноãо
історичноãо архівó Уêраїни ó м. Києві. Цей фонд містить важливі
відомості про наóêовó діяльність вченоãо, зоêрема виписêи з аêтових êниã
Київсьêоãо Центральноãо Архива Давніх аêтів [26, спр.2], справи про
êомплеêтóвання Київсьêоãо Центральноãо Архівó Давніх аêтів ó період з
1852 – 1860рр.[26, спр.62-65].
Значнó êільêість опóбліêованих бібліоãрафічних праць І. М. Каманіна
ми знаходимо ó періодичних виданнях Уêраїни ó період 1884 – 1897 рр.
Велиêе різноманіття êритичних робіт вченоãо можемо êласифіêóвати за
певними напрямêами, розподіливши їх на певні ãрóпи:
1. Критичні оãляди на наóêові праці істориêів: В. Б. Антоновича,
Д. І. Баãалія, О. В. Щербицьêоãо та ін. [1,2,3,4,10,11,13,15, 17-22,24].
2. Відãóêи на збірêи різноманітних óстанов та наóêових товариств
[7,8,12,16,23,25].
3. Бібліоãрафічна êритиêа на різноманітні джерелознавчі матеріали
[5,6,9,14].
Кожна бібліоãрафічна праця І. М. Каманіна побóдована за певною
стрóêтóрою. Вчений в першó черãó звертає óваãó на виêористання
джерельноãо матеріалó. Він вêазóє на позитивні сторони робіт, але
водночас не забóває про недоліêи; звертає óваãó на стрóêтóрó праць
(вêазóє êільêість розділів, частин, справ тощо). Бібліоãрафічні вêазівêи
дослідниêа дóже важливі з точêи зорó джерелознавчої êритиêи.
Таêим чином, найбільшою заслóãою І. М. Каманіна перед óêраїнсьêим
джерелознавством є не тільêи введення до наóêовоãо обіãó нових
різноманітних бібліоãрафічних праць з історичноãо минóлоãо, а,
насамперед, велиêий внесоê ó розвитоê бібліоãрафічної êритиêи, теорії
мóзейної та архівної справи, подальшої розробêи важливих тем з
історичної ãеоãрафії, археоãрафії, археолоãії, архівістиêи, тощо.
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Жінки серед богомольців, які шанували київські святині (ХІХ століття)

Антоніна Кізлова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У ставленні до святинь ясêраво віддзерêалюються реліãійні óявлення
вірóючих êонêретної доби. Для дослідження побóтóвання чóдотворних
іêон та реліêвій ó їхньомó соціоêóльтóрномó середовищі, важливим
є аналіз соціальноãо сêладó людей, яêі приходили до них на молитвó,
зоêрема – проявів чоловічої і жіночої реліãійності.
У цій роботі óваãó зосереджено на «пересічних», не видатних
боãомольцях.
Відомості, яêі проливають світло на проблемó, можна знайти
в записêах мандрівниêів, паломниêів до Києва, щоденниêó митрополита
Серапіона, листах до монастирів та храмів, статтях ó тоãочасних
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періодичних виданнях. Оêрім тоãо, надзвичайно цінними є доêóментальні
джерела: зошити де записóвалися дари до святинь, звіти про виêористання
цих дарів, майнові описи храмів, їхніх ризниць, яêщо там детально описано
дари.
Дослідження названих джерел дає змоãó виявити êільêіснó переваãó
жіноê яê серед паломниêів, таê і серед місцевих, êиївсьêих боãомольців.
Зоêрема серед «подателів» срібних привісоê до мощей св. вмц. Варвари
жінêи (ó І тр. ХІХ ст.) становили близьêо 60%, є зãадêи про те, що саме
жінêи переважно брали óчасть ó хресних ходах зі святинями.
Серед відомих поіменно êиян, яêі по êільêа разів приносили дари до тієї
самої святині, чоловіêів значно менше. Пояснити таêó сóттєвó різницю
тим, що жінêи переважно вели домашнє ãосподарство і мали більше
можливостей відлóчатися з домó, можна тільêи частêово, особливо для
мешêанців Києва.
За порівняльним аналізом дарів до святинь не спостеріãається
залежності між формою срібних (найпоширеніших) та золотих вотивних
привісоê і статтю дарителя. Цілêом природньо те, що намиста і дóêачі
подавали майже виêлючно жінêи, а бойові наãороди – чоловіêи
(жінêи – за поêійноãо родича). Вироби з тêанини, від полотняних хóстоê
до шовêових шнóрêів для спóсêання іêони, священицьêоãо облачення і
поêровів на мощі надавали тільêи поодиноêі чоловіêи. Таêі вироби
надходили до Києва переважно з території сóчасної Росії, отже специфіêа
їхньоãо принесення потребóє додатêовоãо дослідження з залóченням
відповідних етноãрафічних матеріалів.
Зãідно з записами про дари, жінêи частіше подавали привісêи за
родичів, ніж чоловіêи. Зоêрема серед відомих з джерел êиян, яêі шанóвали
мощі св. вмц. Варвари за дітей – мати (майже ó 3 р.), за êоãось з
батьêів – дочêа (майже ó 4 р.), за брата чи сестрó – сестра (майже ó 4,5 р.),
за онóêів і племінниêів – відповідно, бабóся і тітêа (ó 4 і 3 р.). Разом з тим,
чоловіê яê ãлава сім’ї значно частіше приносив привісêó за дрóжинó
(майже ó 3,8 р.).
Таêим чином, хоча на підставі наявних джерел не можна
стверджóвати, що жінêи бóли реліãійнішими в ціломó, можна зробити
висновоê, що вони бóли більш схильними до зовнішніх проявів реліãійних
почóттів. Сóто жіночих способів шанóвання за наявними джерелами
виявлено не бóло. Оêрім тоãо, жінêи частіше спрямовóвали молитвó при
святині на інших.
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Образ української відьми та шляхи її ідентифікації в
національній історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Юлія Клименко
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
У традиціях та вірóваннях óêраїнсьêоãо народó відьма постає не
тільêи яê один із ціêавих і досить сóперечливих персонажів демонолоãії,
але і яê соціальна êатеãорія. Її демонічна іпостась привертала особливо
значнó óваãó вчених дрóãої половини XIX ст. Баãато óêраїнсьêих
етноãрафів присвятили оêремі розвідêи вивченню народних повір'їв тоãо
періодó. Мова йде насамперед про праці В. Антоновича, В. Гнатюêа,
П. Іванова, П. Єфименêа, М. Сóмцова, В. Милорадовича та інших. Велиêе
значення мали таêож оêремі розділи êниã Б. Грінченêа [5] та І. Левицьêоãо
[10]. Завдяêи зóсиллям дослідниêів і збирачів фольêлорó на сьоãоднішній
день ó нас є можливість для досить повної реêонстрóêції демонічної
частини образó сільсьêої відьми, що існóвав на óêраїнсьêій землі
наприêінці XIX – початêó ХХ ст. «Уêраїнсьêа відьма» стала ãероїнею
безлічі літератóрних та наóêових творів, що аêтивно висвітлювали саме цю
сторонó її сóтності.
Повідомлення про віê жінêи-чародійêи є неоднорідними. Найчастіше
відьмами вважали жіноê дóже старих і потворних. Проте, безліч народних
оповідань про відьом містять недвозначні вêазівêи на те, що в ролі
останньої з'являється саме дівчина. Головний масив вірóвань пов'язóє із
цим заняттям жіноê зрілих, про що опосередêовано свідчать відповідні
заóваження в оповіданнях із сюжетом про відьмó. Наприêлад, про хтивість
відьом, їх пристрасті до сильної половини людства.
Невирішеним питанням залишається й родинний стан нечистої.
Вчені стверджóють, що заміжня відьма жодним чином ззовні не
відрізняється від інших мешêаноê села. Томó, ідентифіêóвати її ó
повсяêденномó житті досить сêладно. Двозначним залишається положення
чаêлóнêи ó сільсьêомó співтоваристві, осêільêи подвійність її природи,
виштовхóє на марãінес ãромадсьêоãо життя. Саме томó, êонтаêти з
сільсьêою ãромадою вона має досить обмежені.
Інша справа - самотня жінêа: саме її частіше інших підозрювали
ó відьомстві. Об'єêтом таêих обвинóвачень звичайно бóла вдова - саме ця
соціальна êатеãорія зазвичай фіãóрóє в народних оповіданнях. Крім тоãо,
аêтивна óчасть óдів в інших маãічних обрядах, де їхня роль бóла
центральною ще раз підтверджóє стійêість народних óявлень про
надлюдсьêі можливості óдови-жінêи
Дослідниêи таêож відзначають хараêтерні риси для образó відьми:
наявність хвостиêа, ріжоê, êрилець. Наóêовці зазначали, що відьма видає
себе незвичайним поãлядом: ó неї запалені, почервонілі очі чи диêий,
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похмóрий поãляд; її відрізняє звичêа не дивитися прямо ó вічі, в її зіницях
можна побачити перевернóте відображення людини. Зазвичай відьмó
óявляли з нечесаним волоссям, ãачêóватим носом, êістлявими рóêами,
інêоли з тілесними недоліêами (êóльãавість).
Демонолоãічні вірóвання є важливим елементом світоãлядó праêтично
всіх членів сільсьêої ãромади. Відьма має специфічні соціальні
хараêтеристиêи й займає відповідне місце ó сóспільстві. Саме цей аспеêт
досліджóваноãо феномена в êонтеêсті дóховної êóльтóри óêраїнців êінця
XIX – початêó ХХ ст. повинен бóти ãлибоêо й всебічно вивчений.
Варто зазначити, що народні оповідання про відьом, записані етноãрафами
й фольêлористами містять баãато важливої й ціêавої інформації з даної
проблематиêи.

высшим слоям населения, поэтомó простой народ не моã полностью
понимать стихов Пиндара.
Пиндар в своих произведениях ниêоãда не останавливается на
процессе самой победы, описании состязаний. Победа для неãо это то, что
позволяет поêазать «доблесть». Именно доблесть Пиндар и прославлял в
лице победителя. Эпиниêии поэта становятся êаê бы исповеданием
аристоêратичесêоãо мировоззрения, и все построение подчинено этой
задаче. Важное место в еãо творчестве принадлежит аристоêратичесêой
родословной. Все это подтверждает тó идею, что доблесть – это дар,
êоторый передается од предêов ê потомêам, а не достиãается пóтем долãих
тренировоê. Им выдвиãается термин «врожденная доблесть». Рядом с
аристоêратичесêой доблестью ó Пиндара можно óвидеть и ряд дрóãих
этичесêих êатеãорий, таê называемый êодеêс чести атлета и олимпиониêа,
основной идеей êотороãо является тезис о неразрывной связи óмственной
и физичесêой силы.
Однаêо, произведения Пиндара составлялись не по еãо инициативе,
а заêазывались заинтересованными лицами или общинами, ê êоторым
принадлежали победители, за это автор полóчал вознаãраждение.
В основном заêазчиêами были дорийсêая знать и тираны Сицилии,
именно в этой среде славилось еãо творчество. Таê êаê заêазчиêи были не
тольêо
зажиточными
людьми,
но
и
людьми
«блаãородноãо
происхождения», то значительная часть эпиниêиев (19 из 45) посвящены
победителям в êонных состязаниях – самом аристоêратичесêом виде
аãонов. Можно предположить, что боãатые владельцы мноãочисленных
êонных óпряжеê и êолесниц моãли щедро одаривать поэта за еãо
творчество.
Таêим образом, Пиндар является выразителем идей определенноãо
слоя ãречесêоãо общества – аристоêратии. Однаêо, еãо произведения были
социально оãраничены и носили формó заêаза. Поэтомó ê еãо работам
следóет относится с определенной долей êритиêи, таê êаê они
односторонне отображают óчастниêов олимпийсêой аãонистиêи.

Пиндар как выразитель духа аристократизма в Древней Греции

Ирина Кныш
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Распространение аãонистиêи в Древней Греции стало причиной
формирования в общественном сознании аристоêратии шêалы ценностных
ориентаций, соãласно êоторой аãонистичесêие óспехи, а в частности
победы на общеãречесêих празднествах, оêазываются одними из первых
жизненных целей. Олимпийсêие иãры являлись основой составляющей
частью священных общеãречесêих действий и непосредственно влияли на
все сферы жизни. Они стали стимóлом для возниêновения новых жанров
в эллинсêой литератóре. Стала развиваться величательная лириêа,
представленная эпиниêиями. Особóю роль в этой традиции имеет
литератóрное наследие Пиндара. В отечественной историоãрафии Пиндар
воспринимается êаê поэт, êоторый воспевал одно из важнейших
празднеств Древней Греции – Олимпийсêие иãры, однаêо в исследованиях
óпóсêается тенденциозность, присóщая Пиндарó в рассмотрении данноãо
вопроса.
Литератóрное творчество Пиндара тесно связано с идеолоãией
аристоêратии. Происхождение из рода Эãеидов предопределило
тематичесêóю направленность еãо поэзии. Хронолоãичесêие рамêи данноãо
исследования оãраничены VI в. до н.э., временем êоãда жил поэт и êоãда на
стадионах Эллады преобладала элита ãречесêоãо общества. Целью работы
является выявление связей творчества Пиндара со взãлядами
аристоêратии и выяснения особенностей еãо поэзии êаê историчесêоãо
источниêа.
Аристоêратизм эпиниêий Пиндара выражается в том, что поэт
воспевает лишь элитó ãречесêоãо общества, êоторая составляла
значительнóю часть óчастниêов на общеãречесêих празднествах. Он êаê бы
специально заостряет внимание на том, что еãо произведения адресованы
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Проблема об’єднання Німеччини у світлі офіційної позиції та
громадської думки Великобританії (19891990 рр.)

Леся Коваленко
Запорізький національний університет
Перспеêтива об’єднання ФРН та НДР вплинóла на зовнішню
політиêó баãатьох європейсьêих держав. Насêільêи офіційний êóрс
Велиêобританії щодо цієї проблеми відповідав ãромадсьêим óподобанням
прослідêóємо на деêільêох приêладах.
Яê відомо, британсьêий прем’єр-міністр Марãарет Тетчер протяãом
осені 1989-початêó 1990р. в офіційних вистóпах сêептично оцінювала
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об’єднавчі процеси на німецьêих територіях. Вважаючи Німеччинó
дестабілізóючою силою в Європі, лідер êраїни вистóпала за
яêнайменш 10-15-річний перехідний період для вреãóлювання всіх
міжнародних аспеêтів об’єднання та проведення переãорів в форматі „4+2”
(хоча перший британсьêий варіант бóв взаãалі „4+0”). Забезпечення
безпеêи в Європі, побоювання домінóвання нової держави, збільшення її
еêономічної ваãи в ЄЕС визначали подібні поãляди прем’єра. За óмов
неможливості створення альтернативноãо об’єднаній Німеччині анãлофранцóзьêоãо „союзó”, принципової позиції США та зміни поãлядів
М. Горбачова М. Тетчер відêрито переходить на біê об’єднання ФРН та
НДР (08.02.1990 – вистóп в палаті общин).
За резóльтатами ãромадсьêих опитóвань, зібраних редаêцією
ж. „Еêономіст”, в цей період (в лютомó 1990р.) більшість опитаних (45%)
вистóпали за об’єднання Німеччини (30% - проти, 25% - не визначились).
Серед найбільш заãрозливих наслідêів цьоãо процесó за значимістю бóли
визнані – відродження фашизмó, еêономічне домінóвання в Європі,
можливість нових територіальних зазіхань. Тобто проãолошений
офіційний êóрс з ãромадсьêою дóмêою знаходився в одній площині.
В той же час можемо відмітити існóвання протиріччя серед
êерівництва êраїни щодо німецьêоãо об’єднання. Не дивлячись на відхід
Форін офіса на чолі з Д. Хьордом від позиції збереження статóсó-êво та
êонстрóêтивної óчасті в óлаãодженні міжнародно-правових аспеêтів
об’єднання Німеччини на переãоворах „2+4”, М. Тетчер продовжóвала
лінію на óповільнення цих процесів.
Розходження між офіційною британсьêою позицією і особистим
ставленням прем’єр-міністра можемо побачити під час „сêандалó Рідлі”
(міністр торãівлі та промисловості Н. Рідлі в інтерв’ю ж. „Оãлядач”
13.07.1990р. зазначив, що рóх до європейсьêоãо валютноãо союзó є нічим
іншим яê „німецьêим шóмом, спрямованим на захоплення всієї Європи”,
яêий, безперечно, необхідно припинити). В офіційних êоментарях
М. Тетчер відмовилася від підтримêи позиції Рідлі, хоча за словами її
прес-сеêретаря Б. Інãхема, вона ніêоли не довіряла німцям, а спроби
Г. Коля об’єднати Європó з єдиною валютою оцінювала яê спроби
встановити німецьêий êонтроль ãрошовими засобами над Європою після
тоãо, яê не змоãли цьоãо досяãти війсьêовим шляхом під час дрóãої світової
війни. В даномó випадêó можемо побачити не лише хараêтерне ставлення
Тетчер до інтеãраційних процесів в Європі, але й óсталене відношення до
німецьêої проблеми політиêів „старшоãо поêоління”.
Громадсьêі опитóвання, що проводилася влітêó 1990р. поêазали, що
лише 38% опитóваних побоювались домінóвання Німеччини в Європі і
заãалом підтримóвали об’єднавчий процес на німецьêій території.
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Зовнішньополітичний, мілітарний і соціальний контекст
інсталяції комуністичної влади в Польщі (1944 – 1948 рр.)

Іван Ковальов
Варшавський Університет
Процес інсталяції êомóністичної влади в Польщі своїми êоріннями
сяãає в початоê 1944 роêó, êоли то в резóльтаті війсьêової ситóації на
Східномó фронті, а таêож формóвання сприятливої для Радянсьêоãо
Союзó зовнішньо-політичної атмосфери на світовії френі, в Мосêві
повстали перші орãани майбóтньоãо державноãо апаратó êраїни. Літній
1944 р. настóп Червоної Армії створив позитивні óмови для реалізації
планів Сталіна щодо повоєнноãо óсторю Польщі – 22 липня
прорадянсьêими силами бóв óтворений Польсьêий Комітет Національноãо
Визволення (ПКНВ). Орãанізóючи свою діяльність під аêтивним
війсьêово-політичним приêриттям СРСР, останній за êоротêий час
(фаêтично до ãрóдня 1944 р.) опанóвав майже всі сфери державної
орãанізації і набóв статóс Тимчасовоãо Урядó.
Аналізóючи оформлення êомóністичноãо рóжимó в Польщі,
а одночасно методи і етапи повноãо підпорядêóвання лівими політичними
силами стрóêтóр державної влади, можемо виділити три ãоловні аспеêти,
яêі до тоãо допровадили: зовнішньо-політичний (безпосередньо пов’язаний
з внóтрішньо-політичним чинниêом), мілітарний (воєнний) і соціальний.
Вище зазначені аспеêти і їх роль в формóванні польсьêої повоєнної
дійсності вже не раз ставали предметом наóêових дисêóсій, однаê
розãлядались оêремо і нерівнозначно, даючи підстави для подальшоãо
дослідження.
Постановêа проблеми ó зазначеномó вище раêóрсі дає підстави
ствержóвати, що перший чинниê виниêає з ситóації на світовій арені в
êінцевій фазі Дрóãої світової війни і по її заêінченню, êоли в óмовах
формóвання Ялтиньсьêо-Потсдамсьêої системи міжнародних відносин
держави-переможці доêонали фаêтичноãо поділó Європи, зарахóвавши
Польщó до радянсьêої сфери впливó. Резóльтатом тоãо аêтó стали рішення
Сталіна щодо політичних перетворень в êраїні, óтворення при аêтивній
допомозі Мосêви новоãо êерівничоãо апаратó, êонтрольованоãо
êомóністами, а після заãострення стосóнêів з державами Заходó і першої
хвилі наростання холодної війни – ліêвідації демоêратичної опозиції і êóрс
на «радянізацію».
Хараêтеризóючи дрóãó площинó зазначимо її зв’язоê з повоєнними
реаліями в Центрально-Східній Європі, êоли в наслідоê перемоãи над
силами третьоãо Рейхó, Червона Армія зайняла території êраїн зазначеноãо
реãіонó. Опрацьовóючи і затверджóючи êорисні резóльтати війни, Мосêва
завірила собі можливості впливó не тільêи на політичнó ситóацію в
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Польщі, але й на війсьêо, поліцію і апарат примóсó, êерівні посади в яêих
бóли обсаджені радянсьêими офіцерами. Необмежена влада Управління
Безпеêи, створеноãо за приêладом НКВС, стала істотним елементом
існóвання новоãо державноãо апаратó.
Сêладним і неоднозначним видається проба встановлення соціальноãо
êонтеêстó. Підêреслюючи немаловажнó роль останньоãо, відмітимо
елементи óтворення, а таêож підпорядêóвання польсьêими êомóністами
різноãо родó ãромадсьêих орãанізацій і професійних спілоê. Їх êерівництво
разом з державою повинно бóло êонтролювати життя ãромадянина, а
пропаãанда оêреслювала необхіднó спрямованність тієї діяльності.
Не оминено й фаêтó поділó польсьêої ãромадсьêості на дві ãоловних
êатеãорії – жадаючих зміни своãо положення в новій системі і тим самим
підтримóючих ãромадсьêо-політичні перетворення êомóністів, і тих, хто з
приводó баãатьох чинниêів, всіляêо оперались нововведенням. Однаê, яê
стверджóє польсьêа дослідниця К. Керстен: «політиêи і інтелеêтóфли,
представляючі ті ãромадсьêі орієнтації, вже під êінець 40-х роêів або
виїхали з êраїни, або заповнили в’язниці, або підêорились системі,
спостеріãаючи за зростоючою силою сталіністів».

периодичесêой (ярмарочная, базарная) и постоянной (стационарная)
торãовли.
Кóрсêая торãовля основывалась преимóщественно на сбыте
сельсêохозяйственноãо сырья и полóпереработанных сельхозпродóêтов,
что являлось заêономерным вследствие земледельчесêоãо хараêтера
ãóбернии. Сырье стяãивалось ê торãовым центрам, ãде частью постóпало
на местное потребление; большей же частью отправлялось в соседние
реãионы, ãде наблюдался на неãо наибольший спрос, или даже в
портовые ãорода для внешней торãовли. Ежеãодно Кóрсêая ãóберния
моãла отправлять за свои пределы до 3500 тыс. четвертей хлеба.
Среди сельсêохозяйственной торãовли особое место занимает
торãовля промышленными товарами, êоторые шли на продажó не тольêо
на местные рынêи, но таêже в соседние ãóбернии и за ãраницó. По
мнению статистиêов, поставêа различных товаров, êроме хлеба, за
пределы Кóрсêой ãóбернии производилась на сóммó от 12
до 15 млн. рóб.
Кроме тех товаров, êоторые необходимы в ежедневном óпотреблении,
торãовля велась продóêтами сêотоводства, а таêже и самим сêотом.
Староосêольсêий и Грайворонсêий óезды поставляли роãатый сêот,
свиней – на 35-50 тыс.рóблей. Льãовсêий роãатый сêот на сóммó
до 90 тыс. рóб.
В ãóбернии в этот период времени полóчила широêое развитие
питейная торãовля. К 1867 ã. торãовлю алêоãольными напитêами вело
4479 заведений.
В целом, определяющее значение в торãовом развитии ãóбернии
приобрела периодичесêая торãовля, встречавшаяся в разнообразных
формах. Но при всем мноãообразии в том или ином ãороде сóществовали
приоритетные направления торãовли, обóсловившие не тольêо еãо
хозяйственный профиль, но и ãóбернии в целом.

Развитие торговли в Курской губернии в середине XIX века

Елена Козырева
Белгородский государственный университет
В середине XIX веêа Кóрсêая ãóберния представляла собой один из
êрóпнейших торãовых и промышленных районов Центральноãо
Черноземья. Об этом свидетельствóет оãромное êоличество ярмароê,
действóющих на данной территории и мноãообразие промыслов, êоторые
полóчили широêое распространение на данной территории.
Изóчение развития торãовли Кóрсêой ãóбернии в óêазанный период
времени является одной из аêтóальных проблем социально-эêономичесêой
реãиональной истории, посêольêó нарядó с êóстарными промыслами и
мноãообразием ярмароê, в ãóбернии имело место аêтивное развитие
рыночной êонъюнêтóры.
Рынêом в историчесêой и эêономичесêой наóêе принято называть
сферó обращения товаров. Главная фóнêция любоãо, отдельно взятоãо
реãиональноãо
рынêа
осóществление
товарообмена
междó
производителями и потребителями в соответствии со спросом и
предложением. Каê правило, местный рыноê появлялся одновременно с
возниêновением товарноãо производства и торãовых отношений на
данной территории. При этом той или иной стадии эêономичесêоãо
развития соответствовала та или иная ãосподствóющая форма торãовли.
Во второй половине XIX веêа рыноê в Кóрсêой ãóбернии
фóнêционировал в трех формах: непериодичесêой (развозно-разносная),
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Зарождение научной полемики среди отечественных
исследователей XVIII века по поводу определения этнической
принадлежности основателя княжеской династии Рюриковичей

Александр Колотушкин
Белгородский государственный университет
Проблема óстановления этничесêоãо происхождения первых
«рóссêих» êнязей является на протяжении óже более двóх столетий одной
из самых сложных и злободневных проблем отечественной истории.
Решение ее затрóднено значительной политизацией резóльтатов «анализа
êрови» людей, волею сóдеб оêазавшихся во ãлаве формировавшеãося
ãосóдарства восточных славян. Естественно, самой острой стала проблема
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«историчесêой родины» êнязя Рюриêа, с êотороãо принято начинать
историю Древней Рóси. Первые попытêи определить еãо происхождение
были предприняты еще в XVIII в. Исследования данноãо периода
представляют особый наóчный интерес, вследствие их несомненной
ориãинальности, и имеют неоспоримóю историчесêóю значимость, таê êаê
являются своеãо рода пионерсêими, способствовавшими зарождению
острой полемиêи среди исследователей по обозначенной проблеме.
Начиная с отêрытия в 1725 ãодó в Санêт-Петербóрãе Российсêой
Аêадемии наóê и приãлашения для работы в это óчреждение мноãих
иностранных историêов, среди êоторых особое место занимают
работавшие здесь на протяжении XVIII в. Г. Ф. Миллер, Г. З. Байер,
А. Л. Шлецер, êаê раз и зарождается эта довольно острая полемиêа.
Первым вопрос о происхождении варяãов-рóси и êнязя Рюриêа поднял
Зиãфрид Байер. Он, êаê и впоследствии Миллер, стал óтверждать об их
сêандинавсêом происхождении, считая, что они пришли «из-за Белоãо
моря» и опираясь на сведения рóссêих летописей, ãоворивших о том, что
варяãи пришли из заморья. Мнение о значении летописноãо «за море»
повторил Авãóст Шлецер и óсилил тем, что преподнес еãо óже именно êаê
жестêое óêазание лишь на Сêандинавсêий полóостров. Дрóãой не менее
важной ãипотезой о происхождении Рюриêа является ãипотеза о еãо
славянсêом происхождении. Отстаивая ее, неêоторые исследователи стали
полаãать, что варяãи не êто иные, êаê балтийсêие славяне. Этоãо мнения
стал придерживаться и первый отечественный «антинорманист»
М. В. Ломоносов. Он считал, что варяãи во ãлаве с Рюриêом пришли с
юãо-восточных береãов Балтийсêоãо моря; здесь междó Вислой и Двиной
он помещал славянсêое племя рóсь, призванное, êаê он полаãал, в 862 ãодó
в Новãород. Первый рóссêий историê В. Н. Татищев занял неяснóю
позицию, одновременно принимая славянсêое западное происхождение
Рюриêа и настаивая на том, что варяãи были ãлавным образом финнами с
побережья Ладожсêоãо озера. Он считал, что Рюриê был членом
славянсêой династии, но по женсêой линии. Данная версия является
своеобразным объединением норманнсêой и славянсêой теории.
Таêим образом, в XVIII в. появляются и обособляются две основные
ãипотезы происхождения основателя êняжесêой династии Рюриêовичей:
сêандинавсêая и славянсêая. В связи с этим вырабатывается обширная
система доêазательств, на êоторые стали опираться óченые в своих
исследованиях, а таêже начинается подробный и целенаправленный
анализ историчесêих источниêов, êаêим либо образом проливающих свет
на даннóю проблемó.
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П. М. Бицилли. Проблема наций в контексте политики и культуры

Иван Коновалов
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Профессор Императорсêоãо Новороссийсêоãо Университета Петр
Михайлович Бицилли после выезда из Одессы в 1920ã. Полóчает
должность заведóющеãо êафедрой всеобщей истории в Софийсêом
Университете им. Св. Климента Охридсêоãо и в 1924ã. переезжает в
Болãарию, ãде живет в последóющие ãоды.
Этот óченый обладал широêим наóчным диапазоном: еãо творчесêие
интересы êасались проблем всемирной истории, историософии,
историчесêой психолоãии, êóльтóролоãи и мноãих дрóãих дисциплин.
Высêазанные им, в своих работах идеи значительно опередили
современнóю П. М. Бицилли наóêó.
Революция разлóчила Петра Михайловича с любимым ãородом и
прервала óспешно развивающóюся êарьерó. Таêже исчезла возможность
заниматься
любимой
проблематиêойисторией
европейсêоãо
средневеêовья, т.ê. в Сербии, ãде сначала остановилась семья óченоãо и в
Болãарии отсóтствовала необходимая источниêовая и историоãрафичесêая
база. В это время интересы П. М. Бицилли меняются: одним из
направлений еãо исследований становиться проблема нациоãенеза.
Появляется ряд работ: «Нация и ãосóдарство», «Нация и народ», «Нация и
языê», «Эволюция нации и революция» и др.
Начало
ХХ
столетия
ознаменовалось
новым
подъемом
«национальноãо вопроса» в различных ãосóдарствах Европы, особенно это
проявилось после Первой мировой войны,. Коãда образовался ряд новых
ãосóдарств по принципó «определения нации».
Значительнóю часть своей первой леêции в Софийсêом óниверситете
«Проблемы современной истории» П. М. Бицилли посвящает анализó
понятия «нация», признавая еãо одним из ãлавных фаêторов
историчесêоãо развития человечества в ХIХ-ХХ столетиях.
П. Бицилли считал, что нацию определить трóдно, êаê все, само собой
разóмеющиеся. Все те признаêи, êоторыми обладает это понятие,
оêазывается в ходе проверêи вовсе не признаêами.
Таêже мы можем выделять êóльтóрнóю и политичесêóю нацию, здесь
все зависит от момента, êоторый является решающим в образовании
нации.
В итоãе П. М. Бицилли делает вывод-нация эта та общность, ãде
сóществóет и развивается единство êóльтóрной традиции, передаются ее
идеалы.
Данный термин аêтóален êаê в 20-е ãоды прошлоãо веêа, таê и
применителен в наши дни эêономичесêой и êóльтóрной ãлобализации.
145

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

Лары: специфика культов и ритуалов в ранней римской религии

Лары ниêоãда не поêидали дом, в отличие от пенатов. Они хранились
возле очаãа в особом шêафчиêе-ларарии, дверцы êотороãо при семейных
праздниêах отêрывали, чтобы лары моãли принять óчастие в общем
веселье и трапезе.
Вместе с тем, лары почитались и за пределами дома êаê поêровители
пóтешествий по воде и на сóше, êаê хранители на войне и защитниêи
полей (Lares viales, permarini, militares, rurales).
Таêим образом, êóльт ларов представляет собой важный пласт
традиционной древнеримсêой релиãии.

Оксана Конорева
Белгородский государственный университет
Одним из самых личных и интимных римсêих верований было
верование в домашних ãениев-хранителей. В общественном боãослóжении
их чтили ãлавным образом под именем боãов ларов или лар.
Возниêновение êóльтов ларов êаê семейных боãов относится ê ãлóбоêой
древности. О вопросе происхождения ларов ó античных авторов не было
единоãо мнения: Ниãидий Фиãóл, соãласно Арнобию, отождествлял Ларов
с Кóретами и Даêтилями; Варрон пóтал их с Майами и Ларвами; Сервий
выводил их êóльт из êóльта предêов, связывая еãо с древним обычаем
хоронить мертвых в их домах. По Фестó, лары превратились в боãов из
дóш людей. Дионисий Галиêарнассêий и Плóтарх объясняли появление
êóльта ларов вытеснением последним êóльта ãероев.
Наибольшóю ценность для сóждения о происхождении ларов имеет
древнейшая форма этоãо слова в песне Арвальсêих братьев – Lases.
К ним обращаются за помощью – Nos Lases, juvate!
В вопросе о происхождении êóльта ларов среди исследователей таêже
нет соãласия. Ученые, стоявшие на позициях анимистичесêой теории,
видели в ларах óмерших предêов. Противниêи данной êонцепции
происхождения ларов полаãали, что она оставляет необъясненными
мноãие сóщественные черты этоãо множества. Таê, êорни почитания ларов
находятся вне дома. Лары были первоначально божествами óчастêа
сельсêой общины и трибы. Неêоторые специалисты сближают их с
Пенатами в один êомплеêс дóхов фамилии и дома, ê êоторым обращались
во всех важнейших слóчаях жизни – при браêе, родах, смерти, очищении
фамилии. Ж. Дюмезиль толêóет Ларов êаê хранителей тех мест, ãде люди
чóвствовали себя óверенно, в противоположность Фавнам, царившим там,
«ãде люди не чóвствовали себя дома». Лары всеãда связаны с местом, с
почвой, а потомó их нельзя отождествлять с предêами. По мнению
Т. Моммзена, в распределении боãов по ранãам эти домашние и полевые
боãи занимали сêорее последнее, нежели первое, место.
Лары почитались и êаê один фамильный Лар, и êаê множество ларов.
В доме местом их êóльта был очаã (focus), êоторый óêрашался венêом в
праздниêи, он был прибежищем членов фамилии, боявшихся ãнева pater
familias. Различались лары членов семьи, лары прислóãи, лары домашнеãо
очаãа.
Во внóтренней жизни фамилии лары «следили» за выполнением
реãóлирóющих ее жизнь норм, вêлючавшихся в общее понятие Pietas,
означавшее соблюдение долãа относительно родителей, детей, боãов,
родины. Лары êарали злых и нечестивых, забывающих свои обязанности.
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Повітряний простір як фактор геополітики

Катерина Коптєва
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Розширення власноãо життєвоãо просторó протяãом всієї історії бóло
ãоловною метою êожноãо народó. Але придатними для існóвання бóли
тільêи два типи ãеополітичноãо просторó – сóша, яê територія
безпосередньоãо мешêання, та море, яê джерело ресóрсів та шлях
êомóніêацій. Протяãом останніх двох століть збільшення êільêості
населення, обмеженість життєвоãо просторó та бажання розширити
придатні для виêористання ресóрси спонóêали людство до освоєння
настóпної природної стихії – повітря. Чомó повітряні ресóрси сьоãодні
займають чи не найважливіше місце в ãеополітичних планах велиêих
держав? Освоєння повітря є одним з найбільш аêтóальних напрямêів
зовнішньої та внóтрішньої політиêи баãатьох держав, томó є необхідність
детальніше розãлянóти ці процеси в світовомó масштабі.
Мета роботи: дослідження повітряноãо просторó в ãеополітичномó
аспеêті та визначення йоãо ролі ó війсьêово-політичних процесах.
Головне завдання: розãляд можливих варіантів виêористання повітряноãо
просторó, їх наслідêів та перспеêтив.
Виêористовóючи теоретичнó базó ãеополітиêи яê наóêи, можна
êонстатóвати, що повітря є ãеополітичним простором. Воно відповідає всім
запропонованим êритеріям: має територію з оêресленими певним чином
межами, є джерелом моãóтності та ресóрсів держави, потребóє êонтролю та
захистó.
Виêористання повітря яê ãеополітичноãо просторó зараз відбóвається
ó двох протилежних за змістом напрямêах. По-перше, це еêономічна
еêсплóатація повітря для транспортóвання вантажó та пасажирів.
По-дрóãе, цей простір має необмежені ресóрси для швидêісноãо
пересóвання, що разом з наявністю певних технічних засобів відêриває
можливості для аêтивних та ефеêтивних війсьêових захоплень.
147

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

Останньоãо часó все чітêіше спостеріãається заãальносвітова тенденція
переходó ãеãемонії від êонтинентальних та морсьêих держав до повітряних.
Таêим чином, повітря може бóти яê джерелом еêономічноãо прибóтêó
через транспортóвання, таê і являти собою війсьêовó заãрозó
оêремим реãіонам чи світові в ціломó. Томó виниêає необхідність
чітêоãо реãóлювання
виêористання
повітряноãо
просторó.
Це знайшло відображення в низці міжнародних, реãіональних
та лоêальних доêóментів – Паризьêа êонвенція (1919), Варшавсьêий
доãовір (1929), створена ó 1944 р. Міжнародна орãанізація цивільної
авіації – ІКАО та ін.
Уêраїна яê транзитна територія між Сходом та Заходом, за своїм
ãеополітичним положенням має всі шанси для ефеêтивноãо виêористання
власноãо повітряноãо просторó з еêономічною метою. Радянсьêа
„спадщина” ó виãляді технічної бази для створення літаêів та іншої техніêи
за óмов необхідноãо фінансóвання може стати основою для аêтивної
еêсплóатації повітряної стихії яê джерела матеріальноãо прибóтêó.
Дотримання реãіональних та міжнародних доãоворів забезпечóє óчасть
Уêраїни в процесах світовоãо розвитêó.
Таêим чином, повітряна стихія є ãеополітичним простором, яêа разом
із сóшею та морем становить „життєвий простір” людства. На сóчасномó
етапі вона може змінити розподіл сил на світовій арені – ãеãемоном може
стати та держава, яêа маêсимально ефеêтивно виêористовóє повітряний
простір для війсьêово-політичноãо розширення, êонтролю території
та отримання матеріальної êористі від йоãо еêсплóатації.

Цей вплив знайшов своє відображення в найвищомó прояві
óêраїнсьêоãо êозацтва – Запорозьêій Січі – ”êозацьêій християнсьêій
респóбліці”.
З лицарсьêо-чернечими орденами Західної Європи ХП-ХІV ст.
Запорозьêó Січ єднають таêі елементи, яê реліãійність, асêетизм,
êолеêтивне землеволодіння, êóльт Діви Марії та святих Георãія і Михаїла.
Ці елементи формóвалися і розвивалися в західноєвропейсьêомó
лицарстві, а пізніше відтворились і продовжили свій óспішний розвитоê на
теренах Запорозьêої Січі.
В процесі християнізації Європи ó VШ-ХІ ст. християнсьêа заповідь
”не óбий” óвійшла в протиріччя з войовничими принципами лицарства.
Новим піднесенням реліãійної аêтивності західноєвропейсьêоãо
лицарства вирізнився період таê званих хрестових походів, що тривав
майже 200 роêів, з êінця XI ст. і до останньої третини XIII ст.
Уніêальним продóêтом хрестових походів бóло створення дóховних
лицарсьêо-чернечих орденів – станових орãанізацій європейсьêоãо
ще
іменóвали
”лицарями
церêви”.
лицарства,
членів
яêих
Наймоãóтнішими з них бóли три ордени: іоанніти, тамплієри, тевтонці.
На відмінó від християнсьêих ченців, вони брали на себе ще четвертó
обітницю – війсьêовó – воювати з невірними до повноãо очищення від них
Святої землі – Палестини.
У середньовічній Європі надзвичайно посилився êóльт. арханãела
Михаїла, êотроãо за правом можна вважати ãоловним небесним воїном.
Й. Хейзінãа зазначав, що не тільêи реліãія панóвала в тоãочасномó
сóспільстві, але й самі реліãійні óявлення підпали під привабливі ідеї
лицарства. Ф. Кардіні стверджóє, що тотальна попóлярність арханãела
Михаїла поміж народів, яêі ставали на шлях християнізації, виявлялася
наслідêом збереження в нових шатах êолишніх стародавніх війсьêових
êóльтів.
Яê для західноєвропейсьêоãо лицарства, таê і для óêраїнсьêоãо
êозацтва і, зоêрема, для запорожців, одне з найêардинальніших завдань
поляãало в захисті християнсьêої віри та церêви. На території Січі
існóвала церêва Боãородиці (Діви Марії) Поêрови, на ãроші ж запорожців
бóли спорóджені Трахтемирівсьêий та Межиãірсьêий монастирі, де êозаêи
заліêовóвали свої рани і хвороби та доживали віêó.
Належність до православної християнсьêої êонфесії бóла
найãоловнішою óмовою прийняття до братства êозаêів-запорожців.
Яêщо ж встóпаючий виявлявся нехристиянином (іновірцем), – Запорозьêа
ãромада вимаãала хрещення чи навернення йоãо до православної ãрецьêої
віри.

Паралелі між культурами козацтва та пізньосередньовічного
лицарства Західної Європи

Кристина Корж
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Досліджóючи різноманітні елементи êóльтóрноãо êомплеêсó
óêраїнсьêоãо
êозацтва,
неможливо
залишити
поза
óваãою
західноєвропейсьêі впливи на êóльтóрó óêраїнсьêих êозаêів. Яê відомо, на
XI ст. європейсьêе лицарство повністю християнізóвалося, і розпочався
новий етап йоãо розвитêó, а саме – формóвання і становлення дóховнолицарсьêих чернечих орденів. Своїм існóванням та óспішною боротьбою з
вороãами ці чернечі ордени справляли велиêе враження не тільêи на
західноєвропейсьêе неорденсьêе лицарство, але й на своїх близьêих та
віддалених сóсідів, ó томó числі й на східноєвропейсьêі війсьêові стани,
вêлючаючи êозацтво.
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Особливо варто відзначити невибаãливість запорозьêих êозаêів ó
повсяêденномó
житті,
яêó
можна
порівняти
з
асêетизмом
західноєвропейсьêих лицарів-ченців.
Асêетичність êозацьêоãо життя, зоêрема під час походів (а в них вони
провадили більшó частинó своãо життя), бóла добре відома сóчасниêам вітчизняним та іноземним.
Колеêтивне землеволодіння – ще одна з паралелей між архетипами
êóльтóри êозацтва та пізньосередньовічноãо лицарства Західної Європи.
Таêим чином, безсóмнівно, Запорозьêа Січ не тільêи мала аналоãії з
дóховними лицарсьêо-чернечими орденами Західної Європи XII-XIV ст.
З ними Січ поєднóють таêож реліãійність і асêетизм êозацьêоãо
побратимства, êолеêтивне володіння земельними óãіддями, êóльти Діви
Марії Поêрови, пошанóвання святих Михаїла та Георãія Побідоносця (св.
Юра). Ймовірно, ці західноєвропейсьêі пізньолицарсьêі впливи не бóли
прямими, а швидше всьоãо, опосередêованими яê ó просторі, таê і в часі.
Дóховні лицарсьêо-чернечі ордени бóли не тільêи зразêом і об’єêтом для
наслідóвання запорозьêими êозаêами, зоêрема, січове лицарство розвивало
старі лицарсьêі і творило нові власні традиції на плідномó óêраїнсьêомó
´рóнті.

информацию об эêономичесêих связях поселения. К томó же вопрос
о центрах производства поможет более êонêретно представить êартинó об
óровне жизни Маслин и о тесноте связей полис – дальняя хора.
В процессе данноãо исследования были задействованы античные
фонды Мóзея археолоãии и этноãрафии Слободсêой Уêраины,
происходила их мóзеефиêация и паспортизация.
Для работы было отобрано 35 единиц столовой чернолаêовой
êерамиêи. Следóет сêазать, что óдельный вес êерамиêи данноãо типа на
Маслинах не велиê (менее 1%). Хараêтеристиêа материала в исследовании
проводится с аêцентом на выделение особенностей техниêи изãотовления
сосóдов: форма, êачество теста, лаêа, наличие орнаментации.
Взятые сосóды представлены рыбными блюдами, êанфарами,
êилиêами, êóвшинчиêами, чашами.
Наличие чернолаêовой êерамиêи в Маслинах вполне хараêтерно для
периода сóществования поселения (IV – II вв. до н.э.) Принято считать,
что эêспорт посóды этоãо типа начала Аттиêа. Столовая чернолаêовая
êерамиêа постóпает одновременно с более ранней êраснофиãóрной
с êон. IV в. до н.э., отчасти заходя и в III в. до н.э. Она хараêтеризóется
высоêим êачеством лаêа, êоторый был стойêим ê разрóшениям.
Ей присóщи таêже выполненные резьбой оттисêи, а таêже óêрашения
орнаментами, сделанными светлой жидêой ãлиной. К таêим из
выделенных сосóдов можно отнести семнадцать.
В дальнейшем, начиная с ІІІ в. до н.э., Аттиêа теряет свое первенство
в снабжении Северноãо Причерноморья êерамиêой. Главным эêспортным
центром становится западное побережье Малой Азии с островами
Эãейсêоãо моря. Но и аттичесêая посóда все еще частично прониêает на
Крымсêий полóостров.
Этот период представлен чернолаêовыми сосóдами, êоторые поêрыты
менее блестящей ãлазóрью; цвет ее óже не черный, а бóроватый, иноãда с
переходами в êрасный тон.
Форма сосóдов при этом остается прежней. Таêими из 35 отобранных
образцов являются 18.
Исходя из этоãо, становится ясным, что связь полис – дальняя хора
была довольно прочной, таê êаê вся привозная êерамиêа сначала
постóпала в Херсонес и лишь потом в сельсêохозяйственнóю оêрóãó.
К томó же облиê материальной êóльтóры полиса в рассматриваемый
период идентичен периферийномó в плане использóемой êерамиêи.
Таêим образом, поселение Маслины, несмотря на свою отдаленность
от Херсонеса, более сêромный образ жизни и поãраничное расположение,
в значительной степени óнаследовало общеãречесêие традиции, присóщие
всемó êрымсêомó реãионó ІV-ІІ до н.э.

О центрах производства столовой чернолаковой керамики
поселения Маслины (по фондам МАЭСУ)

Виктория Котенко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Поселение Маслины представляет собой одно из óêрепленных
пóнêтов сельсêохозяйственной оêрóãи Херсонеса. Геоãрафичесêи оно
расположено на Тарханêóтсêом полóострове в Черноморсêом районе
АР Крым. Бóдóчи отдаленным более чем на 200 êм от своеãо полиса,
поселение относится ê дальней хоре Херсонеса в Северо-Западном Крымó.
Более тоãо, именно Маслины с севера замыêали длиннóю цепь ãречесêих
поселений, находясь при этом в поãраничной зоне с варварсêим миром.
Само поселение Маслины ныне известно блаãодаря археолоãичесêим
расêопêам Северо-Крымсêой эêспедиции Харьêовсêоãо ãосóдарственноãо
óниверситета под рóêоводством В. А. Латышевой, êоторые проходили в
течение 1972 – 1986 ãã.
В ходе 15 полевых сезонов был наêоплен обильный êерамичесêий
материал. Для данной работы интерес представляют чернолаêовые
столовые сосóды, êоторые не являются массовым материалом
в археолоãичесêих êомплеêсах Северноãо Причерноморья. Но бóдóчи
привязанным ê центрам производства, этот тип êерамиêи несет важнóю
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Армянские национальнокультурные
организации Харькова (кон. 80х гг. ХХ в. – 2007 г.)

Сурен Кочарян
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Харьêов всеãда был мноãонациональным и мноãоêонфессиональным
ãородом. Армяне проживают здесь начиная с XVIII в. и внесли оãромный
вêлад в дóховное, эêономичесêое и общественно-политичесêое развитие
ãорода и области. После полóчения Уêраиной независимости в 1991 ã.
отêрылись большие возможности для свободноãо развития всех народов,
проживающих на ее территории. Начали создаваться национальноêóльтóрные общества, в т.ч. и армянсêие. Все это ãоворит об аêтóальности
изóчения истории армянсêой общины Харьêова вообще и в современный
период в частности.
В 1980-е ãã. происходит аêтивизация деятельности армянсêой
общины Харьêова. Это объясняется двóмя причинами - мощной волной
армянсêой
миãрации
и
политиêой
демоêратичесêих
реформ,
проводившейся в СССР. Центром êóльтóрной и общественной жизни
харьêовсêих армян в то время был Дом êóльтóры строителей. После почти
50-летнеãо перерыва создаются новые армянсêие национальные
орãанизации. Председателем Армянсêой общины избрали А. А. Чилóтяна.
В первый состав правления входили А. С. Барсеãян, В. А. Петросов,
О. К. Терзян, Ш. Ш. Ярамышьян и О. Е. Мироян. Была отêрыта первая
армянсêая восêресная шêола. В 1994 ã. орãанизовывается Харьêовсêое
областное общество «Уêраина - Армения». Еãо председателем был
известный правозащитниê Г. О. Алтóнян (1933-2005). В 1995 ã. cоздали
одноименный Харьêовсêий ãородсêой блаãотворительный Фонд развития
армянсêой êóльтóры и образования.
В 1991 ã. орãанизовали Армянсêий êóльтóрный центр (АКЦ).
Президент - известная поэтесса Анаит Сарêисян. Членами АКЦ являлись
творчесêие люди: поэты, êомпозиторы и певцы. При центре работали
восêресная шêола, молодежная мóзыêальная стóдия, библиотеêа,
собирались эêспонаты для мóзея, отмечались все армянсêие национальные
праздниêи, памятные даты.
В 1999 ã. была образована Харьêовсêая областная общественная
орãанизация «Армянсêая национальная община» (АНО). Председателем
ее избрали С. Г. Хандамиряна. С 1 июля 2001 ã. издается ãазета «Канч»
(«Зов»), первым ãлавным редаêтором êоторой была Н. И. Баласанян.
В феврале 2001 ã. в Харьêове создана армянсêая восêресная шêола
(в СШ № 110), ãде можно изóчать историю Армении, армянсêий языê и
литератóрó, историю армянсêой мóзыêи, релиãию. Таêже действóет
армянсêий êласс на базе ãимназии № 14. 11 ноября 2005 ã. отêрылась
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армянсêая восêресная шêола в Балаêлее. 1 июня 2001 ã. был орãанизован
ансамбль песни и танца «Армения» (диреêтор - Нонна Мирзабеêян),
êоторый является лаóреатом междóнародных и всеóêраинсêих фестивалей
и êонêóрсов. С мая 2005 ã. действóет Комитет по делам молодежи
АНО (председатель - Аветис Аваãимов). При АНО было создано
2 филиала: в Балаêлеевсêом районе (2005) и в ãороде Изюме (2007).
Престиж харьêовсêой АНО в Уêраине настольêо высоê, что именно
Харьêов выбрали для проведения óчредительной êонференции Союза
армян Уêраины. Аêтивное óчастие АНО принимает в деятельности
Ассоциации национально-êóльтóрных обществ Харьêовсêой области
(созданной в 1994 ã.).
В 1990 ã. делеãация армянсêой общины Харьêова посетила Святой
Эчмиадзин и полóчила блаãословение Католиêоса всех армян Вазãена I
на возведение храма. 1 июля 2000 ã. члены АНО заложили первые
16 «святых» êамней в фóндамент армянсêой церêви «Сóрб Арóтюн».
Главный архитеêтор проеêта Храма - заслóженный архитеêтор Уêраины
П. Г. Чечельницêий. Хачêар, выполненный в лóчших традициях
армянсêих êамнерезов, óстановили на территории храма 1 июля 2001 ãода,
в дни празднования 1700-летия принятия Христианства Арменией.
Установêа и освящение êрестов в 2003 ã. были приóрочены ê 100-летнемó
юбилею известноãо армянсêоãо êомпозитора Арама Хачатóряна.
Еще до оêончания отделочных работ в нижнем храме проводились
ритóалы êрещения и слóжбы в дни велиêих христиансêих праздниêов.
24 авãóста 2004 ã. состоялся праздниê освящения армянсêой церêви,
êоторый был вêлючен в проãраммó праздничных мероприятий по слóчаю
350-летия основания Харьêова. Литóрãию правил Каталиêос всех армян
Гареãин II, а отêрытие церêви вел Глава Уêраинсêой Епархии Армянсêой
Апостольсêой Церêви архиеписêоп Гриãорис Бóниатян. С сентября 2004 ã.
настоятелем церêви «Сóрб Арóтюн» является Тер Мêртыч.
Кроме мноãочисленной ãриãориансêой в ãороде действóет небольшая
армянсêая
êатоличесêая
община
(мхитариансêая
êонãреãация),
боãослóжения êоторой проходят в êафедральном Римсêо-êатоличесêом
êостеле Успения Пресвятой Девы Марии.
В 2005 ã. в Харьêове состоялся êрóãлый стол, посвященный 1600летию создания армянсêоãо алфавита и орãанизованный ЦНБ
ХНУ им. В. Н. Каразина. На êоторый были приãлашены не тольêо óченые
и специалисты в этой области, но и представители армянсêой диаспоры
Харьêова, и ãости из России. C марта 2007 ã. рядом с храмом началось
строительство Кóльтóрноãо центра - 3-х этажноãо здания, в êотором,
соãласно проеêтó, предóсмотрены аêтовый зал, зал для собраний и
специализированные óчебные êлассы. А 26 авãóста 2007 ã. армянсêая
церêовь
«Сóрб
Арóтюн»
отпраздновала
свое
трехлетие.
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Провести праздничнóю литóрãию по этомó поводó в Харьêов специально
приезжал архиеписêоп Гриãорис Бóниатян.
Таêим образом, аêтивизация деятельности армянсêой общины
Харьêова в сер. 1980-х ãã. способствовала началó процесса ее постепенной
инститóализации, êоторый привел в 1999 ã. ê созданию Харьêовсêой
областной общественной орãанизации «Армянсêая национальная община».
Это óсêорило воплощение в жизнь мноãолетней мечты харьêовсêих армян
о своем Храме: в 2004 ã. была освящена и отêрыта армянсêая церêовь
«Сóрб Арóтюн».

подêрепленные известными в то время археолоãичесêими источниêами,
êазались историêó недостаточно арãóментированными. Однаêо полностью
отбросить идеи представителей «этрóссêоãо направления» и, таêим
образом,
вернóться
ê
óстаревшим,
построенным
праêтичесêи
исêлючительно на анализе данных анналистов, схемам раннеримсêой
истории Б. Нибóра и Т. Моммзена, И. В. Нетóшилó мешало ãеãельянсêое
понимание историчесêоãо процесса. Ученый отрицал возможность
сóществования объеêтивных социально-эêономичесêих и политичесêих
предпосылоê появления ãосóдарства в латинсêой общине в VІ в. до н.э.
По еãо мнению, в óêазанное время Римсêое ãосóдарство моãло возниêнóть
тольêо в резóльтате мощноãо внешнеãо êóльтóрноãо влияния на латинян, а
в VIII – VI вв. до н.э. оêазать подобное влияние моãли тольêо этрóсêи.
Сочетание ãеãельянсêой теории историчесêоãо процесса и
позитивистсêой êритиêи источниêов позволило И. В. Нетóшилó поновомó поставить проблемó этрóссêоãо влияния на Рим, и обосновать
ãипотезы, полóчившие широêóю поддержêó романистов второй половины
ХХ в., а именно: о сóществовании двóх периодов в истории царсêоãо Рима
– до и во время этрóссêоãо ãосподства; о неправомерности разделения
реформы Сервия Тóллия на военнóю и территориальнóю составляющие; о
зарождении Римсêоãо ãосóдарства в êонце VІ – начале V вв. до н.э.
На наш взãляд, эти положения с полным правом можно отнести ê числó
безóсловных наóчных заслóã И. В. Нетóшила.

Этрускологические исследования И. В. Нетушила

Инна Кравченко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
И. В. Нетóшил – êрóпнейший отечественный исследователь истории
царсêоãо и раннереспóблиêансêоãо Рима, выдающийся историê
êонца ХІХ – начала ХХ в. Одно из центральных мест в раннеримсêих
стóдиях óченоãо занимает новаторсêая для отечественной историоãрафии
тоãо времени ãипотеза о значительном влиянии этрóсêов на становление
римсêой цивилизации.
В êонце ХІХ в. в западном антиêоведении сформировалось наóчное
направление, представители êотороãо (И. Кóно, Э. Мейер, М. Целлер и
др.) óтверждали, что Рим возниê и достиã моãóщества в резóльтате
влияния со стороны более развитой êóльтóры тоãо времени – этрóссêой.
И. В. Нетóшил же выработал ориãинальнóю êонцепцию развития
Рима царсêоãо периода. Со сторонниêами ãипотезы об этрóссêом начале
Рима он соãласился в том, что территория Лация вошла в состав этрóссêой
федерации. Но, по мнению óченоãо, произошло это не непосредственно с
основанием Города, а тольêо с VI в. до н.э. И. В. Нетóшил таêже
поддержал идею о том, что пребывание территории Лация в составе
этрóссêой державы привело ê созданию Римсêоãо ãосóдарства.
Однаêо дрóãие, не менее важные предположения защитниêов этрóссêоãо
происхождения Рима (об основании Города этрóсêами, о сóществовании в
раннем Риме этрóссêой общины и этрóссêом происхождении Ромóла и
Сервия Тóллия) И. В. Нетóшил отверã.
Критиêа
этих
ãипотез
обóсловлена
специфичесêим
для
êонца ХІХ – начала ХХ вв. отношением И. В. Нетóшила ê источниêам:
тоãда êаê большинство романистов тоãо времени придерживалась
ãиперêритичесêоãо подхода ê сочинениям анналистов, он ставил под
сомнение возможность правильной интерпретации данных археолоãии.
Следовательно, предположения И. Кóно, М. Целлера, Э. Мейера,
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Інформаційний потенціал всесвітньої павутини по вивченню
біографії і творчості П. Куліша та Ю. Крашевського

Оксана Кравченко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
На сьоãодні неможливо óявити процес наóêовоãо дослідження без
застосовóвання сóчасних інформаційних технолоãій. Дійсно, êомп’ютер
став невід’ємною частиною роботи êожноãо наóêовця, а виêористання
новітніх інформаційних технолоãій – невід’ємною сêладовою процесó
наóêовоãо пізнання. Важливим ó цьомó êонтеêсті є виêористання мережі
Інтернет, яêа слóãóє цінним джерелом інформації, що значно доповнює і
розширює інформаційний потенціал наóêовоãо дослідження.
Зважаючи на швидêий розвитоê інформаційних технолоãій, виниêає
очевидна потреба в óзаãальненні інформації про Інтернет-сайти, де
висвітлюються певна тематиêа бóдь-яêої ãалóзі знань. У цій пóбліêації
подається стисла інформація про створені елеêтронні ресóрси, в яêих
висвітлюється життєвий і творчий шлях двох видатних особистостей
Уêраїни і Польщі – Пантелеймона Кóліша та Юзефа Крашевсьêоãо.
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Обидві персоналії – представниêи різних êраїн, але саме ці êраїни їх
пов’язóють, і навпаêи – їхня творча праця пов’язóє Уêраїнó і Польщó.
Пантелеймон Кóліш народився на Уêраїні, здобóв тóт освітó й здійснював
ãромадсьêо-êóльтóрнó діяльність, деяêий час працював і проживав ó
Варшаві, тісно співпрацював із польсьêими діячами. Юзеф Крашевсьêий –
óродженець Польщі, але понад 20 роêів жив на Уêраїні, присвятив їй
значнó частинó своєї творчої праці. Жили вони приблизно в той самий час.
Крашевсьêий
народився
1812
роêó,
помер
1887-ãо;
Кóліш
народився 1819-ãо, а помер 1897 роêó. Їх поєднóє не лише одна епоха і
палêа любов до Уêраїни, а й плідна творча праця, невтомна êóльтóрнопросвітницьêа діяльність, взаємозв’язêи ó справі польсьêо-óêраїнсьêоãо
примирення.
В Інтернеті можна знайти низêó пóбліêацій та сайтів, в яêих
висвітлюються життєвий і творчий шлях П. Кóліша та Ю. Крашевсьêоãо,
маловідомі відомості з їх біоãрафії, матеріал, піднятий з архівів та
першоджерел тощо.
За яêісними параметрами серед сотень пошóêових систем
найпопóлярнішими
та
найефеêтивнішими
є:
Google
http://www.google.com./
(інтелеêтóальна
система,
що
враховóє
попóлярність веб-сторіноê в Інтернет). Томó саме цієї пошóêової системи
зробимо оãляд Інтернет-ресóрсів, яêі мають різносторонню інформацію
про польсьêоãо письменниêа Ю. Крашевсьêоãо та óêраїнсьêоãо діяча
П. Кóліша.
Інтерент-ресóрси, в яêих висвітлено біоãрафію і творчість П. Кóліша:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Кóліш_Пантелеймон_Олеêсандрович;
http://www.ukrop.com/ua/encyclopaedia/100names/6131.html;
http://litopys.org.ua/ukrmova/um34.htm;
http://litopys.org.ua/fdm/fdm.htm;
http://www.abc-people.com/;
http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=1292&page=1#text_top;
http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1199
&Itemid=-5;
http://ukrlib.com.ua/sochin/book.php?id=31;
http://poetry.uazone.net/kulish/;
http://pysar.net/poet.php?poet_id=34;
http://www.refine.org.ua/pageid-4670-1.html.
Інтерент-ресóрси, де представлена інформація щодо біоãрафічних
даних і творчої спадщини Ю. Крашевсьêоãо:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Ignacy_Kraszewski;
http://invest-ua.com/people_det.php?lang=ukr&inc=06;
http://www.ukrop.com/ua/encyclopaedia/use/19140.html;
http://ukr-tur.narod.ru/istoukrgeo/allpubl/postati/krajestudjuzef.htm;

http://www.ptnz.org.ua/Kraszewski/ria43.htm;
http://www.tovtry.km.ua/ua/history/statti/etnografia_ukrainy.html;
http://ounb.km.ua/rec/cal/ball.html;
http://www.luckkg.polemb.net/index.php?document=113;
http://www.castles.com.ua/n23n.html;
http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=80502;
http://www.ispan.home.pl/zaklitkul/pracluk/ProblemyEW.html.
Сайтів, ó яêих висвітлюється життєвий і творчий шлях Пантелеймона
Кóліша та Юзефа Крашевсьêоãо є ще надзвичайно баãато, ó цій пóбліêації
проаналізовано тільêи маленьêó частинó інформації. Є сайти, де можна
подивитися на деяêі жóрнали чи ãазети з повнотеêстовими базами даних.
Та сêористатись тою чи іншою пóбліêацією.
Отже, проãлянóвши Інтернет-ресóрси заданої тематиêи, можна
зробити висновêи, що вже є світова спільнота, заціêавлена ó виêористанні
відêритих ресóрсів, в яêих є різностороння інформація про життя і
творчість óêраїнсьêоãо письменниêа П. Кóліша і польсьêоãо –
Ю. Крашевсьêоãо. Є таêож спеціальні Інтернет-ресóрси, через яêі повинна
êоординóватися таêа робота. Це ãоворить про значний інтерес світової
ãромадсьêості до даної теми.
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Землевладение воронежского купечества
в конце XIX – начале XX веков

Ольга Кравченко
Белгородский государственный университет
Реформа 19 февраля 1861 ãода сняла преãрады юридичесêоãо
хараêтера для перехода поместной земельной собственности в рóêи
различных сословий. Превращение земли в общесословный товар привело
ê óвеличению числа владельцев êóпечесêоãо сословия и êоличества их
земель в частной поземельной êатеãории.
Соãласно статистичесêим данным движения землевладения по
ãóберниям Центрально-Черноземноãо реãиона Российсêой империи в
период с 1863 по 1892 ãã. êóпечество было óчастниêом 4 382 сделêи
продажи земли и 10 298 сделоê поêóпêи земли. В целом, за óêазанный
период времени êóпечество приобрело 2105332 дес.земли, в то время êаê
дворянство 5900028 дес.земли, дóховенство – 39042 дес.земли, почетные
ãраждане – 621332 дес.земли. Таêим образом, среди приведенных данных
êóпечесêое сословие, êаê поêóпатель земельной собственности занимало
весомое место после дворянства, среди êóпли-продажи êрóпных и средних
владений, и не óпомянóтых в цифровых данных êрестьянства и
мещанства – аêтивных поêóпателей и продавцов мелêих владений.
Кроме тоãо, по статистичесêим сведениям за 1894ã. наибольшее
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êоличество сделоê, ãде êóпцы выстóпали в роли поêóпателя заêлючено с
мещанами, и, наоборот, в роли продавца с êрестьянами.
Кóпечесêое
сословие
Воронежсêой
ãóбернии
традиционно
обзаводилось земельной собственностью, что было связано с аãрарной
специализацией ãóбернии в частности, и реãиона в целом. Количество
десятин земли, принадлежавшеãо личным собственниêам в Воронежсêой
ãóбернии ê 1877 ã. составило 1642433, из них êóпцам принадлежало
177660 дес.земли или 10,8 % от общеãо êоличества владений в ãóбернии. В
1905 ã. во владении 319 êóпечесêих землевладельцев в Воронежсêой
ãóбернии насчитывалось 166 684 дес.земли. Поêазатели размеров владений
по óездам различны в большом соотношении. По статистичесêим данным
за 1905 ã, средний размер владения êóпцов êолеблется от 114,9 до 878,8
дес., причем наиболее значителен он (свыше 500 дес.) в Новохоперсêом
(887,8 дес.), Бобровсêом (791,8), Остроãожсêом (791,5) óездах и наименее
велиê (менее 125 дес.) в Бирюченсêом и Коротояêсêом óездах. В целом,
данный поêазатель по Воронежсêой ãóбернии за 1877 ã. равен 704,3
дес.земли, за 1905 ã. 522,5 дес.земли. Самое êрóпное земельное владение в
Остроãожсêом
óезде
принадлежало
Спиридоновó
Владимирó
Христофоровичó, располаãавшееся в Семейсêой волости. Кóпец владел
3001 дес.земли, из êоторых 485дес. пахотной земли, 200 дес. сеноêосов, 152
дес. залежей, 30 дес. заливных лóãов, 11 дес. óсадебной земли, 1575 дес.
занимал лес и êóстарниê, 430 дес. – выãон и неóдобная земля.
В целом, êóпечесêое землевладение по Воронежсêой ãóбернии
занимало одно из ведóщих мест среди дрóãих частновладельчесêих
сословий. Рассматривая движение поêóпоê по Остроãожсêомó óездó с
êоличественной стороны, леãêо заметить, что наибольшее êоличество
земли поêóпает дворянство, за ними следóет êóпечество, приобретшее с
1866 по 1885 ãã. 27,5 % или 36312, 2 десятин земли. Но несмотря на выше
óêазанные цифры, в целом по ãóбернии ê началó XX в. наблюдается
снижение темпов роста êóпечесêоãо землевладения.

странниêó звóчит в надписи КБН 127: «Взãляни, странниê, на надãробнóю
стелó…». Эпитафия 147 особо интересна, потомó что выполнена еще при
жизни óпомянóтых в ней óмерших. Оформление стелы, не имеющее
аналоãий среди боспорсêих надãробий, и сопоставление ее с найденным в
пантиêапейсêом неêрополе памятниêом óроженца малоазийсêоãо ãорода
(КБН 732), дает основание предполаãать, что и данная стела была завезена
из êаêоãо-то малозийсêоãо центра в Пантиêапей.
Слóчаи óпоминания о захоронениях иноземцев на Боспоре не
единичны. В 12 эпитафиях прямо или êосвенно óêазывается на то,
что похороненный здесь – óроженец дрóãой местности. Таê, в КБН
117 ãоворится: «Сêифсêая земля, оêрóжив, óêрыла Геêатея… вдали от
милой родины». Или. например, эпитафия 129: «Взãляни, странниê, на
памятниê Фарнаêа,… óшедшеãо по своей доблести из родной Синопы на
запад»; эпитафия 134: «… юношó вырастила Амастида, тосêóющая по нем
родина, сêончавшеãося же похоронил Боспор». Эти надписи, таêим
образом, принадлежат ê числó памятниêов, свидетельствóющих об
оживленных связях Боспора с ãородами Малой Азии в первые веêа н.э.
Нельзя обойти вниманием и ãрамматиêó надписей. В КБН дается
очерê, êоторый имеет своим назначением óчет языêовых фаêтов
(фонетичесêих, морфолоãичесêих, синтаêсичесêих), наблюдаемых в
надписях Боспорсêоãо царства: 1. Ионийсêие особенности фонетиêи и
морфолоãии óстанавливаются в боспорсêих надписях вплоть до III в. до
н.э.; 2. В языêе боспорсêих надписей наблюдаются тенденции, хараêтерные
для ãречесêоãо языêа соответствóющих эпох вообще; 3. О сóществовании
неêоторых местных особенностей в языêе ãоворят отдельные фаêты
фонетиêи, морфолоãии и синтаêсиса.
Таêим образом, боспорсêие стихотворные эпитафии доêазывают
непрерывнóю, более или менее теснóю связь Боспора с дрóãими частями
ãречесêоãо мира. Это прослеживается êаê в их содержательной части:
наличие вышеóпомянóтых надписей, óêазывающих на захоронение
иноземцев и стел, привезенных из дрóãих реãионов (охватывают весь
рассмотренный период); êосвенное доêазательство – обращение
ê пóтниêам, êоторых зачастóю называют странниêами или иноземцами.
То же можно отметить и с чисто техничесêой стороны: это наличие общих
тенденций изменения ãречесêоãо языêа, êаê и на территории всей
ойêóмены. Среди этниêонов иноземцев абсолютно преобладают
малоазийцы, что соответствóет известным по дрóãим источниêам
заêономерностям.

Иноземцы на Боспоре (по стихотворным эпитафиям)

Екатерина Красникова
Белгородский государственный университет
Надãробные и посвятительные надписи традиционно слóжат одним из
ãлавных источниêов о релиãиозных представлениях и обрядах древних
ãреêов. Но они таêже помоãают проследить связь Боспора с дрóãими
частями ãречесêоãо мира. Для анализа нами были взяты 46 стихотворных
эпитафий из Корпóса боспорсêих надписей. Материал, êоторым мы
располаãаем, хронолоãичесêи охватывает V в. до н.э. - III в. н.э.
Во II-I вв. до н.э. óже вошли в традицию обращения ê пóтниêам в
стихотворных эпитафиях (всеãо 9 подобных стел). Впервые обращение ê
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Особливості соціальної діяльності протестантських громад
Запорізької області 19451954 рр.

Надія Краснянська
Запорізький національний університет
Проблема місця і ролі реліãії в повсяêденномó житті людей становить
значний інтерес для різних ãóманітарних дисциплін. Адже реліãія впливає
на поведінêó, стереотипи і світоãляд людини.
Історичний аналіз діяльності êонфесій ó 40-х – 50-х рр. ХХ ст.
допоможе êраще зрозóміти тó сêладнó ситóацію реліãійних
взаємовідносин, яêó ми спостеріãаємо сьоãодні. Налаãодження
демоêратичних, толерантних міжêонфесійних та державно-церêовних
відносин відіãраватиме позитивнó роль в розвитêó Уêраїни яê держави
європейсьêоãо рівня.
Слід зазначити, що діяльність протестантсьêих ãромад ó радянсьêий
період, яê і їх стрóêтóра, соціальний сêлад відносяться до недостатньо
вивченої частини нашої історії. Досьоãодні не написано жодної
моноãорафії на темó êонфесійноãо життя Запорізьêої області в післявоєнні
часи.
Вірóючі люди ó важêий період хаосó, ãолодó не лише намаãалися
реалізóвати свої потреби ó слóжінні Боãó, продовжити місіонерсьêó
роботó, а й несли радість, надію невірóючим людям. Саме соціально-етичні
аспеêти роблять цю темó аêтóальною. Адже баãатьом яêостям, принципам
взаємопідтримêи, яêі ми таê рідêо спостеріãаємо сьоãодні ó нашомó
сóспільстві, треба вчитися саме ó протестантів. Наведемо приêлади деяêих
з них.
Одним з найважливіших напрямêів діяльності бóла орãанізація
недільних шêіл. Ця діяльність заборонялась владою і бóла нелеãальна.
Зазвичай, вірóючі брали своїх дітей, онóêів з собою до церêви на слóжбó,
де в сóсідніх êімнатах і орãанізовóвались недільні шêоли. Дітей вчили
основам письма, малюванню, вони вчили вірші на реліãійнó тематиêó,
читали Біблію.
Незвачаючи на заборони з боêó влади, переслідóвання та інші óтисêи,
церêви продовжóвали цю роботó, на власні êошти êóпóвали християнсьêó
дитячó літератóрó, олівці, папір. Вчителям ніêоли не платили, це бóли
звичайні члени церêви, яêі добровільно виêладали дітям.
Після війни державні шêоли бóли порóшені, заêриті, баãато дітей
взаãалі через бідність не мали змоãи тóди ходити. Таêим чином, діяльність
протестантсьêих недільних шêіл мала велиêе значення не тільêи ó
вихованні рис боãослóхняної, вірóючої людини, а й ó наданні елементарних
знань, óмінь, навичоê освідченої особи.
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Важливим є той фаêт, що в післявоєнний період бóло баãато сиріт, яêі
знаходили притóлоê саме ó церêвах. Сім’ї вірóючих людей частіше всьоãо
бóли баãатодітні, але все одно постійно ãодóвали, надавали допомоãó
безпритóльним, всиновлювали їх. Це неоцінена допомоãа не лише дітям,
а й тоãочасномó сóспільствó взаãалом. Адже, проводячи паралелі з нашим
сóспільством, ми знаємо, що безпритóльні діти стають марãіналами,
ізãоями, починають вести аморальний образ життя.
Слід відмітити і орãанізацію молодіжних зібрань. Молоді ó церêвах
бóло небаãато, до 10% від всіх членів ãромади. Незважаючи на це, вони
проводили свої збори, на яêих влаштовóвали міні-театри, ставлячи сценêи
з Біблії, чаювання, співи. Дóже часто ставили повчальні сцени з життя,
êоли пропаща людина з аморальною поведінêою, переживши óсі трóднощі,
зверталась до Боãа і ставала порядним християнином.
Молодь яê ó селах, таê і в самомó Запоріжжі орãанізовóвала ãрóпи,
яêі мали допомаãати літнім людям по ãосподарствó: прибирали ó хаті,
ходили до маãазинів, виêонóвали різні дорóчення, працювали на ãороді.
Звичайно, частіше допомаãали членам тієї ãромади, до яêої самі
належали, але бóли випадêи, êоли християнсьêа молодь допомаãала
невірóючим. В таêомó випадêó при виêоннані роботи, молодь
проповідóвала Слово Боже, розповідала церêовні вірші. Але іноді таêі дії
зóпиняли люди, яêим допомаãали, ображаючи і виãаняючи вірóючих зі
своãо домó.
Праêтична діяльність таêож проявлялась ó провідóванні хворих,
літніх членів церêви, яêі, за станом здоров’я, не моãли відвідóвати
боãослóжіння. Цим, зазвичай, займались жінêи; вони несли з собою
продóêти, ãотові страви... У помешêанні хвороãо спочатêó молились, потім
приãощали тими стравами, що принесли, хворомó співали, читали Біблію,
просто з ним розмовляли.
Таêим чином, ó ãромадах протестантів насправді існóвала реальна
взаємодопомоãа, підтримêа, яêої ми не знаходимо ó êомсомольсьêих,
інших êомóністичних орãанізаціях. Або ця допомоãа ó них бóла під
наãлядом партійних чиновниêів, являлась сêоріше обов’язêовою,
фіêтивною, аніж добровільною, значóщою.
Зараз наше óêраїнсьêе сóспільство має стати «êращим», люди – більш
вічливі, привітні, порядні, перейматися не лише своїми проблемами, а й
оточóючих, стали аêтивними творцями своєї долі, долі всієї Уêраїни.
Для цьоãо треба врахóвати вже існóючий історичний досвід, шляхи
подолання різних êриз, нестабільності, розêолó сóспільства. Одним з
найêращих приêладів таêоãо досвідó є праêтична діяльність
протестантсьêих ãромад ó найважчий, післявоєнний період.
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Збройний опір в Іраку: стратегія і тактика (2003 – 2006 рр.)

Дмитро Крисенко
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
На сьоãодні «іраêсьêе питання» є одним з найаêтóальніших
ó міжнародномó житті. Найважливішою йоãо сêладовою є потреба ó
встановленні мирó та безпеêи в цій êраїні. Подолання фаêтичноãо станó
ãромадянсьêої війни та повстансьêоãо рóхó можливе тільêи за óмови
дослідження витоêів останньоãо.
Збройний опір іраêців новій êоаліційній адміністрації почався ó êвітні
2003 р. – одразó після заêінчення аêтивної фази операції «Свобода Іраêó»
та повалення режимó С. Хóсейна. На той момент зітêнення оêóпаційних
війсьê із партизансьêими формóваннями не бóли масовими,
найвіроãіднішими йоãо орãанізаторами називали залишêи сил, відданих
попередньомó режимові. З плином часó атаêи набóвали все
орãанізованішоãо та методичнішоãо хараêтерó. З цієї причини óряд
США визнав фаêт ãромадянсьêої війни вже 18.06.2003: іраêсьêий
повстансьêий рóх не мав єдиноãо орãанізаційноãо центрó та óвібрав до себе
óãрóпóвання протилежноãо війсьêово-політичноãо та реліãійноãо
спрямóвання, яêі вели боротьбó не тільêи проти сил êоаліції, але й один
проти одноãо. Витоêи цьоãо протистояння сяãають подій 80-ти річної
давнини, êоли після Першої світової війни до сêладó Іраêó óвійшли
території, населенні êóрдами, арабами-сóнітами та шиїтами, тисячолітня
історія взаємин яêих відрізнялася винятêовою напрóженістю.
Міжêонфесійні та міжетнічні протиріччя, яêі нівелювалися за правління
С. Хóсейна, в óмовах йоãо повалення зновó вийшли на перший план.
Серед повстансьêих óãрóпóвань можна бóло виділити таêі:
формóвання з êолишніх силових стрóêтóр С. Хóсейна і фóнêціонерів
партії БААС, заãони ісламістів, шиїтсьêих та сóннітсьêих сепаратистів та
іраêсьêі філії аль-Каїди. В ціломó серед óчасниêів опорó бóли відомі назви
понад 20 óãрóпóвань. Основними формами тераêтів, ó яêих брали óчасть
заãони до 10 чол., бóли напади на війсьêові патрóлі, війсьêові êолони
США та об’єêти, яêі перебóвали під їх охороною. Районом
найінтенсивнішоãо опорó бóв т. зв. «сóннітсьêий триêóтниê».
Щодня фіêсóвалося в середньомó 40 атаê проти сил êоаліції (ó 2006 р. цей
поêазниê зріс до 100). Наприêінці 2006 р. втрати особовоãо сêладó
êонтинãентó США становили 3001 особó вбитими та 21721 – пораненими.
Таêим чином, війсьêові аêції проти сил êоаліції перетворились на
фаêтор, яêий неãативно впливав на розвитоê обстановêи в Іраêó.
До основних причин розãортання збройноãо опорó в Іраêó слід віднести
іãнорóвання вояêами êоаліції національних та реліãійних особливостей
іраêсьêоãо населення; нездатність сформованих орãанів влади вирішити
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наãальні питання поточноãо життя іраêців: забезпечення порядêó,
відродження еêономіêи, відновлення роботи êомóнальних слóжб ó повній
мірі, відновлення роботи стрóêтóр соціальноãо обслóãовóвання.

Побут київського студентства другої половини ХІХ ст.

Марина Кругляк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Побóт стóдентства вêлючає в себе житло, харчóвання, одяã, санітарні
óмови життя тощо.
Звичайне приміщення стóдента – êімната в бідній міщансьêій хатинці
біля óніверситетó, що розділялася з 2–3 товаришами, êожен сплачóвав по
2–3 рóб. на місяць, або на оêолиці міста. Стóденти óніверситетó, прийняті
на професорсьêе óтримання, жили ó безплатних êвартирах в бóдинêó
поêарання, т.зв. штраóхãаóзі, êóди потрапляли, проãравши всі ãроші і не
маючи êоштів. Заможні стóденти мешêали в добре обладнаних бóдинêах за
10–20 рóб. на місяць або êвартирóвали ó професорів. Стóдент міã
зóпинитися в ãотелі: вартість êімнатêи в êóбічний саджень на Подолі на
поч. 50-х рр. êоштóвала 1 рóб. сріблом на добó.
Умови життя в дóховній аêадемії бóли не êращими. Тóт не бóло
оêремих спалень, êойêи стояли в êімнатах для занять, ó номері жило
5 чол. У 1864–1865 рр. побóдóвали оêремі êімнати для занять, аóдиторії,
реêреаційнó залó, спальні, ãардеробні і бóфетні. З 1884 р. своєêоштні
стóденти змóшені жити лише в стóдентсьêомó ãóртожитêó за 210 рóб. на
ріê.
Стóденти еêономили на їжі. Для поêращення харчóвання в
óніверситеті орãанізóвали стóдентсьêó їдальню. Страви видавалися
порціями (15–30 ê.) і місячними обідами за 7 р. У 80-ті рр. в ріê
витрачалося 72 рóб. на харчóвання і 48 рóб. на чай, цóêор і ласощі. У КДА
бóло 2 страви на обід ó бóдні і 3 в недільні і святêові дні; на вечерю – сóп
із êрóп або печеня; на обід – борщ, êаша, печеня або ãалóшêи, зрідêа
тістечêо. Вартість харчóвання в день ó 1858 р. сêладала 17 ê.
До 1861 р. і з 1885/1886 навч. р. стóденти носили формó, яêа ділилася
на святêовó, напівформó (парадна форма – мóндир, шпаãа, шляпа,
напівформа – сюртóê, шпаãа і шляпа), звичайнó і верхню. Святêова форма
надяãалася ó знаменні, недільні і святêові дні зранêó, ó дрóãій половині
дня носили напівформó. У період сêасóвання форми стóденти спочатêó
носили національний одяã, потім – різні фасони піджаêів, перевитих
пледами, висоêі ботфорти і сóêóваті дóбинêи. Заãалом витрачали на одяã
66 рóб. в ріê.
Медичне забезпечення стóдентів бóло незадовільним. Найчастіше
хворіли на розлади шлóнêó та êишечниêó, хвороби нервової системи, ãрип,
малярію, черевний тиф. По допомоãó зверталися до блаãодійних товариств.
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Звичайний стóдентсьêий бюджет мав таêий виãляд: на місяць
êвартира – 2 рóб., стіл – 4 рóб., чай, хліб і до чаю – 4 рóб., прання білизни
і свічі – по 50 ê., 1 рóб. на різні дрібні і непередбачені видатêи, 25 рóб. на
взóття і підтримêó одяãó, 40 рóб. за слóхання леêцій, і бóде 200 рóб.
Заробляли собі на життя в основномó за рахóноê óроêів, яêі оплачóвалися
дóже поãано: 3–5 і 6–15 рóб. ó місяць ó 50-ті і 70-ті рр. Університет
надавав підтримêó бідним стóдентам, виділяючи êошти на óтримання
êазенноêоштних, надаючи стипендії та одноразовó допомоãó, звільняючи
від плати за навчання. Стóденти створювали êаси взаємодопомоãи, яêі
видавали в одні рóêи маêсимально 5–10 рóб., мінімально – 3–5 рóб.
Стóденти не сêóпилися на спиртні напої, тютюнові вироби і розваãи.
1859 р. В КДА влаштóвали стóдентсьêó ãенеральнó випивêó, але ãорілêó
тóт пили рідêо і помірно, але êóрили тютюн ó номерах. Серед розваã і
захоплень молоді – ãра в більярд, êарти, орãанізація мóзичнотанцювальних вечорів. Стóдентство 50-х рр. ãазет не читало на відмінó від
товаришів ó 70-ті рр., яêі влаштовóвали ó їдальнях дебати та обãоворювали
праці Писарєва, Дарвіна, Прóдона тощо.
Попри незадовільне матеріальне становище, чималó êільêість заборон
і правил поведінêи молодь займала свою аêтивнó життєвó позицію.

сердцевины вала, чтобы придать столбам большóю óстойчивость.
Иноãда допóсêалось сóществование наêлонной насыпи, êоторая защищала
древесинó от поджоãа. (Сосонêа, Цирêóны)
Третий тип представлен сеêционными óêреплениями, имевшими с
тыльной стороны возвышение из дерева или земли, слóжившее опорой
êонстрóêции, а таêже облеãчавшей подход войсê ê óêреплениям.
Важно отметить, что ó данноãо типа соорóжений не имелось ниêаêих
приспособлений для защиты от поджоãа (Большое Сторожевое,
Трахтемиров, Восточный Бельсê).
Дальнейшие исследования в этой области позволят проверить
правильность данных наблюдений.
Нерешенным является и вопрос о трóдозатратах при соорóжении
ãородищ сêифсêоãо времени. Авторы прошлых лет зачастóю
оãраничивались тольêо доãадêами, если не считать работó В. Н. Грицюêа и
И. А. Ефремова, но и она êасается тольêо лишь Бельсêоãо ãородища.
Для расчетов трóдозатрат в период раннеãо и позднеãо средневеêовья, óже
давно разработаны и аêтивно использóются метричесêие системы.
Аналоãов для сêифсêоãо времени поêа не сóществóет. В данном
исследовании мы рассматриваем этó проблемó, привлеêая достижения
специалистов в различных областях и хронолоãичесêих периодах.
Все расчеты проводились по данным Люботинсêоãо ãородища.
На основе исследования поêазана необъеêтивность методиêи по расчетам
трóдозатрат предложенной В. Н. Грицюêом, а таêже нежизнеспособность
мифа об оборонительных соорóжениях êаê “долãостроях”.
Вопрос о времени соорóжения, создания ãородищ до êонца не ясны.
Поэтомó они еще долãо бóдóт оставаться объеêтом пристальноãо внимания
специалистов.

К вопросу об оборонительных сооружениях скифского времени

Алексей Крютченко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Городища являются важным источниêом знаний о различных
аспеêтах жизни древнеãо населения нашеãо êрая. Большое внимание
археолоãи óделяют исследованию системы оборонительных óêреплений,
техниêе их соорóжения, строительным приемам, êоторые дополняют
хараêтеристиêó общеãо óровня развития лесостепных племен, их военноãо
мастерства.
Одной из проблем в изóчении оборонительных соорóжений является
разработêа типолоãии надвальной деревянной êонстрóêции. В свете
последних пóблиêаций появилась возможность создать типолоãию,
основаннóю на строительных особенностях и фóнêциональном назначении
деревянных êонстрóêций. Нам óдалось выделить три типа êонстрóêций.
К первомó типó относятся валы, êоторые в своей основе имели своеãо
рода сеêции, заполненные смесью ãлины с черноземом. Таêие êонстрóêции
были широêо известны в Европе. В западной литератóре она именóются
Kastenbou. На территории Днепровсêоãо Левобережья этот тип
óêреплений представлен на Люботинсêом и Каменсêом ãородищах.
Второй тип представлен óêреплениями, деревянная стена êоторых
фиêсировалась непосредственно в верхней части вала и внешне не имела
ниêаêоãо дополнительноãо êрепежа. Вероятно, именно при возведении
óêреплений подобноãо рода применялась технолоãия прожиãания
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Становище безробітних Донбасу в 20х роках ХХ ст.: історія
виживання

Ірина Кузенко
Донецький національний університет
Розãлядó êон’юнêтóри ринêó праці в період НЕПó присвячені роботи
Л. С. Роãачевсьêої,
В. М. Ніêольсьêоãо
та
інших
дослідниêів.
Запропонована стаття є спробою оцінити становище тієї частини з маси
безробітних Донбасó, яêа не бóла охоплена, або не мала права на
підтримêó держави. Люди потрапляли до цієї êатеãорії з різних причин:
деяêих не реєстрóвали на Біржі Праці через êласове походження, інші
прибóвали до промисловоãо реãіонó, але залишалися і без роботи, і без
дахó над ãоловою.
Архівні доêóменти свідчать, що подеêóди мізерні продовольчі запаси
ãосподарсьêих
орãанів
óнеможливлювали
забезпечення
життєво
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необхідним рівнем навіть тих безробітних, яêі перебóвали на обліêó
державних óстанов. Таê, ó Алмазно-Мар'їнсьêомó районі в січні 1922 р.
таêа ситóація призвела до появи епідемічних захворювань та смертності
серед цієї êатеãорії населення, а в Лóãансьêомó оêрóзі в êвітні 1925 р. бóли
зафіêсовані випадêи хвороб внаслідоê ãолодó. Природно, що в таêих
óмовах дорослі та підлітêи без певноãо місця роботи вдавалися до бóдьяêих, заêонних чи êримінальних, методів боротьби за своє життя.
До перших слід віднести стихійні „походи” до вищоãо êерівництва
респóбліêи. В 1924 р. відмічалися неодноразові поїздêи до т. Петровсьêоãо
ó Харêів з êлопотаннями про відêриття шахт, ó 1925 р. на йоãо ім'я
відправляли листи жінêи та демобілізовані червоноармійці Артемівсьêа з
проханнями вплинóти на місцевó Біржó Праці в справі надання нею
трóдової та матеріальної допомоãи.
Серед протиправних дій найбільш розповсюдженими бóли êрадіжêи.
У мотивації, оêрім власноãо забезпечення, бóли присóтні елементи
протестó та навіть помсти за своє злиденне існóвання. Зоêрема, численні
випадêи поãрабóвань êвартир ó селищі Красний Лóч та в Кадієвсьêомó
районі в 1925 р. бóли спровоêовані невиплатою ãрошової допомоãи
безробітним, яê і зафіêсований фаêт нападó трьох безробітних на підводó з
борошном ó Лóãансьêомó оêрóзі.
Сóмною бóла доля селян-óчасниêів масової трóдової міãрації на
шахти й заводи Донецьêоãо басейнó з інших респóбліê, яêі, не отримавши
роботи, ãрóпами мандрóвали з одноãо оêрóãó в інший вздовж залізничних
êолій. Не маючи ãрошей на білет додомó, вони виживали тільêи за
рахóноê жебрацтва. Кепсьêе становище „ãастролерів” ще більше
óсêладнювалось ворожою позицією місцевих безробітних, яêі бачили в них
êонêóрентів. Навіть після оãолошень через ãазети про припинення
реєстрації на біржах праці, шóêачі роботи продовжóвали прибóвати в
Донбас і поповнювати ряди тих, хто ночóвав під відêритим небом, яê це
бóло ó Маріóполі. Місцеві безробітні таêож не завжди бóли забезпечені
житлом, тож бóдóвали землянêи переважно за межами міст.
Пасивними, але небезпечними для влади формами протестó бóли
антирадянсьêі настрої. Поширювалися дóмêи про те, що „тільêи êомóністи
та спеціалісти живóть добре”. У Артемівсьêомó оêрóзі на ´рóнті безробіття
посилювалася антисемітсьêа аãітація, в ході яêої стверджóвалося, що влада
опіêóється лише євреями, яêі займають „тепленьêі” місця.
Страшнó траãедію моãла спричинити звістêа про втратó роботи.
Про відчóття в таêомó випадêó абсолютної безвиході свідчить випадоê
самоãóбства звільненоãо робітниêа рóдниêа Шахтинсьêоãо районó, яêий
мав дрóжинó та п’ятьох дітей.
Отже, постійним сóпроводом безробіття в 20- х рр. ХХ ст. бóв
висоêий рівень фізичноãо та психолоãічноãо напрóження, яêий провоêóвав

появó аãресивних настроїв ó середовищі безробітних Донбасó, а
подеêóди – відчайдóшних злочинних дій. Подібний досвід необхідно
враховóвати при планóванні сóчасних заходів соціальної політиêи.
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Соціальноекономічний розвиток малих шахтарських міст
Донбасу у 1950х роках

Ксенія Кузіна
Донецький національний університет
Більшість населених пóнêтів Донбасó виниêали яê вóãільні центри.
Певна частина з них з часом перетворилась на потóжні вóãільнометалóрãійні та вóãільно-машинобóдівні центри (Донецьê, Горлівêа,
Єнаêієве та інші). У той же час, значна êільêість міст та селищ не змінила
своєї виробничої орієнтації і залишилась монопромисловими вóãільними
центрами – Артемово, Добропілля, Селидове, Уêраїнсьê та безліч інших
шахтарсьêих містечоê Донбасó.
Вóãільна ãалóзь ó 50-х роêах стала пріоритетною ó їх еêономічномó
розвитêó. Протяãом 50-х роêах в Донбасі особливо інтенсивно стали
виниêати нові шахти. Бóдóвались вони швидêісним способом за
найпростішими проеêтами, з метою яêнайсêоріше ліêвідóвати дефіцит
вóãілля. До них належать Давидовсьêа ãрóпа шахт, Селидівсьêе шахти,
вóãільні підприємства Шахтарсьêа, Сніжноãо та інших міст і селищ.
На їх бóдівництво прибóвали тисячі людей не тільêи з УРСР, але і всьоãо
СРСР. Чимало бóло «êомсомольсьêих шахт», на зведення яêих залóчалась
молодь. Навêоло шахт виниêали поселення.
У той же час, ó більшості містечоê розміщення підприємств інших
ãалóзей не планóвалось. З одноãо боêó, обмежені водні ресóрси ставали на
заваді бóдівництва промислових об’єêтів. А з іншоãо, намаãання зменшити
витрати на підãотовêó нових êадрів, побóдовó êомóніêацій і таêе інше,
призводило до тоãо, що нові підприємства розміщóвались ó велиêих
промислових центрах.
Моноãалóзевий розвитоê шахтарсьêих міст став причиною óтворення
значних резервів жіночих трóдових ресóрсів.
Керівництво вóãільної ãалóзі в першó черãó опіêóвалось проблемами
виробництва. Соціальна сфера фінансóвалась за залишêовим принципом.
Це призводило до наêопичення соціальних проблем в шахтарсьêих містах і
óсêладнювало їх вирішення в майбóтньомó. Розв’язання соціальних питань
міста поêладалось на êерівництво місцевої шахти.
Наãальною
проблемою
шахтарсьêих
міст
стала
житлова.
Зведення новоãо житла займались бóдівельні óправління вóãільних трестів.
Втім, êапітальне бóдівництво велось дóже повільно. Рівень забезпеченості
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житлом в містах бóв надзвичайно низьêим. Таê на шахті №1-2 Добропілля,
Давидовсьêої ãрóпи шахт на одноãо робітниêа приходилось 2,2-2,5 êв. м.
Квартири ãірниêів бóли малоêомфортабельні. Лише незначна частина
житловоãо фондó бóла обладнана водоãоном, êаналізацією. Квартири мали
пічне опалення. Газифіêація осель залишалась для мешêанців малих міст
Донбасó нездійсненою мрією.
Проблема водопостачання шахтарсьêих міст стала надзвичайно
аêтóальною. Населення не бóло забезпечено навіть необхідним мінімóмом
води. Таê потреби Сніжноãо, Добропілля задовольнялись на 20%,
Чистяêові – на 33%. В óмовах нестачі води населення бóло змóшене йти за
300-500 м до êриниць та êолодязів за чистою водою, або виêористовóвати
водó, призначенó для технічних потреб. Для ліêарень, дитячих заêладів,
шêіл, ãóртожитêів вода завозилась автотранспортом.
Проблеми нестачі води провоêóвали інші неãаразди – виходила з ладó
опалювальна система, êаналізаційні êомóніêації, жахливими бóли
санітарно-побóтові óмови.
Більшість шахтарсьêих містечоê та селищ в 50-х роêах мали лише
´рóнтові шляхи. Їх територія бóла досить забрóдненою, осêільêи сміття
прибиралось не своєчасно.
Зазначеними питаннями переліê соціальних проблем шахтарсьêих
міст не вичерпóвався. Бóла нерозвинена сфера послóã для населення,
питанням дозвілля та відпочинêó не приділялась óваãа.
Таêим чином, ãрадоóтворюючою основою більшості шахтарсьêих міст
Донбасó стали шахти з певним терміном еêсплóатації. Ці міста і селища
від самоãо початêó бóли приреченні на спóстошення та вмирання. Сьоãодні
для їх порятóнêó необхідно розробити цілий êомплеêс дієвих заходів,
зоêрема бóдівництво підприємств харчової та леãêої промисловості.

В
последнее
десятилетие
источниêовая
база
возросла.
С 1993ã. Донсêой археолоãичесêой эêспедицией расêапываются êóрãанные
ãрóппы ó сёл Терновое I и КолбиноI.К настоящемó времени полностью,
или частично на Среднем Донó исследовано более 125 êóрãанов сêифсêой
археолоãичесêой êóльтóры. Которые располаãаются в бассейне среднеãо
течения реêи Дон, р. Тихая Сосна и их притоêов. В данной работе мы
рассматриваем формó и типы поãребальных соорóжений сêифсêой
êóльтóрыVI-началаIIIвв. до н.э. на территории Среднеãо Дона.
В êонстрóêциях поãребальных соорóжений наблюдается большое
разнообразие. Всвязи с этим в среднедонсêих памятниêах можно выделить
следóющие ãрóппы и типы соорóжений:
I-я ãрóппа. Наземные поãребальные соорóжения со сложной
деревянной êонстрóêцией. Тип1. Деревянный сêлеп, со сложной столбовой
êонстрóêцией, соорóженный на óровне поãребённой почвы. Тип2.
Деревянная ãробница-срóб, соорóжённая в насыпи êóрãана на óровне
поãребённой почвы.
II-я ãрóппа. Поãребальные соорóжения со сложной деревянной
êонстрóêцией типа сêлепа-ãробницы впóщенноãо в моãильнóю
ямó.Тип1.Сêлепы столбовой êонстрóêции в ãрóнтовой яме прямоóãольной,
или êвадратной формы. Тип2.Сêлепы столбовой êонстрóêции в ãрóнтовой
яме прямоóãольной или êвадратной формы и êанавêами, и идóщими по
периметрó моãилы. Главной особенностью êонстрóêции, отличающей
сêлепы данноãо типа от предыдóщеãо, является наличие подобной
êанавêи. Тип3.Сêлепы столбовой êонстрóêции в ãрóнтовой яме
трапециевидной формы. Тип4.Сêлепы столбовой êонстрóêции в ãрóнтовой
яме прямоóãольной, или трапециевидной формы с êоридором-дромосом.
Видно, что в большинстве слóчаев объединяющими êонстрóêтивными
элементами поãребальных соорóжений II-ãрóппы являются: моãильная яма
и деревянная облицовêа ямы.
III-я ãрóппа. Катаêомбы. Представленная ãрóппа находит аналоãии в
êóрãанах Левобережной Уêраины. В ãораздо большей степени êатаêомбы
распространены в степных памятниêах Северноãо Причерноморья.
IV-я ãрóппа. Грóнтовые прямоóãольные, или êвадратные ямы, без
деревянноãо сêлепа. Данная ãрóппа, более распространена в памятниêах
Левобережной Уêраины.
Таêим образом, разнообразие обозначенных выше поãребальных
соорóжений на территории Среднеãо Дона VI-нач.III вв. до н.э., и их
сходство с памятниêами Левобережной Уêраины и Северноãо
Причерноморья, возможно, объясняется неоднородностью состава
населения данной территории. Сêорее всеãо, это связано с племенными
миãрациями на территории Лесостепи. Сведения о сóществовании
подобных миãраций содержат ряд письменных источниêов. В частности
Геродот óпоминает невров, за одно поêоление до похода Дария
поêинóвших свою странó из-за нашествия змей, ãелонов, оставивших
ãавань и поселившихся в землях бóдинов, наêонец, отêазавшихся от

Скифские погребальные сооружения VIначала III вв.
на территории Среднего Дона

Лариса Кузнецова
Белгородский государственный университет
Мноãолетними
расêопêами
Воронежсêой
археолоãичесêой
эêспедиции памятниêов сêифсêой эпохи в 1950-1970 ãã. на Среднем Донó
(Либеров П. Д. и Пóзиêова А. И.) наêоплен боãатый материал, в наóчный
оборот было введено большое êоличество источниêов, блаãодаря êоторым
в наóêе сформировался облиê êóльтóры сêифсêоãо времени на Среднем
Донó.
Основным
источниêом,
являются
большие
êóрãанные
ãрóппы VI – нач.III вв. до н.э. («Частые êóрãаны», ó с.Мастюãино, ó с.
Рóссêая Тростянêа, ó с. Дóровêа (Вербное)).
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óчастия в антиперсидсêой êоалиции и, при приближении ê своим землям
сêифсêоãо войсêа, бежавших на «север, в пóстыню» меланхленов,
андрофаãов и невров. Племенные миãрации на территории Лесостепи
чётêо фиêсирóются и посредством анализа собственно археолоãичесêих
памятниêов, прежде всеãо пóтём подсчёта изменений êоличества
поãребальных êомплеêсов отдельной территории в определенный
хронолоãичесêий отрезоê. Динамиêа подобных изменений, отражающая
приход в тот или иной район или óход из неãо определённоãо êоличества
населения, прослеживается праêтичесêи во всех реãионах Лесостепи.
В дальнейших исследованиях сêифсêой археолоãичесêой êóльтóры VIначала III вв. до н.э. на территории Среднеãо Дона, на основании
êомплеêсноãо анализа поãребальных соорóжений пóтём привлечения
опóблиêованных материалов и новых данных необходимо бóдет дополнить
êартинó этноêóльтóрной принадлежности населения Среднеãо Дона в
Сêифсêóю эпохó.

своих речах описывают правовые нормы реãóлирования статóса ãречаноê в
социóме. Речи Демосфена интересны тем, что в них автор подробно
описывает правовóю жизнь женщины в Афинах IV в. до н. э., приводя в
доêазательство сóществóющие заêоны, а таê же апеллирóя ê сóдебной
праêтиêе V в до н. э., и в частности ê заêонам Солона. Речи несóт
информацию праêтичесêи о всей правовой деятельности женщин, а
именно: наследстве, приданом, разводе и повторном замóжестве, о правах
женщин завещать свое имóщество, защищать свои интересы в сóде, но и об
оãраничениях в общественной жизни. В речах подробно описываются
различные нюансы в перечисленной выше правовой праêтиêе.
«Речь против Неэры» Демосфена интересна тем, что в ней
рассматривается жизнь социальных низов афинсêоãо общества, а таêже и о
правах женщин-чóжестраноê. У оратора Лиêóрãа в речах содержится
óниêальная информация о том, êаê с помощью образа женщины
представленной в античной литератóре проводилось воспитание
древнеãречесêоãо общества.
Подводя итоã, мы можем сделать вывод о том, что таêая социальная
ãрóппа, êаê женщины в êлассичесêий период истории Древней Греции не
может быть рассмотрена в êачестве единоãо целоãо. Следóет четêо
разãраничивать в ней несêольêо социальных êатеãорий, таêих êаê:
заêонные жены, свободные женщины, рабыни и вольноотпóщенницы,
иноземêи, êоторые различались положением и ролью в обществе и прежде
всеãо своим правовым статóсом.

Роль женщины в обществе Древней Греции классического
периода (по свидетельствам древнегреческих ораторов)

Галина Кулик
Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини
В êлассичесêий период своеãо сóществования Древняя Греция
достиãает пиêа развития êóльтóры, идеолоãичесêих воззрений,
орãанизации общества. Однаêо в этот период, нарядó с представлением об
идеальном ãражданине, êоторый являлся полноправным членом общества,
сóществовали и êатеãории зависимоãо населения, не обладающие всей
полнотой прав. К таêим слоям ãречесêоãо общества в полной мере моãóт
быть отнесены и женщины. Большинство выводов современных
исследователей подчинены определенной тенденции – преóменьшить роль
женщины в обществе, не выделяя различия междó отдельными
êатеãориями ãречаноê. В тоже время, античные источниêи четêо отражают
зависимость социальноãо статóса женщины от тех фóнêций, êоторые она
выполняла в обществе и семье. От этоãо фаêтора зависела ценность
женщины в социóме. Целью данноãо исследования является попытêа
êлассифицировать различные êатеãории ãречаноê, основываясь на
свидетельствах древнеãречесêих ораторов.
На основании работ античных авторов можно выделить таêие
êатеãории женщин, êаê ãражданêи и иноземêи, четêо разãраниченных в
своих правах; êатеãории свободных ãречаноê и женщин, принадлежавших
ê девиантным слоям общества.
Древнеãречесêие ораторы дают обширный материал по правовомó
положению женщин в обществе. Ораторы Андоêид, Гиперид, Лисий в
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Індустрія розваг Львів’ян 1920их років

Олександра Куновська
Український Католицький університет, Фрібурзький університет
Львів ó 1920-і роêи бóв містом трьох основних національних ãрóп –
поляêів, євреїв, óêраїнців. Кінець австрійсьêої доби, воєнна розрóха, втрата
політичноãо, еêономічноãо, êóльтóрноãо статóсó столичноãо міста,
вплинóли і на становище львів’ян. Найчисельніша ãромада міста – поляêи,
отримали найбільше прав, на відмінó від óêраїнців, свободи яêих, бóли
радиêально зменшені. Євреї – дрóãа за чисельністю ãромада міста,
здебільшоãо, перебóвали ó нейтральномó становищі, намаãаючись
пристосóватись до нових обставин. Праêтиêа вивчення повсяêдення є тим
êлючем, яêий відêриває таємницю бóття сóспільства, трьох національних
ãрóп і êожноãо львів’янина зоêрема.
Серед різних питань, яêі часто ціêавлять наóêовців є питання
можливості співжиття людей з різними реліãійними, мовними,
соціальними і етнічними приналежностями. Важливо відзначити, що до
1920-оãо роêó, таêе співжиття бóло зовсім реальним, осêільêи не
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заперечóвало прав êожної з існóючих національних ãромад міста.
Натомість, після 1920-оãо роêó відбóлися певні êроêи по óтисêó
національних вольностей. Внаслідоê зовнішніх і внóтрішніх обставин,
заãострилися сóспільні дистанції, яêі стало не таê леãêо подолати.
Впродовж 1920-их роêів, можна помітити ще плеêання львів’янами
національних традицій ó повсяêденні. Проте, існóвання баãатоêóльтóрноãо
міста австрійсьêих часів вже претерпіло змін і стало на дороãó рóйнації.
Основним джерелом розвідêи є реêлама ãазет досліджóваноãо періодó,
а саме польсьêої проóрядової ãазети „Gazeta Lwowska”, єврейсьêої ãазети
сіоністсьêоãо напрямó „Chwila” та óêраїнсьêої – „Діло”. При виборі ãазет
бралися до óваãи êритерії попóлярності та сóспільної важливості, частота
виходó і достóпність читачеві, яê масовомó споживачó. Кожна із
перелічених ãазет бóла спрямована переважно на свою національнó
ãромадó, а саме польсьêа для поляêів, óêраїнсьêа для óêраїнців, єврейсьêа
для євреїв. Зі спільної і відмінної пропозиції реêлами трьох різних ãазет,
важливим є зрозóміти, що вдалося збереãти в сóспільстві з традицій
баãатоêóльтóрноãо Львова, а що ó повсяêденні львів’ян вже набирало рис
спільноãо новоãо середовища.
Досліджóючи ãазетнó реêламó, яê однó з чинниêів формóвання
споживацьêої êóльтóри, слід óсвідомлювати, що вона не є витвором
сьоãодення. Газетна реêлама 1920-их роêів є відображенням величезноãо
світó речей та ідей, що представлявся ó львівсьêó повсяêденність. Серед
різноманіття реêлам важливо виоêремити індóстрію розваã, що займала
значне місце ó житті львів’ян. Привабливе проведення вільноãо часó,
ясêраво представлене ãазетними реêламами, спонóêало львів’ян до
відвідин êінотеатрів, модних êав’ярень, ресторанів тощо, при цьомó в
êóльтóрі споживання відпочинêó ще мали місце таêі розваãи, яê фестини,
балі та інші особливості національних ãромад міста.

Після революційних потрясінь та відновлення в Уêраїні óніверситетів
ó жовтні 1935 р. з наãоди святêóвання сторічноãо ювілею Київсьêоãо
державноãо óніверситетó бóло óтворено Єдине наóêове стóдентсьêе
товариство, яêе наприêінці 1930-х рр. бóло переіменовано на Наóêове
стóдентсьêе товариство (НСТ). Незабаром воно перетворилось на потóжнó
орãанізацію, діяльність яêої реãламентóвалась спеціальним статóтом.
З 1936 р. під еãідою НСТ в КДУ почали проходити щорічні наóêові
стóдентсьêі êонференції. Молодь отримала можливість дрóêóвати свої
розвідêи ó збірниêó “Стóдентсьêі наóêові праці”.
У післявоєнний час при êафедрах створювались наóêові ãóртêи під
êерівництвом одноãо чи êільêох виêладачів. Кожна êафедра затверджóвала
план роботи ãóртêів, заслóховóвала звіти про їх роботó. Основна óваãа
членів НСТ зосереджóвалась на історії КПРС та історії радянсьêоãо
сóспільства, проте інші ãалóзі історичної наóêи теж розроблялися.
Наприêлад, ó 1959 р. на істориêо-філософсьêомó фаêóльтеті діяли
14 стóдентсьêих ãóртêів.
Серед тих, хто аêтивно залóчав стóдентів до дослідницьêої роботи,
бóли член-êореспондент АН УРСР Л. Славін, професори А. Бóциê,
А. Введенсьêий, В. Дядиченêо, В. Жебоêрицьêий, доцент М. Рóдьêо та
інші. Стóденти історичноãо фаêóльтетó в 1959 р. брали óчасть ó підãотовці
“Хрестоматії з історії сóспільно-політичної дóмêи народів СРСР”. Члени
НСТ відвідóвали наóêові засідання АН УРСР, спілêóвалися з провідними
фахівцями-істориêами.
Після відродження незалежності Уêраїни сêлалися сприятливі óмови
для аêтивізації стóдентсьêоãо наóêовоãо життя. На жаль, цей процес в
óмовах еêономічної сêрóти йшов досить повільно. У середині 1990-х рр.
завдяêи зóсиллям аêтивних стóдентів (О. Кресін, О. Соêирêо, К. Галóшêо)
на фаêóльтеті відродило діяльність Наóêове товариство стóдентів та
аспірантів (НТСА). У 1997 р. бóло затверджено “Положення про НТСА”.
У 2004 р. бóло прийнято “Статóт НТСА історичноãо фаêóльтетó”.
Сьоãодні основними напрямами роботи товариства є:
1) орãанізація та óчасть ó наóêових êонференціях, пóбліêація
наóêових досліджень;
2) попóляризація наóêи в стóдентсьêомó середовищі;
3) розвитоê взаємин з молодіжними наóêовими орãанізаціями
Уêраїни та інших держав.
В останні роêи товариство очолювали І. Іваньêов (2002–2003),
Ю. Латиш (2003–2007), І. Семеніст (з травня 2007).
Візитною êартêою товариства стала Міжнародна наóêово-праêтична
êонференція молодих óчених “Шевченêівсьêа весна”, яêа проводиться
щорічно з 2003 р. Яêщо ó першій êонференції óчасть взяли лише 10 осіб,
то ó 2007 р. – понад 200 представниêів з 13 реãіонів Уêраїни та

Наукове товариство студентів та аспірантів історичного
факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (1935 – 2008 рр.)

Юрій Латиш
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
На історичномó фаêóльтеті здавна сêлалася традиція залóчення
стóдіюючої молоді до наóêових досліджень. На початêó ХХ ст. розвитоê
стóдентсьêої наóêи на істориêо-філолоãічномó фаêóльтеті óніверситетó
Святоãо Володимира бóв пов’язаний з діяльністю професорсьêих ãóртêів
Т. Флоринсьêоãо та М. Довнар-Запольсьêоãо. Останній підãотóвав цілó
плеядó відомих істориêів, літератóрознавців, ãеоãрафів (В. Базилевич,
О. Гермайзе, Ф. Ернст, М. Зеров, П. Клименêо, Б. Кóрц, Н. ПолонсьêаВасиленêо, В. Романовсьêий, П. Смірнов, Є. Сташевсьêий, М. Яницьêий).
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6 зарóбіжних êраїн. Члени НТСА брали óчасть ó написанні êолеêтивної
моноãрафії “Історичний фаêóльтет Київсьêоãо національноãо óніверситетó
імені Тараса Шевченêа: минóле й сьоãодення (1834–2004)” (К., 2004).

Западные державы теперь превозносили мальтийсêих рыцарей до
небес и праздновали победó в Риме, Неаполе, Мессине и Мадриде. Папа
Пий VI предложил Ла Валеттó титóл êардинала. Бирãа в 1565 ã. полóчила
наименование «Чита Витториоза» – «ãород Победы», а небольшое
соседнее селение л’Исла – ãород Инвитта («Непоêоренный»).
28 марта 1566 ã. Жан Паризо де Ла Валетт заложил ãород, названный в еãо
честь Ла-Валеттой.
По поводó событий бóрноãо лета 1565 ã. Вольтер заметил: «Нет фаêта
более известноãо, чем осада Мальты», и он во мноãом был прав. Мальта
моãла бы стать идеальной базой для набеãов мóсóльман на Европó, поэтомó провал
османов в 1565 ã. положил êонец продвижению османов на Запад. Победа
мальтийцев была своеобразным «апоãеем воинсêой славы Ордена»: османсêое
владычество на Средиземном море было преêращено, а за Мальтийсêим Орденом
заêрепилась репóтация моãóщественной морсêой силы. Флот Ордена стал одним из
сильнейших в Средиземноморье, что во мноãом способствовало превращению
Мальтийсêоãо Ордена в мощное военное ãосóдарство X VII в.
Таêим образом, «Велиêая осада Мальты» 1565 ã. êардинально
изменила политичесêóю ситóацию в аêватории Средиземноãо моря, стала
рóбежным событием в борьбе за доминирование в этом реãионе на рóбеже
средневеêовья и раннеãо новоãо времени, стала одной из сóщественных
составляющих начала заêата Велиêолепной Порты и формирования
принципиально новой ãеополитичесêой ситóации в мире.

«Великая осада Мальты» 1565 года и её историческое значение

Ирина Лебедь
Донецкий национальный университет
Одним из важных аспеêтов противостояния Османсêой империи и
европейсêих ãосóдарств в бассейне Средиземноãо моря в 1531 – 1798 ãã.
явилась воорóженная борьба берберсêих êорсаров и мальтийсêих рыцарей.
Исход схватêи за доминирование в этом эêономичесêи и политичесêи
êлючевом реãионе мира во мноãом предопределила «Велиêая осада
Мальты» (18 мая - 8 сентября 1565 ã.), прославившая мальтийсêих
рыцарей на всю Европó и значительно подорвавшая военнóю мощь
османов. Изóчение этоãо события помоãает восстановить историчесêий
фон военно-политичесêоãо противоборства мальтийсêих рыцарей с
османсêими êорсарами и выявить основные тенденции трансформации
междóнародных отношений в этот период.
Отдельные аспеêты этоãо одноãо из êлючевых событий в истории
Средиземноморья рассматривались Заборовым М. А., Захаровым В. А.,
Перминовым П. В., Печниêовой Р. Ю., Роãожинсêим Ж.
Источниêовóю базó нашеãо исследования составили прежде всеãо
доêóменты Мальтийсêоãо ордена, мемóары и свидетельства очевидцев
изóчаемоãо события.
Целью данноãо сообщения является определение историчесêоãо
значения «Велиêой осады Мальты».
В 1564 ã. Сóлейман I приêазал поêончить с прибежищем мальтийсêих
êорсаров. Высадêа тридцатитысячной османсêой армии Тóрãóт-раиса
произошла 18-19 мая 1565 ã. В распоряжении Велиêоãо Маãистра
Мальтийсêоãо ордена Жана Паризо де Ла Валетта было 700 орденсêих
рыцарей и 7500-8000 солдат. Каê отмечают источниêи, «христиансêие
ãосóдари, êоторых Ла Валетт молил о помощи, не спешили поддержать
рыцарей».
Военные действия османы начали с обстрела форта Сан-Эльмо,
êоторый захватили 21 июня. До 7 авãóста продолжался штóрм и
непрерывный обстрел Бирãи и форта Сант-Анджело. 18 авãóста еще один
тóрецêий штóрм был отбит рыцарями Ла Валетта. 6 сентября 1565 ã. на
восточном побережье Мальты высадилось 1040 испансêих êорсаров.
Османы, потеряв 25000 человеê, поêинóли Мальтó 8 сентября. Потери
Ордена составили 260 рыцарей и более 7000 солдат. Остров лежал в
рóинах, еãо эêономиêе был нанесен большой óрон, однаêо сложился союз местных
жителей с рыцарями, объединившихся для защиты острова.
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Середземноморська політика ЄС
та Близькосхідний мирний процес

Станіслав Левченко
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
На шляхó розширення зони застосóвання своєї середземноморсьêої
політиêи Європейсьêий Союз постає перед доволі серйозною проблемою.
Поставивши за метó створення „спільноãо просторó мирó та процвітання”,
ЄС потребóє стабільності в Середземноморсьêомó реãіоні, проте арабоізраїльсьêий êонфліêт, êотрий не вщóхає вже більш ніж пів століття,
ставить під заãрозó всю Середземноморсьêó політиêó ЄС та йоãо
„Політиêó сóсідства”. Саме томó Євросоюз застосовóє всі можливі заходи
для подолання êонфліêтó, і, треба заóважити, робить це досить óспішно.
1995
ріê
став
знаêовим
в
міжнародних
відносинах
Середземноморсьêоãо басейнó – на êонференцій в Барселоні
Європейсьêим Союзом та іншими середземноморсьêими êраїнами бóло
підписано спільнó деêларацію, êотра започатêóвала новий формат ЄвроСередземноморсьêоãо партнерства, поêлиêаноãо встановити спільний
простір мирó та стабільності. Партнери визнали, що мир та стабільність
в реãіоні є спільною цінністю, та вирішили запровадити спільний êонтроль
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за зоною Близьêоãо Сходó. Головним інстрóментом бóло обрано
еêономічне співробітництво. 24 лютоãо 1997 роêó підписано двосторонню
Євро-Палестинсьêó óãодó про асоціацію, êотра êонêретизóвала та
розширювала політичне, еêономічне та соціальне співробітництво ЄС
з Палестиною, адже саме створення незалежної демоêратичної
Палестинсьêої держави, на дóмêó еêспертів Євросоюзó, є єдиним
можливим способом встановлення стабільності на Близьêомó Сході.
В 2003 році ЄС, спільно з ООН, США та Росією, виробили план мирноãо
вреãóлювання близьêосхідноãо êонфліêтó „Дорожня êарта”, êотрий
передбачав створення незалежної, демоêратичної та життєздатної
Палестинсьêої держави. В 2005 році на ювілейній ЄвроСередземноморсьêій êонференції в Барселоні, присвяченій підписанню
Барселонсьêої деêларації 1995 р., бóло прийнято ряд доêóментів,
êотрі таêож, в тій чи іншій мірі, торêалися проблеми арабо-ізраїльсьêоãо
êонфліêтó. Таê, в Президентсьêій заяві підêреслювалося велиêе значення
Барселонсьêоãо процесó в стабілізації ситóації в реãіоні, а в плані дій
на 5 роêів передбачалися заходи щодо подальшоãо вирішення êонфліêтó.
Аналізóючи діяльність Європейсьêоãо Союзó щодо вреãóлювання
близьêосхідноãо êонфліêтó, слід зазначити, що здійснюється вона
виêлючно мирними засобами, на основі еêономічної допомоãи в
становленні самостійної Палестинсьêої держави, шляхом рівноправноãо
співробітництва та партнерства, та є частиною більш широêої політичної
стратеãії ЄС щодо Євро-Середземноморсьêоãо партнерства.
Таêим чином, методи „м’яêої сили” (“soft power”), яêі сповідóє ЄС в
своїй зовнішній політиці, є достатньо ефеêтивними, вони сприяють
мирномó вирішенню близьêосхідноãо êонфліêтó та мають стати
політичною доêтриною майбóтньоãо, êотра повинна змінити стратеãії
превентивних óдарів та примóсової демоêратизації.

інтеліãенцію, лідери політичноãо проводó УНР переслідóвали ряд завдань.
По-перше, вêлючення інтеліãенції повинно бóло поêазати “соціальнó
повнотó та цілісність” óêраїнсьêої нації. По-дрóãе, інтеліãенція вже
остаточно сформóвалась яê самостійний соціальний прошароê, що мав
свою власнó психолоãію, свідомість та óсвідомлював свою відповідальність
за долю народó й претендóвав на право бóти політичним лідером
ó державі. Оêрім тоãо, саме представниêи інтеліãенції мали солідний досвід
óправлінсьêої та державотворчої роботи в російсьêій бюроêратії та
національно-державних óтвореннях (Центральна Рада, Гетьманат).
Інтеліãенція бóла орãанізаційно об'єднана й представлена в основних
національних партіях − УПСР, УСДРП, УПСС, УПСФ. По-третє, до
“трóдової інтеліãенції” бóли віднесені тільêи “робітниêи на полі народної
просвіти, ліêарсьêі помічниêи, слóжбовці в народних êооперативах,
ó êонторах та інших óстановах”, тобто представниêи “інтелеêтóальноãо
пролетаріатó” – їх в Уêраїні нараховóвалося понад 160 тис., більше ніж
половина óсієї чисельності êласó. Більшість “інтелеêтóальноãо
пролетаріатó” сêладали етнічні óêраїнці, яêі до цьоãо фаêтично бóли
виêлючені з процесó аêтивної сóспільно-політичної діяльності.
Саме сільсьêа та дрібна місьêа інтеліãенція бóла безпосередньо пов’язана з
селянством та пролетаріатом, праãнóла очолити націоналістичний рóх,
осêільêи мала таêож і матеріальнó заціêавленість ó створенні національної
óêраїнсьêої держави, бо в ній вона сêлала б елітó. Крім тоãо, більшість
політичних лідерів “дрóãої УНР” бóли вихідцями саме з цієї соціальної
верстви. Разом із тим, до сêладó “трóдової інтеліãенції” праêтично не
потрапили представниêи інтеліãенції національних меншин, що давало
можливість лідерам Диреêторії заявляти про розбóдовó “національної,
власне óêраїнсьêої держави”. Але повністю не довіряючи інтеліãенції,
Диреêторія навмисно обмежила її присóтність на Конãресі трóдовоãо
народó 33 делеãатами, яêі до тоãо ж обиралися на ãóбернсьêих з’їздах.
Подальші події поêазали хибність штóчноãо поділó інтеліãенції на
“трóдовó” та “ нетрóдовó”. Інтеліãенції таê і не вдалося стати національним
лідером, об’єднати та зãóртóвати всі верстви сóспільства заради спільної
мети – досяãнення політичної незалежності óêраїнсьêої держави.

Місце “трудової інтелігенції” в моделі
“трудової демократії” Директорії УНР

Олексій Лейберов
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
У резóльтаті перемоãи антиãетьмансьêоãо повстання до влади в
Уêраїні прийшла Диреêторія, що відбивала інтереси óêраїнсьêих
політичних партій, об'єднаних в Уêраїнсьêий Національний Союз.
Праêтично одразó нова влада оãолосила про впровадження новоãо
державотворчоãо принципó – “трóдової демоêратії”. “Трóдова модель”
повинна бóла об’єднати селянство, робітничий пролетаріат та “трóдовó
інтеліãенцію”. Яêщо перші два соціальні прошарêи бóли вêлючені в
сóспільно-політичнó стрóêтóрó цілêом заêономірно, адже сêладали
близьêо 90% населення êраїни, то, залóчаючи до трóдової формóли
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Від унісексу до жіночої домінанти:
аналіз гендерних відносин в субкультурі хіпі

Вікторія Ленська
Одеський національний універсітет імені І. І. Мечникова
Займаючись вивченням молодіжної сóбêóльтóри хіпі, розãлядаючи її
історію, особливості світоãлядó, аналізóючи зовнішні прояви, ми постійно
проводимо паралелі і знаходимо заãальні заêономірності розвитêó між
моделлю сóбêóльтóри, яêа створюється молоддю і заãальноêóльтóрним
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простором, в яêомó ця модель знаходиться. Відомо, що в межах
сóбêóльтóри зміна поêолінь відбóвається значно частіше, ніж ó велиêій
êóльтóрі (приблизно êожні 3-5 роêів), це дозволяє одномó поêолінню
дослідниêів прослідêóвати еволюцію і трансформацію деêільêох поêолінь
сóбêóльтóри. Необхідно таêож відмітити, що особливості поведінêи молоді
таê чи інаêше залежать від соціальних відносин в сóспільстві, яêі в свою
черãó обóмовлені êóльтóрно-історичною ситóацією. Моделювання
êóльтóрних заêономірностей ó внóтрішньоãрóпових процесах сóбêóльтóри,
дозволяє нам висóвати ãіпотези і бóдóвати припóщення відносно
подальшоãо заãальноêóльтóрноãо розвитêó сóчасноãо сóспільства.
Приводом для написання даної статті стала певна тенденція сóчасноãо
сóспільства до фемінізації масової êóльтóри. Тóт ми спробóємо
проаналізóвати заãальноêóльтóрнó ситóацію, проводячи аналоãії і
враховóючи заêономірності розвитêó сóбêóльтóри хіпі.
Cлід зазначити, що підсóмêами даноãо дослідження є виявлення
трьох етапів становлення жіночої домінантності за всю історію існóвання
сóбêóльтóри хіпі:
1. Зовнішні прояви фемінізації сóбêóльтóри;
2. Неãласна лідерсьêа позиція жінêи-хіпі;
3. Жіноча домінанта.
Початоê фемінізації сóспільства і зародження жіночої домінанти
в сóбêóльтóрі хіпі ми пов'язóємо з появою в 60-ті роêи поняття «óнісеêс».
Зазначимо, що в початêовій точці своãо зародження обидва ці явища бóли
дзерêальним відображенням один одноãо. Фемінізм – «óнісеêс» з óхилом
на чоловічó сторонó, хіпізм – «óнісеêс» з óхилом ó жіночий біê. Проте з
часом ситóація вирівнювалась, томó зараз в сóчасномó світі ми
спостеріãаємо настóпнó стадію фемінізації, яêó можемо порівняти з
перехідним періодом між дрóãим і третім етапом, що бóли виявлені нами в
сóбêóльтóрі хіпі. Виходячи з тоãо, що сóчасні тенденції моди диêтóють
чоловіêові правила, дотримóючись яêих він не ціêавиться в óтриманні
позиції «сильної статі» (метросеêсóали), можна зробити висновоê, що
сóчасна жінêа, не роблячи спеціальних зóсиль, незабаром отримає
домінóючі позиції, яê ми спостеріãали це на приêладі хіпі.
Проте, не слід забóвати, що за час своєї історії всі сóспільні рóхи, аêції
переживають
соціальноãо
протестó
і
молодіжні
сóбêóльтóри,
хвилеподібний розвитоê, що сóпроводжóється сплесêами і спадами
аêтивності. Томó, швидше за все, вслід за аêтивною фемінізацією,
слід чеêати хвилю, що насóвається, нової масêóлінної сóбêóльтóри,
з домінóючою чоловічою природою. У ЗМІ цей рóх вже одержав свою
назвó – ретросеêсóали.
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Академік Д. М. ОвсяникоКуликовський у спогадах сучасників

Катерина Лискова
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Дмитро
Миêолайович
Овсяниêо-Кóлиêовсьêий
(1853
–
1920)
–
почесний
аêадеміê
Імператорсьêої
Аêадемії
наóê,
літератóрознавець, сходознавець, психолоã, êóльтóролоã, літератóрний
êритиê та істориê, тобто вчений-енциêлопедист, професор Харêівсьêоãо
óніверситетó протяãом 18 роêів, потім виêладач Санêт-Петербóрзьêоãо
óніверситетó та Вищих (Бестóживсьêих) жіночих êóрсів, редаêтор
«Вестниêа Европы», видатна людина своãо часó. На початêó ХХ століття
Овсяниêо-Кóлиêовсьêий бóв не просто відомим óченим – він бóв
знаменитістю. Йоãо численні пóбліêації мали не лише дослідницьêе
значення, але й набóвали статóсó сóспільноãо явища. Томó, йоãо
незвичайна особистість відобразилась ó споãадах про ньоãо вчених тоãо
часó – êолеã, діячів наóêи і êóльтóри, політиêів, дрóзів та óчнів вченоãо.
Споãади є одним з найважливіших видів джерел при дослідженні
особистостей, бо вони допомаãають зрозóміти творчість вченоãо через йоãо
особисте життя. Саме таêі питання êолись ціêавили ОвсяниêоКóлиêовсьêоãо, êоли він займався психолоãією творчості, тільêи
досліджóвав він не споãади, а літератóрні твори. Деяêі споãади містять і
раціональнó êритиêó наóêової спадщини вченоãо та інформацію про
взаємовідносини Овсяниêо-Кóлиêовсьêоãо із творчою та політичною
елітою початêó ХХ ст.
Споãади про Овсяниêо-Кóлиêовсьêоãо почали з’являтись ще за життя
вченоãо; вони присвячóвались певним ювілейним датам, таêим яê,
наприêлад, 25-річчю та 35-річчю наóêової та літератóрної діяльності.
З приводó цих ювілейних дат виходили статті-споãади Б. А. Лезина,
Н. Ф. Сóмцова та інших. Ці статті дрóêóвались ó найбільш авторитетних
періодичних виданнях із яêими співпрацював Овсяниêо-Кóлиêовсьêий «Вестниêе Европы», «Вестниêе воспитания», «Современном мире» та
жóрналі «Речь», а таêож ó місцевій пресі Харêова та Петербóрãó.
Інший вид споãадів – це посмертні споãади про вченоãо, вони
найбільш
повно
представленні
статтями
М. Королицьêоãо,
С. Ф. Ольденбóрãа, Н. А. Котляревсьêоãо, А. Г. Горнфельда, Е. Казанович.
Ці споãади бóли надрóêовані ó 1920-1922 рр. ó жóрналах «Вестниê
литератóры» та «Начала». Потім деяêі з цих творів перевидавались ó
більш пізній час, хоча це сêоріш виêлючення, наприêлад, споãади
êолишньої слóхачêи жіночих êóрсів М. Ф. Щербаêової та письменниêа
К. Г. Паóстовсьêоãо.
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Таêож інформація про Дмитра Миêолайовича міститься ó споãадах,
присвячених йоãо вчителю О. О. Потебні, яê наприêлад споãади
М. П. Савінова та Т. Райнова.
Таêі джерела, яê споãади, дають дослідниêó óніêальнó інформацію
про вченоãо, вони допомаãають подивиться на ньоãо яê на дóже ціêавó
особистість, побачити Дмитра Миêолайовича очима йоãо стóдентів та
êолеã. І тоді перед нами постає «людина ó сіромó», із ясним, ласêавим
поãлядом, із веселою посмішêою; людина добра, розóміюча чóже лихо,
óважна до чóжих проблем; людина, що присвятила своє життя наóці, і що
цілêом знаходилась ó своємó внóтрішньомó наóêовомó світі.

тенденции переходноãо времени, была свойственна мноãим авторам
позднеантичной эпохи.
Фóльãенций Мифоãраф (оê. 467-532) – еще один римсêий писатель
из Африêи, óбежденный христианин, в мифолоãии видел испытание для
истинно верóющеãо. Интерпретировать содержание мифа для
Фóльãенция значит, прежде всеãо, снять пестрое ãречесêое приêрытие с
простоãо смысла, выразимоãо латинсêим языêом.
Основное сочинение Фóльãенция Mitologiarum libri III объясняет
"подлинный" смысл древних мифов в мистиêо-аллеãоричесêой манере.
Фóльãенций воспринимал античность êаê бы со стороны, еãо сознание óже
живет по христиансêим êанонам. И, несмотря на отличное от Драêонция
отношение ê античности, Фóльãенция сближает с ним неóãасающий
интерес ê ее мифопоэтичесêомó прошломó.
Несмотря на принятие христианства ê VI в. большинством населения,
светсêий образ жизни, занятия литератóрой и философией или
ãосóдарственная слóжба оставались питательной средой для сохранения
традиционноãо мировоззрения.
Несомненной заслóãой позднеантичных авторов являлось то, что,
бóдóчи последними живыми носителями античной традиции, они смоãли
сохранить лóчшее из античной системы ценностей, тем самым, подãотовив
почвó для развития êóльтóры христиансêоãо латинсêоãо средневеêовья, в
êоторой с VI в. êлассичесêие реминисценции станóт важной «подводной
частью айсберãа».

Характер классической традиции в творчестве латинских
писателей вандальской Африки

Елена Литовченко
Белгородский государственный университет
К êон. V – нач. VI вв., несмотря на то, что политичесêие изменения в
римсêом мире приобрели необратимый хараêтер, а в релиãиозной сфере
óже праêтичесêи безраздельно властвóет христиансêая церêовь, в сознании
мноãих римсêих аристоêратов-интеллеêтóалов продолжали сохраняться
традиционные античные óстановêи. Основными элементами êлассичесêой
традиции в том виде, в êотором она сохранилась ê VI в., являлись
античная мифолоãия и язычество, система риторичесêоãо образования и
латинсêий языê – фóндаментальная основа римсêой êóльтóры.
Одной из провинций, не óтративших лидирóющих позиций в сфере
êóльтóры в позднеантичнóю эпохó, являлась Северная Африêа.
Вандальсêое завоевание не слишêом отразилось на литератóрной
деятельности римсêоãо населения (не считая резêо возросшеãо êоличества
панеãириêов новым правителям), остались незыблемыми óстои
риторичесêой системы образования.
Одним из ярêих авторов латинсêой литератóры вандальсêой Африêи
является Блоссий Эмилий Драêонций (2 пол. V - нач. VI вв.), оставивший
написаннóю вполне в христиансêом дóхе поэмó в III êниãах Laudes Dei,
а таêже целый ряд произведений, в êоторых по всем правилам риториêи
излаãаются язычесêие мифы, представляющие собой единый сборниê под
заãлавием Romulea. Автор не отделяет античнóю êлассиêó в своем
сознании от средневеêовоãо видения мира, в центре êотороãо – Боã.
Признав единоãо Боãа и христиансêóю идею творения, Драêонций не
отрицает и старых язычесêих божеств, а античные мифолоãичесêие
сюжеты все еще волнóют еãо воображение. Таêая эêлеêтиêа, отражавшая
180

Мозаики Херсонеса  Херсона

Анна Литовченко
Харківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 52
Одной из важнейших задач археолоãии является интерпретация,
осмысление наêопленноãо материала. Во время расêопоê в Херсонесе было
отêрыто значительное êоличество фраãментов мозаиê, êаê напольных, таê
и материалов позволяющих сделать предположение и о настенных
мозаиêах. Цветовая палитра этих êартин óêазывает на использование
значительноãо арсенала палитр, широêих цветовых ãамм. Мозаиêи можно
разделить на два вида: настенная мозаиêа – óêрашавшая стены и своды
храма и напольная – слóжившая óêрашением пола.
На сеãодняшний день мноãие вопросы, связанные с Херсонесêими
мозаиêами остаются не разрешенными. В своих работах мноãие историêи,
археолоãи делают êратêие заметêи про то, что мозаиêи слóжили для
óêрашения и были разнообразны, но их анализ не приводится.
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Хронолоãичесêие рамêи работы охватывают период с VI - VII вв. по
Х в. н.э. Таê, êаê появление особоãо óêрашения полов, стен и сводов в
интерьере храма датирóется VI - VII вв., что связано с переломом в
релиãии и êаê следствие – строительство новых храмов. А вот Х веêом
датирóется оêончание использования мозаиê, êаê весьма важный предмет
интерьера храма в Херсонесе, в связи с рядом техничесêих и материальных
фаêторов.
Анализирóя наêопленный материал можно заêлючить, что
Херсонессêие мозаиêи это не просто набор êрасиво выложенных êóсочêов,
но и êартины, имеющие сюжетнóю линию, смысл, высоêóю техниêó
передачи
цветов.
Они
иãрали
важнóю
роль
в
óбранстве
раннесредневеêовоãо храма византийсêоãо ãорода Херсона.
Сами настенные мозаиêи не сохранились, но фраãменты смальты
найденные во время расêопоê позволяют сделать неêоторые выводы.
Настенные мозаиêи являлись частью сложноãо óбранства храма и
совместно с фресêовой живописью составляли целостнóю êомпозицию.
Мозаиêи óêрашали êóпола, êонхи апсиды, выделяемые части стен, ãде и
было найдено большинство их остатêов – это êамешêи разных оттенêов
цветов, встречаются с позолотой. Можно осторожно предположить, что в
сюжетах настенных мозаиê моãли присóтствовать изображения святых,
êаê и во всем византийсêом исêóсстве.
Напольные мозаиêи сохранились в значительном êоличестве.
Они óêрашали полы мноãих храмов и представляли собой сложные
êомпозиции, состоящие из различных элементов, êоторые опираются на
раннехристиансêие символичесêие традиции, êоãда символизм был
основной линией всех христиансêих сюжетов. Таê, êаê они óстилали пол,
то палитра цветов была не столь боãатой, êаê стенная мозаиêа.
Исследование памятниêов мозаиê Херсонеса – Херсона может
позволить более полно восстановить óбранство ранневизантийсêих храмов,
а таê же влияние дрóãих центров Империи на êóльтóрó
раннесредневеêовоãо ãорода.

Среди предметов воорóжения, встречающихся на поселениях и в
моãильниêах сêифсêоãо времени в Днепровсêом лесостепном Левобережье
в целом и в бассейне Ворсêлы в частности в больших êоличествах
встречаются наêонечниêи стрел. Наиболее значительная êоллеêция
происходит с самоãо êрóпноãо в Восточной Европе поселения раннеãо
железноãо веêа – Бельсêоãо ãородища. В последние ãоды (с 1990 по
2006 ãã.) широêомасштабные расêопêи, проводимые под рóêоводством
И. Б. Шрамêо, на еãо Западном óêреплении позволили исследователям
стратиãрафичесêи выделить несêольêо ранних периодов в истории
поселения, охватывающих широêий временной промежóтоê: со второй
половины VIII до начала V вв. до н.э. В резóльтате полóчена большая
êоллеêция наêонечниêов стрел, êоторая поêа не обработана и не введена в
наóчный оборот. Общее их êоличество, найденное за ãоды расêопоê на
Бельсêом ãородище с óчетом последних постóплений позволяют óточнить
хронолоãичесêие рамêи бытования отдельных типов в рамêах данноãо
поселения и реãиона в целом в раннесêифсêий период.
Было рассмотрено 242 наêонечниêа стрел раннесêифсêоãо периода.
Из них 237 - бронзовые, 3 - êостяные и 2 - железные. Следóет таêже
заметить, что из имеющихся бронзовых, приãодными для êлассифиêации
являются 226 наêонечниêов.
Кроме тоãо, мы попытались êлассифицировать эти артефаêты,
использóя типолоãию Мелюêовой А. И. (1964 ã.). На Западном
óêреплении Бельсêоãо ãородища нами было выделено 18 типов бронзовых
раннесêифсêих наêонечниêов стрел.
Обработанные материалы были вêлючены в общóю хронолоãию
раннесêифсêоãо периода, êоторая, ê сожалению, на сеãодняшний день
довольно противоречива. Выделенные нами типы наêонечниêов стрел
Западноãо óêрепления распределены по хронолоãичесêим ãоризонтам и
поêазаны в системе разных ãрóпп предметов материальной êóльтóры,
залеãающих в определенных слоях поселения. Важно подчерêнóть, что óже
с третьей четверти VII вв. до н.э. праêтичесêи во всех слоях и êомплеêсах
Западноãо Бельсêа присóтствóет античная êерамиêа, позволяющая более
точно датировать ãоризонты.
Таêим образом, была предпринята попытêа óточнения типолоãии
раннесêифсêих наêонечниêов стрел Западноãо Бельсêа, êоторая в
дальнейшем поможет сêорреêтировать раннесêифсêóю хронолоãию
в целом.

Наконечники стрел Западного укрепления Бельского городища

Оксана Лифантий
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Важное место в решении мноãих вопросов археолоãии раннеãо
железноãо веêа занимает сêифсêое воорóжение, êоторое óже давно стало
предметом серьезноãо изóчения. Разработêа данной темы имеет особое
значение при восстановлении историчесêих событий VIII-VI вв. до н.э.,
êоãда на оãромной евразийсêой территории формировалась сêифсêая
êóльтóра, связанная с миром êочевниêов, пришедших в Северное
Причерноморье из ãлóбин Азии.
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Народнопісенна творчість Слобожанщини і Поділля в дослідженнях
кабінету музичної фольклористики ВУАН у 20ті роки ХХ ст.

Ця ідея бóла до середини 20-х рр. реалізована ó виãляді аматорсьêих
êраєзнавчих стрóêтóр, яêі надзвичайно аêтивно діяли і на Поділлі.
Безóмовно, вирішальнó роль в цьомó процесі належить, безóмовно,
діяльності Кабінетó мóзичної етноãрафії ВУАН (1922-1935 рр.), та
наóêово-дослідницьêомó доробêó йоãо співробітниêів: К. Квітêи,
М. Гайдая, В. Харêова, М. Береãовсьêоãо. На сьоãодні досить повно
висвітлена наóêова спадщина лише êерівниêа Кабінетó мóзичної
етноãрафії ВУАН – К. Квітêи, та йоãо дóховноãо соратниêа Ф. Колесси.
Діяльність Кабінетó мóзичної етноãрафії ВУАН певною мірою бóла
віддзерêаленням сêладних процесів, яêі відбóвалися в óêраїнсьêомó
сóспільстві в 20-30х роêах ХХ століття. Значення діяльності Кабінетó
мóзичної етноãрафії поляãає в виробленні наóêових методів, зоêрема,
порівняльних досліджень мóзичноãо фольêлорó (праці К. Квітêи), та
методичних праць, стосовно збиранню, обробці, записó та вивченню
народно-пісенної творчості (праці К. Квітêи, М. Гайдая, В. Харêіва,
М. Береãовсьêоãо). У часописі «Мóзиêа» за 1923 ріê, ч. 1 читаємо:
«Мóзично-етноãрафічний êабінет при Всеóêраїнсьêій Аêадемії Наóê.
10 жовтня минóлоãо роêó (читати – 1922 – І. М.) Аêадемія Наóê
відчинила двері Мóзично-етноãрафічномó Кабінетó. Кабінетом вже зібрано
понад 700 мелодій. Останніми днями вийшло «Повідомлення Мóзичноетноãрафічноãо Кабінетó»: «М. Лисенêо яê збирач народних пісень».
Відомий знавець народної мóзиêи Опанас Сластьон (м. Мирãород)
подарóвав êабінетові фоноãрафії êільêа схоплених ним фоноãрам. На жаль,
цей фоноãраф дóже старої êонстрóêції і набóття óдосêоналеноãо
фоноãрафа становить предмет найбільшої тóрботи Кабінетó. На чолі
Кабінетó – К. Квітêа». Вражають темпи і обсяã роботи за досить
невелиêий період діяльності Кабінетó. Між тим необхідно зазначити, що
êільêість співробітниêів Кабінетó мóзичної фольêлористиêи бóла
мінімальною, матеріальні óмови та технічні ресóрси бóли обмеженими.
Незважаючи на це, напрями Кабінетó мóзичної етноãрафії ВУАН
вражають: 1) орãанізація пóблічних засідань з метою попóляризації
Комісійної праці та самої ідеї êраєзнавчоãо вивчення; 2) орãанізація
наóêових еêспедицій, еêсêóрсій; 3) наóêові відрядження; 4) власне
наóêово-дослідна діяльність; 5) наóêові пóбліêації; 6) праця серед широêих
мас радянсьêоãо сóспільства; 7) наóêовий зв’язоê з заêордоном та
орãанізаційна діяльність. Продóêтивною бóла наóêово-дослідницьêа
діяльність Кабінетó мóзичної етноãрафії. У звітній статті К. Квітêи від
1930 р. налічóється понад 64 дослідження, в томó числі, пóбліêації
фольêлорних записів.

Ірина Мазур
Кам’янець-Подільський національний університет
Уêраїна є однією з небаãатьох європейсьêих êраїн, де фольêлорó
належить ãоловне місце в формóванні психолоãії, етиêи, естетиêи,
êóльтóри і ментальності нашоãо народó. Енциêлопедією бóття етносó
справедливо вважають народнó пісню. Уêраїнсьêа народно-пісенна
творчість відобразила світоãляд народó від первісноãо станó до сьоãодення.
Найперші вірóвання, звичаї, обряди, праця і побóт, мораль і
світосприйняття óêраїнсьêоãо народó знайшли відображення в фольêлорі.
Необхідно зазначити, що саме народно-пісенна творчість є тією єдиною
дóховною системою народó, завдяêи яêій виражається менталітет нації,
особливості народної дóші, хараêтерó та виховання нації. Збереження
народно-пісенної творчості дозволяє передавати особливий ãенетиêоетнічний êод настóпним поêолінням. В цьомó процесі чимала заслóãа
належить мóзичній фольêлористиці. Необхідно зазначити, що на певних
етапах своãо розвитêó наóêа мала назви, яêі, з поãлядó сóчасноãо
наóêовоãо підходó, бóли лише частêово синонімічні: мóзична етноãрафія,
мóзична антрополоãія, етномóзиêолоãія, тим самим, підêреслюючи той чи
інший аспеêт змін тенденцій та напрямêів розвитêó êóльтóрноãо
середовища. На сьоãодні óêраїнсьêа фольêлористиêа, яê і баãато інших
наóê, ще не має власноãо повноãо історіоãрафічноãо дослідження, яêе б
охопило óсі здобóтêи народно-пісенноãо фольêлорноãо шарó нашої
êóльтóри. Досі не існóє детальноãо і повноãо дослідження найбільш
сêладноãо, сóперечливоãо і водночас, ясêраво-творчоãо періодó в
óêраїнсьêій мóзичній фольêлористиêи – періодó 20-30-х роêів ХХ
століття.
Слобожанщина і Поділля ó êонтеêсті óêраїнсьêої народно-пісенної
спадщини бóли особливими районами. Ця особливість вже в ХІХ - поч.
ХХ ст. проãлядається ó працях таêих видатних дослідниêів, долі яêих
пов’язані з цими реãіонами, яê: М. Сóмцов, О. Колеса, Л. Білецьêий,
О. Оãоновсьêий. У їх працях виявлені хараêтерні тенденції та особливості
фóнêціонóвання мóзичної фольêлористиêи. Стосовно 20-х рр., треба
наãолосити, що ця проблема бóла однією із êлючових в істориêоêраєзнавчомó рóсі, поштовх до розãортання яêоãо надто баãато доêлали
óчені-êраєзнавці Харêова. Вони настирливо ініціювали ó владі
необхідність підтримêи êраєзнавчоãо рóхó, стверджóючи, що весь спеêтр
національно-êóльтóрних пріоритетів, в томó числі і народна пісенна
спадщина, є важливими чинниêами в ãармонізації сóспільноãо розвитêó.
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Китай глазами русских миссионеров XVIIIXIX вв.
(конфессиональный аспект восприятия конфуцианской культуры)

половины XIX веêа начинается êачественно новый этап в осмыслении
Китая, хараêтеризóющийся признанием моральноãо и релиãиозноãо
боãатства êитайсêой êóльтóры, а таêже пониманием причин неãативноãо
ответа Китая на вызов христиансêой цивилизации. Изменение
интерпретации от «неприятия» ê «принятию» связано с отêрытием Китая
для внешних сношений и разрешением свободы христиансêих
вероисповеданий, что способствовало ростó аêтивности протестантсêих и
êатоличесêих миссионеров и, êаê следствие, ростó êитайсêих
антииностранных и антимиссионерсêих настроений. В таêой ситóации
рóссêие миссионеры, по метêомó наблюдению иеромонаха Ниêолая
(Адоратсêоãо), оêазались «нейтральными и беспристрастными зрителями,
êоторые моãли оценить смысл и значение ãонений на христианство».
Во всех отчетах и заметêах этоãо периода отмечается о неправильной
постановêе миссионерсêоãо дела и делается вполне правомерный вывод о
том, что не христиансêие доãматы êаê таêовые в большинстве слóчаев
вызывали отторжение и не были восприняты, но христианство, êоторое
несло êóльтóрный и историчесêий опыт европейцев, с осознанием еãо
полноãо превосходства и, вследствие чеãо, полным забвением
апостольсêоãо понимания миссии и миссионерсêой деятельности в целом.

Юлия Мазурика
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»
Проблемы понимания «дрóãоãо»/«чóжоãо» и возможности диалоãа
междó «своим» и «чóжим» являются одними из ãлавных проблем в
истории êóльтóры. Ведь мир «своеãо», «своя» êóльтóра обретают
специфиêó и своеобразие тольêо в процессе осознания «чóжой» êóльтóры
и общении с ней. В этой связи особый интерес представляет взãляд
христиансêих миссионеров на «чóжóю» êóльтóрó, в êоторой они
проповедовали, посêольêó первоначальной задачей всех без исêлючения
христиансêих миссий были не понимание и диалоã, а еванãельсêая
проповедь, претендóющая на вселенсêий хараêтер измерения, «чтобы все
люди спаслись и достиãли познания истины» (1 Тим. 2, 4).
Примечательно, что образ êонфóциансêой êóльтóры, наиболее ярêо
отобразившийся в письмах на родинó, заметêах и отчетах, дневниêах
рóссêих миссионеров (Софрония (Грибовсêоãо), Иаêинфа (Бичóрина),
Палладия (Кафарова), Ниêолая (Адоратсêоãо), Серãия (Страãородсêоãо)
и др.), значительно отличается от образа êонфóциансêой êóльтóры,
сформированноãо
миссионерами
иностранными
(êатоличесêими
и протестантсêими). Эта тенденция объясняется êаê различием
в боãословсêом понимании миссии Церêви, таê и êонêретными задачами
пребывания в Китае. Каê справедливо отмечает исследователь
христиансêих миссий в Китае А. В. Ломанов, если êатоличесêие и
протестантсêие миссионеры должны были óбеждать êитайцев принять
новóю для них релиãию и требовать от них отречения от «сóеверий»,
óнаследованных от предêов, то православные – напоминать албазинцам
(рóссêим защитниêам êрепости Албазин, плененным цинсêими войсêами
еще в 1685 ã. – Ю. М.) о необходимости свято хранить христиансêóю верó,
одновременно отвращая их от поãрóженности в мир êитайсêой
релиãиозной жизни. Таêое óзêое определение задачи православной миссии
избавляло священниêов от необходимости полемиêи с носителями
êитайсêой традиции для доêазательства им превосходства христиансêой
веры. Однаêо задача предотвращения «êитаизации» албазинцев сходным
образом заставляла православных слóжителей миссии осмысливать
оêрóжавшóю их реальность в понятиях «сóеверия» и «идолопоêлонства»,
что сближало их оценêи с оценêами иностранных проповедниêов.
Образ Китая и êитайцев в письменном наследии рóссêих
миссионеров XVIII – первой половины XIX вв. строится по принципó
оппозиции «чóжой»-«свой», «язычесêий»-«христиансêий», «êитайсêий»«христиансêий», «рациональный»-«дóховный». Тем не менее, со второй
186

Ставлення королівської влади до повноважень парламенту в
Англії раннього нового

Ольга Маклюк
Запорізький національний університет
Процес зміцнення êоролівсьêої влади ставив питання про долю
станово-представницьêих орãанів, яêі сêлались в епохó ХІІІ-XV ст. та бóли
невід’ємною частиною процесó централізації, що проходив ó êраїнах
Європи. Виêлючна політична доля анãлійсьêоãо парламентó та роль йоãо
сьоãодні в політичній системі Анãлії зробила йоãо об’єêтом баãатьох
різноаспеêтних досліджень і в Анãлії і за її межами: робота, сêлад, фóнêції,
життєдіяльність цієї державної óстанови на протязі всієї її історії, що
починається з дрóãої половини ХІІІ ст. і діє до наших днів.
Сóчасні дослідження спрямовані на порівняльний аналіз êоролівсьêих та
парламентсьêих прероãатив в різних державах новоãо часó.
Анãлійсьêі істориêи надають велиêоãо значення фаêтó збереження
парламентó в епохó ранніх Тюдорів. Ще ó XIX ст. бóла запропонована
формóла “king in the parliament” – êороль ó парламенті, яê принцип
взаємовідносин монарха та представницьêоãо орãанó протяãом óсієї історії
Анãлії, на основі яêої істориêи бóдóвали власні êонцепції. Зãідно цієї
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формóли визначалось значення парламентó ó всій історії Анãлії. Аналіз
сóчасної анãлійсьêої історіоãрафії дозволяє ãоворити про те, що більшість
істориêів, яêі займаються вивченням заêонодавства, історії державних
óстанов Анãлії, дотримóються ліберально-êонститóційної êонцепції в
хараêтеристиці державноãо óстрою епохи Тюдорів. Зãідно з їхніми
оцінêами наявність в стрóêтóрі державноãо óправління êраїни таêоãо
орãанó яê парламент, дозволяє віднести її вже в першій половині XVI ст.
за формою державноãо óстрою до обмеженої монархії.
Доля парламентó яê інститóтó влади стала одним із найважливіших
моментів ó розвитêó анãлійсьêої держави рóбежó XV-XVI ст.
Сааме парламент підтвердив заêонність переходó êорони до нової династії
Тюдорів, саме він вистóпав ãарантом заêонності наслідóвання престолó.
Із широêоãо êола питань, яêі обãоворювались парламентами Тюдорів треба
виділити одне – фінансове. Лише фінансові питання бóли предметом
обãоворення всіх парламентів ранньоãо новоãо часó, необхідність їх
вирішення і спонóêала монархів сêлиêати парламент.
Тюдори êористóвалися послóãами і парламентó, і яê Таємної ради.
Звідси – зміцнення зв‘язêó між цими двома державними орãанами.
Істориêи XIX-XX ст. вважали що, не парламент êонтролював радó,
а сêоріше рада направляла діяльність парламентó. Відсóтність права ãолосó
деяêих членів Таємної ради в парламенті не применшóвала їх ролі яê
виразниêів êоролівсьêої позиції з тоãо чи іншоãо питання. Крім тоãо, цим
аêтом бóв порóшений принцип “елітарності” при формóванні палати
лордів. Анãлійсьêа аристоêратія не тільêи порідшала ó своїх лавах, але й
втратила монополію представництва ó верхній палаті парламентó.
Звання пера стало особливим політичним правом.
Сóчасні дослідниêи вважають, що необхідно відмовитись від «ідеї
протистояння» êороля та парламентó та вважають створеним міфом
бажання станів встановити êонтроль над óрядом та монархом. Ренесансна
ідея ãармонії та балансó ó “політичномó орãанізмі” ярêо проявилась ó
збереженні старих та отриманні нових прероãатив парламентом.
Таêим чином, вміло маніпóлюючи парламентом, êоролі періодó ранніх
Тюдорів бóли в ціломó “за” парламентсьêі прероãативи, але при цьомó
парламент повинен бóв, не тільêи не обмежóвати владó êороля, а навпаêи,
сприяти її зростанню.
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Трудовий аспект соціалізації особистості в українському селі
ІІ половини ХІХ – початку ХХ століть

Василь Маліков
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Термін соціалізація виêористовóється для позначення процесó
пізнання певної êóльтóри і тоãо, яê жити в ній. Для сóспільства введення
всіх індивідóальних членів до йоãо моральних норм, взаємин, цінностей,
мотивів, соціальних ролей, мови та символів є засобом, шляхом яêоãо
досяãаються соціальні та êóльтóрні цілісність, спадêовість й
безперервність. Отже, вивчення процесó соціалізації особистості в
óêраїнсьêомó селі ІІ половини ХІХ – початêó ХХ століть має сприяти
пізнанню традиційної народної êóльтóри в ціломó, її основоположних
норм та цінностей.
Соціалізація в традиційній народній êóльтóрі розãлядається автором
яê інститóціалізовано-соціальне явище.
Трóдовий аспеêт соціалізації є одним з найважливіших і базових ó
процесі соціалізації в ціломó. Метою дослідження є визначити основні
зміст, механізм, форми, аãентів соціалізації особистості ó трóдовомó
відношенні.
Соціалізація дитини ó трóдовомó аспеêті бóла спрямована на
формóвання відповідноãо ставлення до праці яê основи селянсьêоãо життя,
мотивів трóдової діяльності, необхідних для неї знань та навичоê.
Заêладання базових цінностей і орієнтирів щодо трóдової діяльності і
первинне прилóчення дитини до праці відбóвалося на рівні сім’ї. Важливе
значення мав початêовий досвід взаємодії ó трóдовій діяльності з іншими
дітьми. Водночас життя êожної дитини бóло óнаочненим для ãромади.
Змалечêó дитина не лише автоматично пізнавала різні види робіт по
ãосподарствó, але й заочóвалась до цьоãо. В подальшомó збільшóвалася
роль підтримêи в набóтті особою трóдовоãо досвідó з боêó êолеêтивó
однолітêів і ãромади в ціломó. На початêовомó етапі соціалізації дитина
спостеріãала за працею дорослих, мала формóвати власне ставлення до
праці на основі приêладó батьêів. Колеêтив однолітêів і старших дітей бóв
моделлю трóдовоãо êолеêтивó для особи на шляхó соціалізації. З одноãо
боêó, в ньомó відбóвалося безпосереднє навчання трóдовим навичêам, з
іншоãо боêó, засвоювалися заãальні настанови орãанізації трóдовоãо
процесó, ієрархічність цієї орãанізації і взаємодія в ній, ідея
підпорядêóвання більш досвідченомó, тобто êомóніêативні навичêи в
трóдовомó процесі. У підлітêовомó віці дитина брала посильнó óчасть ó
трóдовій діяльності своєї сім’ї й ãромади, вдосêоналювала набóті вміння в
êолеêтиві однолітêів.
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Засвоєння трóдових норм, знань та навичоê бóло тісно пов’язано із
ãендерною соціалізацією, тобто засвоєнням особистістю поведінêи й
відносин, відповідних до своєї статі, ó трóдовій діяльності.
Сім’я вистóпала чи не найважливішим аãентом соціалізації
особистості ó селянсьêомó середовищі. Важливе місце ó засвоєнні досвідó,
навичоê та знань відіãравали ãрóпи однолітêів і дітей старшоãо віêó, власні
старші брати і сестри. При цьомó останні вистóпали аãентами соціалізації в
яêості трóдовоãо êолеêтивó. Без сóмнівó важлива роль ó процесі
соціалізації в трóдовій сфері належала ãромаді. Її вплив на фомóвання
особистості бóв яê прямим, таê і опосередêованим. До прямих засобів
впливó можна віднести спільнó працю членів ãромади (наприêлад,
толоêи), опосередêований вплив ãромада мала через êонтроль і оцінêó дій
своїх членів.
Наявний етноãрафічний матеріал щодо трóдовоãо та інших аспеêтів
соціалізації особистості до її одрóження підтверджóє одне з теоретичних
положень стосовно особливостей соціалізації в традиційномó сóспільстві, а
саме щодо механізмó „попередньої соціалізації” особистості в ньомó.
В óêраїнсьêій традиційній народній êóльтóрі óсталена соціалізація ó
трóдовомó аспеêті дозволяла ãотóвати нове поêоління до óчасті ó трóдовій
діяльності власноãо сімейноãо ãосподарства і вêлючення до селянсьêої
ãромади.

стрімêоãо óдарó на Київ, а й створювало сприятливі óмови для
форсóвання Дніпра з ходó задля стратеãічноãо настóпó до Донбасó та
Кавêазó.
Прорив німецьêих танêових дивізій до Києва на початêó липня
1941 р. призвів до тоãо, що радянсьêий Південно-Західний фронт
опинився розрізаним на дві частини: північнó, що розãорнóла бої на
êоростенсьêомó напрямі, та південнó, êотра перейшла до оборони вздовж
рóбежó староãо державноãо êордонó. Та яêщо оборонні бої 5-ї армії на
êоростенсьêомó спрямóванні в ціломó бóли óспішними, то події
південніше розвивалися вêрай незадовільно. 2 серпня на р. Синюха біля
Добрянêи 1 німецьêа танêова ãрóпа та 17 армія замêнóли мале êільце
оточення навêоло 6-ї та 12-ї радянсьêих армій, а на дрóãий день 16 танêова
дивізія та óãорсьêий êорпóс з’єдналися в Первомайсьêó, створивши ще
одно êільце оточення.
Командóвання фронтом яê моãло намаãалося переêидати оточеним
війсьêам боєприпаси, продовольство та інше, але, за свідоцтвом
німців – óчасниêів боїв під Уманню, значна частина сêинених вантажів
потрапляла до рóê останніх. Постійні вêазівêи пробиватися тільêи на схід
чи в êрайньомó випадêó на південний-схід привели до тоãо, що 12-а армія
до 5 серпня здійснювала спроби прорвати êільце оточення саме в цих
напрямах. Тільêи вночі 5 серпня П. Г. Понедєлін доносив: «Решил
пробиваться в направлении Первомайсê». В той же час êомандóвач
6-ї армії ãенерал І. Н. Мóзиченêо намаãався прорвати êільце оточення на
південь. Плацдарм, на яêомó зãрóдилися оточені війсьêа, до 65 тис.
чоловіê, не перевищóвав розмірó 10 на 10 êм, та повністю прострілювався
артилерією та стрілецьêою зброєю. Шалений тисê зі сходó та півночі
вимóсив війсьêа двох армій в êінці êінців зãрóдитися навêоло села
Підвисоêе. На північномó-сході від ньоãо бóв ãóстий дóбовий ліс – Зелена
Брама, яêа стала символом останніх ãероїчних боїв 6-ї та 12-ї армій.
В траãічні дні серпня 1941 р. Зелена Брама дала війсьêам останню опорó
та захист від безêінечних атаê із землі та повітря. Німецьêа сторона
відмічала: «противниê несмотря на безнадёжное положение, не помышлял
о плене».
До 8 серпня бійці та êомандири 6-ї та 12-ї армій здійснювали
відчайдóшні
спроби
орãанізованоãо
проривó
êільця
оточення.
Але вирвалися лише 11 тис. чоловіê та 1015 автомашин із бойовим майном
під проводом начальниêів штабів обох армій êомбриãа Н. П. Іванова та
ãенерала Б. І. Арóшаняна. Розрізнені ãрóпи червоноармійців продовжóвали
чинити опір та здійснювати спроби просочитися через німецьêі бойові
порядêи аж до 13 – 15 серпня. Тих що залишилися в живих, в більшості
своємó поранених та хворих солдат і офіцерів 6-ї та 12-ї армій спітêала
тяжêа доля фашистсьêоãо полонó. Всі вони бóли зіãнані в êонцтабір

Уманська трагедія: оточення 6ї та 12ї радянський армій
в серпні 1941 р.

Олександр Марінченко
Дніпропетровський національний університет
Доля тієї чи іншої війсьêової операції Велиêої Вітчизняної війни в
людсьêій свідомості баãато в чомó залежить від тоãо, яêою вона
залишилася на сторінêах історичної чи хóдожньої літератóри. Можна
навести цілий переліê операцій та їхніх сêладових частин, яêим із тих чи
інших причин, таê би мовити, «не пощастило» з історичним висвітленням.
Це в певній мірі стосóється й подій, пов’язаних з оточенням 6-ї
та 12-ї радянсьêих армій під Уманню в серпні 1941 р.
У своїх аãресивних планах êомандóвання вермахтó особливó óваãó
відводило захопленню Уêраїни, де вела настóп ãрóпа армій «Південь».
Противниê намаãався яêомоãа швидше оволодіти Центральним
Подніпров’ям – обширним районом із йоãо висоêорозвиненою
промисловістю та сільсьêим ãосподарством. Зі стратеãічної точêи зорó це
не тільêи забезпечóвало підтримêó з півдня óãрóповання, перед яêим
стояло завдання проривó передової лінії радянсьêих війсьê і нанесення
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Умансьêа яма – дóлаã № 182 і шталаã № 349, де бóла створена справжня
фабриêа смерті. За матеріалами Нюрнберзьêоãо процесó смертність в
ньомó досяãала 87,5% війсьêовополонених на ріê.

примóсових робітниêів Рейхó. Крім важêої фізичної праці на рівні з
чоловіêами, вони зазнавали моральноãо, а той сеêсóальноãо насильства
з боêó табірної адміністрації.
Навесні 1945р. примóсові робітниêи Рейхó бóли звільнені союзними
війсьêами. Незначна частина їх залишилась ó західномó світі, більшість
повернóлася на батьêівщинó. після повернення з неволі êолишні
остарбайтери разом з êолишніми війсьêовополоненими та в’язнями
êонцтаборів óтворили для радянсьêої держави єдинó ãрóпó «тих, хто
побóвав за êордоном». Вони тривалий час підляãали наãлядó спецслóжб,
зітêнóлись з недоброзичливим ставленням ãромадсьêості, баãато з них не
створили родинó, не здобóли освітó.

Соціальні Групи остарбайтерівдонеччан

Ольга Мармілова
Донецький національний університет
Комплеêсне виêористання традиційних та альтернативних підходів ó
вивченні історії остарбайтерів, робітниêів, вивезених до Німеччини з
оêóпованих територій радянсьêоãо Союзó, дозволяє виділити серед них
деêільêа ãрóп.
За способом виїздó можна виділити дві ãрóпи: добровольців і
вивезених примóсово. Переважаючим бóло примóсове вивезення
робітниêів, проте частина мешêанців міст, особливо Сталіно, поїхала
працювати за êордон добровільно. Проаналізóвавши споãади êолишніх
робітниêів Рейхó, яêі виїхали добровільно, можна визначити, що основною
ãрóпою причин бóли еêономічні, а саме сêрóта і ãолод. Нацисти
пропонóвали роботó за фахом металóрãів та шахтарів, що свідчить про
реãіональнó ãнóчêість пропаãанди. Незначною частиною добровольців
бóли люди, незадоволені радянсьêою владою. Типовим явищем бóв
змішаний метод, êоли молодь переêонóвали поїхати «добровільно», але під
заãрозою фізичної розправи з батьêами чи наêладанням на них величезних
штрафів. Випадêи дійсних добровольців поодиноêі.
За ãалóзями ãосподарства, в яêих застосовóвалась їх праця,
остарбайтерів можна поділити на: промислових (близьêо 50%:
8,3 – ãірниêи, 29,2 – металóрãи, 3,6 – бóдівельниêи, 4 – хімія) і сільсьêих
(близьêо 30%) робітниêів та домашню обслóãó (близьêо 20%).
Найважчими óмови бóли в промисловості, особливо на шахтах, де
працювала значна êільêість робітниêів з Донеччини. Компаêтне
розміщення сприяло взаємодопомозі серед промислових робітниêів.
Становище сільсьêоãосподарсьêих та домашніх робітниêів мало свої
особливості: фізично леãша праця, розпорошення в німецьêомовномó
середовищі, ненормований робочий день, майже повна залежність від волі
ãосподаря.
За статево-віêовою ознаêою виділяються таêі ãрóпи остарбайтерів:
діти та підлітêи, дівчата до 25 роêів, чоловіêи та жінêи середньоãо віêó,
старші. Зóпинимося на перших двох, найбільш чисельних та незахищених.
Офіційно східних робітниêів набирали починаючи з 15 роêів, на праêтиці
ж під час облав забирали навіть дітей. Умови їх праці в Німеччині не
відрізнялись від дорослих. Дівчата до 25 роêів бóли основною ãрóпою
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Статусная стратификация социальных групп сельского
населения Беларуси в 60 – 90х гг. ХІХ в.

Анна Маскевич
Белорусский государственный университет
Сельсêое население Беларóси, êаê и в целом Российсêой империи, не
было однородным ни до отмены êрепостноãо права, ни после. Изóчению
ранжирования сельсêоãо населения пореформенноãо посвящено немало
литератóры. Большинство имеющихся исследований направлены на
освещение имóщественной дифференциации, хараêтеристиêó социальных
ãрóпп с точêи зрения êлассовой теории. Однаêо социальная
стратифиêация имеет более широêое значение. Она вêлючает в себя
ãендерный, правовой, этничесêий, профессиональный и дрóãие аспеêты.
Немаловажное место в êрестьянсêой среде занимала и таê называемая
неформальная стратифиêация, определяющая неофициальный статóс
представителя той или иной социальной êатеãории сельсêоãо населения в
неофициальных внóтрисословных отношениях. Новые проблемы
социальной истории êрестьянства еще не полóчили достаточной
разработêи в трóдах историêов.
Целью данной работы является изóчение статóсных позиций
различных êатеãорий сельсêоãо населения Беларóси в 60 – 90-е ãã. ХІХ в.
Рассматриваются статóсные различия в официальном и неофициальном
положении социальных ãрóпп êрестьянства, выделяемых на основе
отношения ê собственности и власти, а таêже неформальных
стратифиêационных ãрóпп.
В имóщественном отношении сóществовали три основные ãрóппы
êрестьянства – зажиточные, середняêи и беднота. Не смотря на то, что
официально боãатые êрестьяне занимали высоêие статóсные позиции,
обладали определенным престижем и властью, отношение ê ним
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односельчан не было таêим однозначным. С точêи зрения неформальной
стратифиêации боãачи не обладали беспреêословным авторитетом и
óважением. Отношение ê бедняêам часто было даже лóчшим, им
сочóвствовали, старались помочь. Иноãда сельсêие жители сами
стремились перейти в более низêóю êатеãорию.
Исходя из êритерия власти, верхние слои социальной лестницы
занимали сельсêие старосты и волостные старшины. Их авторитет таêже
не был постоянным. Если первоначально они владели óважением среди
êрестьян, то постепенно, в резóльтате частых злоóпотреблений
должностными полномочиями и т.п., таêие êрестьяне теряли свои
позиции. Общественное мнение имело большое значение для êрестьян,
поэтомó бывали слóчаи, êоãда они осознанно отêазывались от
предлаãаемых должностей.
Среди дрóãих ãрóпп в социальной иерархии сельсêоãо населения
можно выделить реêрóтов, сирот, вдов, примаêов, стариêов и старцев,
повивальных бабоê, знахарей и целителей. Безóсловно, названные позиции
находились на нижних стóпенях социальной лестницы. Крестьянин или
êрестьянêа, попадавшие в однó из óêазанных êатеãорий, обязательно сразó
же ощóщали изменения своеãо положения, общественноãо статóса и
отношения оêрóжающих.
Сельсêое население Беларóси в 60 – 90-х ãã. ХІХ в. было
представлено различными социальными ãрóппами. Их статóсные позиции
определялись не тольêо формальными хараêтеристиêами, но и
неофициальными отношениями в сельсêой среде.

Оêремі аспеêти, що стосóються питання фóнêціонóвання Церêви в
роêи правління Миêоли І, частêово розãлядалися дослідниêами історії
церêви (Клібанов О., Кондаêов Ю., Ніêольсêий М., Смоліч І., Тальберã
І. та ін.). Але в останні роêи не створено жодної спеціальної наóêової праці,
де б всебічно розêривалося зазначене питання.
Проаналізóвавши заêонодавчó базó, виявлені нами архівні матеріали
та опрацьовóючи вже опóбліêовані джерела, ми з’ясóвали, що становище
Російсьêої православної церêви ó дрóãій чверті ХІХ ст. хараêтеризóвалося
настóпним:
Уся система óправління Церêвою, що існóвала ó першій половині
ХІХ
ст.
віддзерêалювала
державнó
політиêó
щодо
Церêви,
а саме – намаãання підпорядêóвати її світсьêомó êонтролю, що найбільш
ясêраво виявилося в роêи правління Миêоли І. Синод з êолеãіальноãо
орãанó трансформóвався ó православне міністерство на чолі з оберпроêóрором, яêий представляє інтереси дóховноãо відомства перед
державою, а не навпаêи, що, звичайно ж, відбилося на óсіх сферах життя
Церêви.
Найбільш ясêравий відбитоê в історії Російсьêої православної церêви
дрóãої чверті ХІХ ст. залишила діяльність обер-проêóрора Синодó ãрафа
М. О. Протасова, яêий в дóсі своãо часó провів реформó системи
óправління Церêвою, перетворивши Синод ó дорадчий орãан при оберпроêóрорі. Але паралельно зі зниженням ролі Синодó відбóлося
поêращення матеріальноãо становища дóховенства, реформóвання
дóховних óчилищ в дóсі тоãочасноãо режимó, заснóвання нових та ревізії
старих єпархій. За сприянням М. О. Протасова бóло здійснене
„возз’єднання” óніатів з Російсьêої православною церêвою та видання
Уставó дóховних êонсисторій.
Заêонодавство Російсьêої імперії чітêо оêреслює правовий статóс
священно- і церêовнослóжителів. За часів Миêоли І створюються
сприятливі óмови для дóховноãо станó (збільшення державних асиãнóвань
на сóбсидії збідніломó дóховенствó, призначення державноãо жалóвання та
пенсій і т. ін.), що не в останню черãó значно сприяло збільшенню
êільêості дóховенства.
Таêим чином, проводячи ó дрóãій чверті ХІХ ст. аêтивнó
протеêціоністсьêó політиêó щодо Російсьêої православної церêви, держава
тим самим посилювала êонтроль над нею і остаточно перетворила її на
однó з ãілоê державноãо апаратó.

Становище Російської православної церкви в роки правління
Миколи І (1825 – 1855 рр.)

Олена Маслюк
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
У першій половині ХІХ ст. православна церêва в Російсьêій імперії
остаточно перетворилася на один з державних інститóтів, яêий сóттєво
впливав на всі сфери життя яê сóспільства, таê і оêремої людини.
Церêва бóла одним з важливих сóспільних інститóтів, яêий еволюціонóвав
разом із сóспільством, відбиваючи стóпінь йоãо дóховноãо, політичноãо і
соціально-еêономічноãо розвитêó, êерóючись потребами, яêі ставив перед
нею власний внóтрішній розвитоê. Томó вивчення історії церêви потребóє
êомплеêсноãо підходó, в основі яêоãо лежить розêриття питання
взаємозв’язêó життя Церêви з політичними, еêономічними, освітніми та
реліãійними процесами в Російсьêій імперії в той чи інший період історії.
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Проблема борьбы с терроризмом и сепаратизмом в деятельности
Шанхайской пятёрки/ Шанхайской организации сотрудничества

Евгений Матяш
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Основы сотрóдничества Шанхайсêой пятёрêи изначально были
заложены 26 апреля 1996 ã. с подписанием Казахстаном, Кирãизией,
Россией, Таджиêистаном и КНР в Шанхае "Соãлашения об óêреплении
доверия в военной области в районе ãраницы" и подписанном на второй
мосêовсêой встрече 24 апреля 1997 ã. "Соãлашении о взаимном
соêращении воорóженных сил в районе ãраницы". С присоединением в
2001 ã. ê орãанизации Узбеêистана Шанхайсêая пятёрêа изменила
название на Шанхайсêóю орãанизация сотрóдничества (или Шанхайсêóю
шестёрêó). Шанхайсêая орãанизация сотрóдничества (ШОС) является
одной из самых молодых, но в то же время одной из самых перспеêтивных
междóнародных
реãиональных
орãанизаций
взаимозащиты
и
взаимосотрóдничества. С присоединением ê нынешним óчастниêам Индии
и Паêистана её роль в мировой жизни несомненно возрастёт.
Одной из основных целей, поставленных создателями Шанхайсêой
пятёрêи/ШОС было предотвращение междóнародноãо терроризма,
сепаратизма и эêстремизма. Эта задача прослеживается в нормативных
аêтах, принятых орãанизацией (Шанхайсêая êонвенция о борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и эêстремизмом (2001), Концепция
сотрóдничества ãосóдарств – членов ШОС в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и эêстремизмом (2005), создание Реãиональной
антитеррористичесêой стрóêтóры в 2002 ãодó и др.).
с
осóждением
Участниêи
ШОС
первыми
выстóпили
террористичесêих аêтов 11 сентября 2001 ã., выразив решимость совместно
с мировым сообществом вести непримиримóю борьбó с терроризмом.
В рамêах сотрóдничества странами-óчастницами орãанизации óже
дважды проводились совместные военные óчения, что позволило
западным наблюдателям выразить опасения по поводó возможной
милитаризации орãанизации (сами óчастниêи это êатеãоричесêи
отрицают).
В оêтябре 2007 ã. страны-óчастницы ШОС подписали в Дóшанбе
«Меморандóм о сотрóдничестве с Орãанизацией Доãовора о êоллеêтивной
безопасности» с целью расширить сотрóдничество по таêим направлениям
êаê безопасность, предотвращение правонарóшений и борьба с
нарêоторãовлей êаê источниêом терроризма. Совместные планы междó
двóмя орãанизациями должны быть подписаны в начале 2008 ã.
Генеральный сеêретарь ОДКБ Н. Бордюжа поспешил заметить, что
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орãанизации не стремятся êонêóрировать с НАТО в этом реãионе, а
наоборот - желают óêреплять сотрóдничество.
В то же время страны-óчастницы занимают весьма взвешеннóю
политиêó в отношении США. 5 июля 2005 ã. на саммите орãанизации была
принята деêларация с призывом ê США определить сроêи вывода
америêансêих баз из Кирãизии и Узбеêистана, êоторые в своё время были
созданы для поддержêи действий америêансêих войсê против режима
«Талибан» в Афãанистане. США таêже было отêазано в статóсе странынаблюдателя.
Посêольêó ШОС не является военным блоêом и формы её
деятельности вêлючают эêономичесêóю, ãóманитарнóю и иные сферы, то
вполне вероятно, что орãанизации потребóется значительное время для
êоординирования совместных работ, разработêи общих норм и пр. Однаêо
óже на нынешнем этапе её аêтивное фóнêционирование привлеêает
внимание аналитиêов всеãо мира, óтверждающих, что развитие ШОС
может определить ход событий в новом веêе.

Гикия, дочь Ламаха

Людмила Меденцева
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Херсонес – древнеãречесêое ãосóдарство, основанное в 422-421 ãодó
до н.э. êаê небольшое ãречесêое поселение, êоторое просóществовало,
прочти 2000 тысячи лет. Городов с таêой историей очень немноãо и, ê
большомó сожалению, мы мало, что знаем об историчесêих событиях
связанных с частной историей Херсонеса. Правда есть ó Константина
Баãрянородноãо "Повествование о êрепости Херсон", в êотором он
рассêазывает о противоборстве Херсонеса с Боспором и о Гиêии –
женщине, êоторая спасла родной ãород. Именно о ней и пойдет речь в
данном доêладе.
Прежде чем пересêазать историю Гиêии стоит описать политичесêóю
ситóацию, êоторая сложилась ê этомó времени на территории Северноãо
Причерноморья. Херсонес Тавричесêий óже на рóбеже III – II вв. до н.э. в
связи с растóщей óãрозой со стороны сêифов начинает сближение с
Понтийсêим царством в надежде на помощь. В êонце II веêа до н.э.
помощь была оêазана, но Херсонес óтратил свою независимость и вошел в
состав Понтийсêоãо царства. Чрезмерные налоãи, постоянная óãроза со
стороны Рима, порождало опасения и недовольство Понтийсêим
поêровителем. В 63 ã. до н.э. после óспешноãо восстания Фанаãории,
Херсонес отделился от Митридата. А êоãда Понтийсêоãо царя óбили,
Херсонес вошли в зависимость от Рима.
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В резóльтате переãоворов в 45ãодó до н.э. Цезарь даровал ãородó
элевтерию, êоторая ãоворила об освобождении Херсонеса от боспорсêоãо
царства. Возможно, это и вызвало раздражение ó правителя Боспора
Асандра и привело ê томó, что, êаê óтверждает Константин
Баãрянородный, он решает отомстить Херсонесó за попытêи таêоãо
долãоãо противостояния Боспорó и пытается вернóть власть в ãороде себе.
Причем захват Херсонеса осóществляется еãо сыном, êоторомó
Боспорсêий правитель оêазывал всяêое содействие. Об этом фаêте ãоворит
и Сапрыêин, и Анохин, и Зóбарь, и это дает нам право предположить, что
речь идет о той истории в рассêазе Константина Баãрянородноãо, êоãда
Асандр попытался хитростью завладеть Херсонесом и женить своеãо сына
на единственной дочêе Ламаха - первоãо архонта Херсонеса. Херсонеситы
разрешили таêой браê, но с óсловием, что бóдóщий зять останется в
Херсонесе и ниêоãда еãо не поêинет, даже для свидания с отцом.
Спóстя два ãода, Ламах óмер, еãо дочь Гиêия по прошествии ãода
óстроила поминêи, чтобы почтить память отца. Ее мóж, сын Асандра,
похвалил и поддержал Гиêию, а затем известил жителей Боспора через
своеãо раба, о том, что нашел способ, блаãодаря êоторомó Асандр может
без трóда овладеть Херсоном. В течение двóх лет Асандр время от времени
присылал Боспорсêих послов, êоторые оставались в доме Ламаха. Таêим
образом, сын Асандра хитростью собрал в своем доме значительный отряд
до двóхсот человеê.
Но план мóжа сорвала рабыня Гиêии, êоторая слóчайно óзнала, что в
доме есть посторонние люди, и тóт же сообщила об этом ãоспоже. Гиêия
сразó же рассêазала все преданным ãражданам ãорода и попросила в
наãрадó за помощь похоронить ее в черте ãорода. Гиêию выслóшали и
приняли во внимание ее план.
В день памяти Ламаха, êаê было óсловленно, население ãорода
веселилось на óлицах. Гиêия щедро раздавала вино и часто óãощала мóжа,
а êоãда настал вечер, стала звать мóжа отдыхать. Он охотно соãласился,
боясь вызвать подозрения.
Дождавшись, поêа все в доме óспоêоились, и, видя, что óснóл
опьяневший мóж, Гиêия вышла из спальни и вместе со своими
слóжанêами поспешила во двор, ãде ее ждали верные ãраждане êоторые
подожãли все здание целиêом. Боспорсêие воины и сын Асандр сãорели
заживо. Вот таê Гиêия избавила родной ãород Херсонес от смертельной
опасности, ãрозившей со стороны Боспорсêоãо царства.
Возвращаясь ê подлинности этих событий можно сêазать, что
хорошим доêазательством сóществования Гиêии дочери Ламаха моãли
послóжить две статóи и надãробная плита, о êоторых ãоворит все тот же
Константин Баãрянородный. Однаêо не статóя, не моãила в черте ãорода
обнарóжена не была. Возможно, жители Херсонеса таê и не исполнили

даннóю êлятвó, а возможно этой истории и вовсе не было, и была она
всеãо лишь êрасивым местным фольêлором, êоторым поóчали молодежь.
Хотя в êаждой истории есть своя доля правды и вполне возможно, что
была таêая жительница Херсонеса, êоторая пожертвовала своими блаãами
ради спасения любимоãо ãорода.
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Суспільний стан жерців на Київській Русі

Аліна Мельникова
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
У історичній наóці немає єдиної дóмêи щодо язичницьêих жерців на
Древній Рóсі. Баãато дослідниêів, зоêрема М. С. Грóшевсьêий, Л. Нідерле,
стверджóвали, що язичницьêа реліãія східних слов’ян не належить
до розвинених êóльтів і не потребóвала професійних жерців. Але деяêі
фаêти ãоворять про інше.
На час прийняття християнства ó êінці Х ст. язичництво на Древній
Рóсі бóло вже досить розвинене. Розêопêи велиêоãо êóльтовоãо центрó на
р.Збрóч свідчать про те, що язичництво продовжóвало побóтóвати і
протяãом ХІ – ХІІІ століть. Слов’яни мали баãаточисельні і різноманітні
êóльтові спорóди, ó них бóли поширені дерев’яні та êам’яні ідоли.
Інтерпретація зображень на знаменитомó Збрóцьêомó ідолі, виêонана
Б. О. Рибаêовим, ãоворить про сêладення в єдинó ціліснó системó
язичницьêих óявлень наших предêів.
Отже, можна припóстити існóвання в цей час цілоãо сóспільноãо
станó жерців (волхвів), в обов’язêи яêих входило óправління реліãійним
життям общини.
Прямих свідчень про жерців та їх роль в сóспільномó житті на Рóсі
в ІХ – Х ст. дóже мало. Лише до ХІ ст. відносяться записи ó «Повісті
временних літ» про дії волхвів ó ведмежих êóтêах північно-східної
оêраїни – в Сóздалі та Пошехонні. Але навіть випадêові свідчення про
волхвів ХІ ст., яêі діяли на периферії, зображають їх яê дóже впливових
осіб, що моãли підняти рóêó не лише на місцевó знать, але й на êиївсьêоãо
боярина, яêий прибóв зі своєю дрóжиною.
У 1024 р. волхви, що óтвердились в Сóздалі, підняли «мятежь велиê»
на всьомó Верхньомó Поволжі. У 1071 р. два «êóдесниêа» діяли на
величезній території від Волãи на 300 êм на північ до Білоозера.
В обох випадêах язичницьêі жерці (можливо, місцевоãо мерянсьêовепсьêоãо походження) приносили людсьêі жертви.
У Новãороді в 1071 р. «вълхв въстал при Глебе…Глаãолашеть
бо людьм, творяся аêы боã и мъноãы прельсти – мало не вьсеãо ãрада…И
бысть мятежь в ãраде и вьси яша емó верó и хотяхó побити еписêопа…И
разделившася надъвое: êънязь бо Глеб и дрóжина еãо сташа ó еписêопа, а
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людие въси идоша за вълхва». У Новãороді волхви продовжóвали діяти аж
до ХІІІ ст. У Радзивіловсьêомó літописі записано: «В лето 6735
(1227) сожьãоша волхвов 4 – творяхóт их потворы деюще».
Та не лише письмові пам’ятêи свідчать про величезний вплив
язичницьêих жерців навіть після прийняття християнства. Життя
величезноãо êóльтовоãо центрó на р. Збрóч, яêий сêладався з трьох
святилищ, моãильниêа та навêолишніх поселень, потребóвало спеціальних
êерівниêів, яêими моãли бóти лише жерці. Вони мали проводити заãальні
боãослóжіння, здійснювати жертвопринесення, слідêóвати за дотриманням
обрядів, орãанізовóвати святêóвання, êерóвати виãотовленням êóльтових
предметів.
Городища-святилища на Збрóчі та деяêі інші східнослов’янсьêі
ãородища-святилища ціêаві тим, що на них ( за межами ãоловної
саêральної частини, де знаходились зображення боãів) знаходились не
зовсім звичайні житла. Є припóщення, що вони моãли належати жерцям.
Ці житла часто зводились ó незрóчних для проживання місцях
(наприêлад, на êрóтомó схилі), біля них немає êóльтóрних нашарóвань та
ãосподарсьêо-виробничих бóдівель.
В основномó таêих жител небаãато – не більше п’яти. Лише на
святилищі Боãит їх ó різний час бóло зведено близьêо сороêа.
Б. О. Тимощóê висóнóв припóщення, що це пов’язано з переслідóваннями
жерців, яêі й знаходили притóлоê на Боãиті.
Навêоло óсіх ãородищ святилищ знаходяться сóпóтні одночасні
поселення. Є версія, що саме мешêанці цих поселень забезпечóвали жерців
óсім необхідним.
Таêим чином, ó період ãонінь на язичниêів, після проãолошення
християнства державною реліãією на Рóсі, жерці яê сóспільний стан не
зниêають. Навпаêи, вони продовжóють зберіãати величезний вплив на
населення аж до ХІІІ ст.

Действительно, партийные орãанизации - это весьма специфичесêое
явление америêансêой истории. Их ãлавной фóнêцией являлась
мобилизация избирателей на выборах с целью сохранения власти в рóêах
правящей партии, а после победы на выборах - óстановление жестêоãо
êонтроля над выборными должностями всех ранãов. Наиболее эффеêтивно
эти орãанизаторсêие фóнêции исполнялись на óровне ãородсêих
партийных ячееê. Это во мноãом объясняется óниêальностью
орãанизационной стрóêтóры америêансêих партий. В отличие от
европейсêой модели партийные орãанизации США были образованы по
территориальномó признаêó - в штатах, ãрафствах, ãородах. Причем
партийные
орãаны
федеральноãо
óровня
являлись
наиболее
фраãментированными. Национальные партийные êонвенты собирались
всеãо раз в четыре ãода для выдвижения êандидата в президенты.
В остальное время безраздельно ãосподствовали низшие партийные
ячейêи, решая все насóщные проблемы. . Исследования, посвященные
динамиêе распространения партийных машин, поêазали, что всплесê их
аêтивности пришелся на последнюю треть XIX в. Вот почемó важно
рассмотреть причины óсиления партийных орãанизаций в этот период.
В задачи нашеãо исследования таêже входит оценêа деятельности
партийных орãанизаций ãородов. Мы постараемся выявить, êаêова была
их роль в политичесêой и социально-эêономичесêой жизни Америêи тех
лет, êаêие аспеêты – неãативные или позитивные – преобладали.
<…>
Проведенное исследование позволяет нам сделать следóющие выводы.
Общественно-политичесêая роль партий в последней трети XIX в. была
исêлючительно высоêой. Стремительное возрастание политичесêой роли
партий обóсловили таêие фаêторы, êаê óрбанизация, оãромный притоê
иммиãрантов, слабость мóниципальноãо правительства и социальных
слóжб и, наêонец, появление на политичесêой арене профессиональных
политиêов. Недаром это время называют периодом партийноãо правления.
Особенно аêтивно действовали партийные орãанизации ãородов, êоторые
стояли ближе всеãо ê избирателям. Необходимо отметить, что в настоящее
время спор среди óченых о позитивной или неãативной роли партийных
орãанизаций ãородов в развитии америêансêоãо общества таê и остается
незавершенным. Большинство исследователей считают таê называемые
«партийные машины» абсолютным злом, постиãшим америêансêие ãорода.
Это мнение отчасти может быть оправдано с точêи зрения морали.
Действительно,
политичесêий
патронаж
полностью
извратил
представление о назначение на избираемые должности достойных ãраждан;
выборы, целиêом êонтролирóемые партиями, нарóшали тайнó ãолосования
и исêлючали возможность свободноãо выбора; а взяточничество
и финансовые махинации шли вразрез не тольêо с моралью, но и с
заêоном. Тем не менее, нельзя оценивать роль партийных орãанизаций
исêлючительно в неãативном плане. Наше исследование еще раз поêазало

Эпоха партийного правления или «позолоченный» век
коррупции в США (конец XIX в.)

Наталья Моисеева
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Каê известно, сóществование партий не предóсмотрено Конститóцией
США. Однаêо, их влияние на политичесêóю жизнь в êонце XIX веêа
столь возросло, что нередêо в литератóре этот период именóется «эпохой
партийноãо правления», êоторый с леãêой рóêи М. Твена вошел в историю
êаê «позолоченный веê». Этот эпитет иронично óêазывает на издержêи
партийной политиêи – расцвет êоррóпции и беспринципнóю поãоню
за «теплыми местечêами».
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мноãоплановость их деятельности. Хотя боссы и действовали
исêлючительно в своих праãматичных целях, они все же сыãрали важнóю
роль в становлении индóстриальноãо общества. Позитивные аспеêты их
работы заêлючались в исполнении социальных фóнêций, êоторые в то
время оêазались не под силó официальным ãосóдарственным стрóêтóрам.
Таêим образом, партийные орãанизации ãородов ãибêо реаãировали на
происходившие в обществе эêономичесêие и демоãрафичесêие изменения
и тем самым помоãали политичесêой системе идти в ноãó со временем.
Литератóра
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першочерãово забезпечити продовольче та промислове постачання армії з
завойованих районів, а таêож підтримêа місцевої війсьêової еêономіêи ó
рамêах, відповідним потребам Третьоãо Рейхó. У своємó сêладі
Еêономічний Штаб Ост мав ãрóпó êерівництва, яêа мала êоординóвати
óсю роботó штабó, та 3 шеф-ãрóпи – M, W та La, яêі займались,
відповідно, війсьêовими питаннями, промисловістю та сільсьêим
ãосподарством.
На місцях Еêономічномó штабó Ост підпорядêовóвались еêономічні
інспеêції, яêі мали таêó ж самó стрóêтóрó, яê і штаб. Вони отримали
повноваження визначати наявність і стан сêладів, промислових та
сільсьêоãосподарсьêих підприємств; забезпечóвати першочерãовó охоронó
важливих ãосподарсьêих об’єêтів; проводити яêнайшвидшó відбóдовó і
запóсê важливих промислових, транспортних і êомóнальних підприємств,
забезпечóвати
збір
врожаю
і
проведенню
невідêладних
сільсьêоãосподарсьêих робіт; сêладати еêономічні хараêтеристиêи
оêóпованоãо районó.
Еêономічним інспеêціям підпорядêовóвались еêономічні êоманди,
ãрóпи IV еêономіêи при польових êомендатóрах та їх філії. Кожна
еêономічна êоманда сêладалась з ãрóпи êерóвання, ãрóпи ІV еêономіêи, з
правом видання спеціальних диреêтив, філій, відділів La, W і M, та
особливої ãрóпи «ліс та дерево».
Еêономічний Штаб Ост мав розãалóженó стрóêтóрó, що створювало
сприятливі óмови для виêонання ним поставлених Третім Рейхом завдань.
Він охоплював óсі сфери еêономічної діяльності на оêóпованій території
Сходó та тісно співпрацював з іншими еêономічними оêóпаційними
орãанами влади. Протяãом óсієї війні він бóв важливою частиною заãальної
війсьêово-еêономічної орãанізації Ост й Об’єднаноãо êомандóвання
війсьêових сил.

Структура Економічного Штабу Ост: динаміка формування

Вікторія Науменко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Задовãо до початêó воєнних дій на території СРСР, êерівництво
Третьоãо Рейхó почало розробляти питання еêономічноãо виêористання
завойованих східних областей та створення еêономічних орãанів влади, яêі
повинні бóли ці плани здійснювати. Резóльтатом цієї діяльності стало
виниêнення “Диреêтив по êерівництвó еêономіêою ó зновó оêóпованих
східних областях” (таê звана “Зелена папêа Герінãа”) та створення
розãалóженої системи орãанів еêономічноãо óправління на оêóпованій
східній території, таê званої Еêономічної орãанізації Ост.
На чолі óсієї орãанізації стояв óповноважений по 4-річномó планó
Герінã, від яêоãо надходили заãальні вêазівêи по еêономічній політиці в
оêóпованих східних районах. За йоãо ініціативою бóв створений Штаб
еêономічноãо êерівництва Ост, яêий став вищим еêономічним орãаном
влади в оêóпованих районах, саме від ньоãо надходили основні диреêтиви.
Рейхсмаршалó та Штабó еêономічноãо êерівництва Ост безпосередньо
підпорядêовóвався Еêономічний Штаб Ост. Ця óстанова стала виêонавчим
орãаном в óсіх східних реãіонах і ãоловним завданням її діяльності бóла
орãанізація еêономічноãо бóдівництва в оêóпованих територіях, з тим, щоб
202

Героїчний міф в контексті праць істориків державницької
школи: спроба реконструкції образу героя

Анастасія Нікітенко
Дніпрпетровський національний університет
Спосіб тлóмачення минóлоãо, яê прецедента для підтвердження тих
чи інших достоїнств óêраїнсьêоãо народó – явище, безóмовно, притаманне
національній історіоãрафії, особливо, істориêам державницьêої шêоли
першої половини XX ст. Зрозóміло, що за таêих підходів певні фаêти
анãажóвались, на інших, навпаêи, наãолошóвалось. Томó, висвітлення
ãлорифіêаційних міфолоãем в êонтеêсті праць В. Липинсьêоãо, Д. Донцова,
Н. Полонсьêої-Василенêо та ін, державниêів є доволі аêтóальною темою.
Історіоãрафія даної проблематиêи має подвійний хараêтер. З одноãо
боêó, в ранній пострадянсьêий час їх доробоê вважався чимось на êшталт
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«новоãо прочитання» історії і томó, сóчасних праць, присвячених
елітаристам, доволі баãато. З іншоãо боêó – ãлорифіêаційні міфолоãеми на
їх сторінêах не здобóли належноãо висвітлення і не вилились в оêреме
дослідження. В межах інших досліджень ãероїчний міф даної шêоли,
отримав відображення ó моноãрафії проф. В. Масненêа «Історичні
êонцепції М. С. Грóшевсьêоãо і В. К. Липинсьêоãо», пóбліêаціях І. Гирича
та С. Приходьêо, статті Н. М. Яêовенêо «Кільêа спостережень над
модифіêаціями óêраїнсьêоãо національноãо міфó в історіоãрафії », яêа
вперше наãолошóє на виховній фóнêції ãероїчноãо образó в історичній
êонцепції державницьêої шêоли.
Метою даної роботи стало висвітлення ãероїчноãо міфó на сторінêах
праць істориêів-державниêів, проведення певної реêонстрóêції сóêóпноãо
образó ãероя, визначення êритеріїв йоãо хараêтеристиê.
В ході опрацювання цієї проблематиêи ми прийшли до настóпних
висновêів:
Провідна ідея державниêів, а саме, перенесення аêцентів з народó на
еліти, визначення державних орãанізмів яê реалізації призначення нації,
бóла значною мірою ãлорифіêована, осêільêи, основне призначення
істориêів óбачалось ó вихованні нації на патріотичних засадах, томó
творення міфів бóло мало не свідомим.
У ході реêонстрóêції образó ãероя таêож спостеріãаємо змінó аêцентів.
За êонцепцією В. Липинсьêоãо, Д. Донцова це ясêрава, харизматична
особистість, яêа зірêою виділяється з сіроãо натовпó. Базові ідеї
державниêів відобразились ó призначенні ãероя – йоãо месіанстві,
діяльності на блаãо держави, яê вищої цінності. Критерії до ãероя бóли
настóпними: він мав бóти поãодженим з елітою середовища, наділений
блаãородством, мóжністю, розóмом, стоїцизмом.
Таêим чином,óніêльність ãероїчноãо міфó державницьêої шêоли
поляãає ó формóванні народної ідентичності шляхом ãлорифіêаційних
міфолоãем.

дослідженою на теренах Уêраїни, хоча безпосередньо стосóється історії
її західних земель.
Постанови êонвоêаційноãо сеймó вносили важливі зміни ó системó
державної влади. Обмежóвався принцип liberum veto; рішення
з еêономічних
питань
мали
óхвалюватись
більшістю
ãолосів;
здійснювалася реорãанізація трибóналів та приватних митних зборів.
Одним з найпопóлярніших бóв проеêт реформ сêарбниці та створення
сêарбничої êомісії.
Конвоêаційний сейм постановив, що обраним êоролем може бóти
тільêи той, хто «з батьêа і матері» є польсьêим шляхтичем. 6 вереся
1764 р. під тисêом Катерини ІІ êоролем Речі Посполитої обирається
Станіслав Авãóст Понятовсьêий, що продовжив êóрс на реформи.
Проте Росія і Прóсія не бóли заціêавлені ó реформóванні Польші.
Яê привід для втрóчання ó внóтрішні справи Речі Посполитої, Катерина ІІ
виêористала таê зване дисидентсьêе питання: стала вимаãати зрівняти ó
правах християн-неêатолиêів з êатолиêами, йшлося про надання
їм представництва в сенаті і Польсьêій Ізбі, зайняття державних посад.
Росією стимóлюється створення ó Радомі êонфедерації êатолицьêої
шляхти, що вирішила óрівняти в правах православних і протестантів
з êатолиêами. З 5 жовтня 1767 р. до 5 березня 1768 р. в її рамêах
дисидентсьêе питання розãлянóв Варшавсьêий надзвичайний сейм, яêий
óхвалив відповідне рішення. Таêож бóли підтверджені êардинальні права
шляхти, ó томó числі правило “liberum veto”, що означало êрах реформ
êонвоêаційноãо сеймó.
Рішення Варшавсьêоãо надзвичайноãо сеймó виêлиêали бóрхливó
реаêцію серед польсьêої шляхти і дóховенства. Сформована 1768 р.
Барсьêа êонфедерація сêасóвала рішеня щодо óрівняння прав дисидентів і
êатолиêів й ãотóвалася відмінити інші постанови Радомсьêої êонфедерації.
Царсьêий óряд спрямóвав проти неї російсьêі війсьêа, на чолі з
Станіславом-Авãóстом; в Польші відбóвся вибóх селянсьêих повстань.
У цих óмовах Австрія і Прóсія таêож почали інтервенцію ó приêордонні
польсьêі території. Яê наслідоê, 5 серпня 1772 р. ó Петербóрзі бóв
підписаний аêт про поділ Польщі.
Отже, реформи êонвоêаційноãо сеймó, яêі мали сприяти зміцненню
êоролівсьêої влади, стали чинниêом рóйнóвання ослабленної держави.
Їх необхідність бóла не зрозóміла яê польсьêій шляхті, що опіêóвалась
лише власним достатêом, таê і сóсіднім êраїнам, яêі вже давно вершили
внóтрішню політиêó в Польші. Не здатен бóв завершити їх і польсьêий
êороль, що бóв залежний від Росії. Томó реформи 1764 роêó не сприяли і
не моãли сприяти зміцненню Речі Посполитої.

Реформи конвокаційного сейму 1764 року і перший поділ
Польші

Тетяна Ніконенко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Після смерті ó жовтні 1763 роêó Авãóста ІІІ починаються перші
спроби реформ ó Речі Посполитій. З метою подолання êризи польсьêої
державності їх здійснює «партія» Чарторийсьêих, яêó підтримóвав
російсьêий óряд. Реформи бóло проãолошено на êонвоêаційномó сеймі ó
травні-червні 1764 р. ó передмісті Варшави. Метою доповіді є аналіз їх
змістó та впливó на політичнó ситóацію в Речі Посполитій. Тема є мало
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Усні джерела про методи боротьби радянської влади з
Православною церквою на Харківщині у 19501980 роки
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Дело пяти героев» как проявление проблемы терроризма
в отношениях Кубы и США

Анастасія Новікова

Николай Олейник

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Останнім часом з розвитêом нових напрямів та методів
історіописання, з’являється велиêа êільêість досліджень різноманітних
питань історії, що не бóли розãлянóті раніше через недостатню êільêість
джерел, або розãлядалися фраãментарно. Нові методи широêо
застосовóються ó ряді дослідницьêих, в томó числі стóдентсьêих проеêтах
(наприêлад метод óсних історій). Зростання значення методó пов’язане із
втратою деяêих êомóніêативних фóнêцій оêремими видами писемних
джерел під впливом наóêово-технічноãо проãресó.
Порівняно з традиційними джерелами з історії боротьби радянсьêої
влади з Православною церêвою ó 1950-1980-ті роêи (заêонодавчими
аêтами, справочинними доêóментами, джерелами особовоãо походження),
óсні історії дають óніêальнó інформацію для дослідження, осêільêи
дозволяють висвітлити темó під різними êóтами зорó, яê з боêó влади, таê
і церêовних діячів та парафіян.
Завдяêи óсним історіям стало можливе поãлиблене дослідження
методів боротьби радянсьêої влади з Православною церêвою ó зазначений
період. Вони поêазóють, що насправді шалений тисê на «слóжителів
êóльтó» з боêó влади далеêо не обмежóвався зафіêсованими в доêóментах
заходами. Він мав баãато рівнів та методів. При цьомó, ряд аспеêтів,
наприêлад, соціальний чи психолоãічний вплив, праêтично неможливо
вивчити (а іноді навіть й виявити) без залóчення óсних історій óчасниêів
та свідêів подій.
Усні історії надають численні приêлади впровадження політиêи
радянсьêої влади по відношенню до церêви на Харêівщині. Завдяêи цьомó
можна більш ретельно дослідити таêі основні напрями антиреліãійної
діяльності радянсьêоãо óрядó яê відлóчення молоді від церêви, спроби
зóпинити виêонання церêовних обрядів за допомоãою жорстêоãо
êонтролю, пропаãандистсьêих заходів тощо. Оêрім цьоãо, влада намаãалася
підірвати авторитет церêви та священства в очах людей, впливаючи на
сóспільнó дóмêó. Отже, система заходів, що охоплювали майже óсі сфери
життя людини, мали намір остаточно знищити церêвó, її діячів, не дати їй
розповсюджóвати своє вчення серед молодоãо поêоління, таêим чином,
повністю виêреслити церêвó з життя êраїни.
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Социально-эêономичесêое развитие Кóбы проходит под влиянием
сложных внешнеполитичесêих фаêторов. Помимо эêономичесêой блоêады
со стороны США, против Кóбы аêтивно действóют базирóющиеся в
Майами эмиãрантсêие оппозиционные орãанизации. Методы, êоторые они
использóют в борьбе против режима Фиделя Кастро, все междóнародные
орãанизации траêтóют êаê террористичесêие (взрыв пассажирсêоãо
самолета êóбинсêой ãраждансêой авиалинии "Кóбана дэ авиасьон"
6 оêтября 1976 ãода; 7 взрывов бомб в 1997 ã. в Гаване; «нарêотичесêая
война» против Кóбы и т.п.).
Несмотря на заявления правительства Кóбы, власти США
отêазывались провести мониторинã деятельности этих орãанизаций,
мотивирóя это отсóтствием доêазательств виновности êóбинсêой
эмиãрации. В этой ситóации власти Кóбы предприняли радиêальнóю мерó:
внедрение в средó антиêастровсêой оппозиции людей, êоторые доêазали
бы её причастность ê óже совершённым тераêтам и моãли
бы своевременно предóпреждать правительство о ãотовящихся. Выполнить
это задание должны были Герардо Эрнандес Нордело, Рамон Лабаньино
Саласар, Антонио Герреро Родриãес, Фернандо Гонсалес Льорт и Рене
Гонсалес Сехверерт. Их деятельность на территории США помоãла
предотвратить более 170 террористичесêих аêтов. 16 – 17 июня 1998 ã.
рóêоводство орãанов Госóдарственной Безопасности Кóбы передало
Федеральномó Бюро Расследований США сводêó на 230 страницах,
5 видеоêассет с разãоворами и информацией, 8 аóдиоêассет
продолжительностью 2 часа 40 минóт с записью телефонных разãоворов
о террористичесêих аêтах против Кóбы, êоторые планировались
и совершались êóбинсêими эêстремистсêими элементами и орãанизациями
из территории США. Но Вашинãтон, вместо тоãо, чтобы применить ê
террористам заêон, 12 сентября 1998 ã. без официальноãо обвинения
задержал пятерых êóбинцев. Тольêо через полãода им была выдвинóта
основная часть обвинения.
Сóд присóдил êóбинцев ê оãромным сроêам заêлючения, хотя сторона
обвинения таê и не смоãла доêазать, что их деятельность была направлена
против безопасности США. В то же время, на стороне защиты выстóпили
несêольêо ãенералов армии США, êоторые свидетельствовали, что
деятельность подсóдимых не представляла óãрозы США и была
направлена исêлючительно на полóчение информации о деятельности
антиêóбинсêих орãанизаций. 9 авãóста 2005 ã. Апелляционный Сóд 11-оãо
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Оêрóãа Атланты отменил приãовор, мотивирóя это множеством
нарóшений в ходе следствия и ведения сóдебноãо заседания, но óже
09 авãóста 2006 Трибóнал 12-ти сóдей Апелляционноãо сóда 11-оãо оêрóãа
Атланты принял решение об отмене вердиêта своих êоллеã
от 09 авãóста 2005 ã.
Сейчас дело пяти êóбинцев продолжает рассматриваться
в апелляционных инстанциях под нажимом мноãих правозащитных
орãанизаций (Междóнародная Ассоциация Юристов, Всемирный Совет
Мира), поэтомó делать оêончательный вывод о том, являются ли пятеро
êóбинцев ãероями-антитеррористами (êаê óтверждает êóбинсêая сторона)
или êóбинсêими шпионами (по мнению США) ещё рано.

Розвиток приватної промисловості Харкова у 1921 – 1927 рр.

Максим Онацький
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Приватний сеêтор промисловості – найважливіший êомпонент
промисловості Харêова. Відновлення приватної промисловості – яê один
із êаталізаторів відбóдови індóстрії міста. Доля приватноãо сеêтора в
промисловості міста.
Розвитоê приватної промисловості Харêова відбóвався ó різних
формах. Важливе місце посідала орендна промисловість Харêова.
Рішенням державних та місцевих орãанів влади постійно відбóвалась
передача в приватнó орендó підприємств. Кільêість орендованих
підприємств не бóла сталою. Діяльність орендної промисловості баãато в
чомó залежала від політиêи місцевої влади. З 1922 р. деномінація
невелиêих підприємств та передача їх ó рóêи êолишніх власниêів.
Їх êільêісні приватноãо сеêторó промисловості. Персоналії підприємців.
Приватна промисловість в роêи НЕПó відіãравала важливó роль в
соціально-еêономічномó житті Харêова. Приватна промисловість яê
основний наповнювач ринêó товарів народноãо вжитêó. Напрямоê зóсиль
приватної промисловості на виробництво товарів широêоãо вжитêó та
подолання товарноãо ãолодó в місті. Приватно промисловість – важливий
фаêтор зниження безробіття та підвищення рівня зайнятості населення.
Приватна промисловість надто залежала від реãóлюючої політиêи
радянсьêої держави. Динаміêа розвитêó приватної промисловості баãато
в чомó визначалася стóпенем податêовоãо тяãаря з боêó центральної
та місцевої влади, а таêож від можливості отримати достóп до ринêів
сільсьêоãосподарсьêої сировини. Наприêінці НЕПó проãрес податêовоãо
тисêó призів до вилóчення 60 – 70% і більше прибóтêів приватної
промисловості. Після переходó до політиêи індóстріалізації приватних
підприємств розãлядали на ринêó сировини та палива здебільшоãо
яê небажаних êонêóрентів.
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Идеи Американской буржуазной революции 17751783 г. и их
практическое воплощение в конституции США 1787 г.

Ольга Орлова
Гуманитарный институт Донецкого национального университета
Войнó за независимость США справедливо называют Америêансêой
бóржóазной революцией. Основным требованием êолонистов в этой войне
было предоставление ãосóдарственной независимости от Велиêобритании
тринадцати америêансêим êолониям. Однаêо идея независимости
зародилась в процессе войны. Извечными требованиями êолонистов было
предоставление êолониям эêономичесêой свободы и права самостоятельно
решать свои внóтренние проблемы, без вмешательства метрополии.
Дрóãими словами Британсêие североамериêансêие êолонии со времени
основания добивались автономии от Велиêобритании. С начала войны
америêанцы выдвиãали именно эти, óмеренные, требования. Но в ходе
войны ситóация подтолêнóла их ê более радиêальным требованиям.
Тот фаêт, что Британсêая êорона не соãлашалась предоставлять êолониям
эêономичесêóю независимость, óменьшать налоãи, давать разрешение на
междóнароднóю торãовлю и т.п., позволил êолонистам сделать вывод
о необходимости ãосóдарственной независимости.
Военные действия и социальные процессы, êоторые происходили в
США с 1775 по 1783 ã. можно назвать и революцией, и войной, и
ãосóдарственным переворотом. Об этом свидетельствóют боевые действия,
êоторые велись на территории Америêи, переориентация общества в
сторонó национализации и отделение êолоний от тела ãосóдарства.
Таêже важно отметить, что революция в Америêе сóщественным образом
отличалась от революций тоãо времени в Европе. Если в Старом Свете
революция сопровождалось óжасом, êровопролитием, террором и
диêтатóрой, то в США она êаê бы была призвана военными действиями
«быстро óстановить новый порядоê». Каê справедливо отметил Соãрин
В. В., америêанцы стремились «добиться независимости и построить новое
ãосóдарство... [именно это] сплотило всю странó, а в америêансêий
идеал - свободó и собственность - верили все, независимо от социальноãо
положения» [2; с. 132].
Выиãрав Войнó за независимость, америêансêий народ обнарóжил
малоэффеêтивность своеãо основноãо, сóществóющеãо ê томó времени
заêона - «Статей Конфедерации», êоторые плохо реãóлировали
общественнóю, политичесêóю и эêономичесêóю деятельность. В связи с
этим америêансêая элита собралась в Филадельфии для доработêи Статей
Конфедерации, но пришла ê выводó о необходимости создания
êачественно новой êонститóции. Последняя была создана в 1787 ã., а
приобрела силó в 1789 ã. Она реально отображала и воплощала в себе все
революционные идеи, за исêлючением идеи независимости, таê êаê эта
идея была оформлена еще в 1776 ã. в «Деêларации независимости».
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Конститóция определяла торãовлю важнейшим инститóтом
эêономичесêой самостоятельности страны: «Конãресс имеет право...
реãóлировать торãовлю с иностранными ãосóдарствами, междó штатами и с
племенами индейцев» [1; ст. I, раздел 8]. Она óстанавливала сóдебнóю
власть: «Конãресс имеет право... основывать сóды, нижестоящие ê
верховномó сóдó» [1; ст. I, раздел 8]. Обеспечивала политичесêóю
самостоятельность ãосóдарства, в частности, права «объявлять войнó,
выдавать êаперсêие свидетельства...; формировать и содержать армии...;»
[1; ст. I, раздел 8]. Конститóция предоставляла равные права ãраждан на
налоãообложение: «Ни одна подóшная подать или иной прямой налоã не
должны óстанавливаться иначе êаê на основе переписи или исчисления
населения...» [1; ст. I, раздел 9].
Вместе с правами и обязанностями, êонститóция обеспечивала таêие
ãарантии и права, êаê: «Право народа на ãарантии неприêосновенности
личности, жилища, бóмаã и имóщества от необоснованных обысêов и
арестов не должно нарóшаться, и ниêаêие ордера не должны выдаваться
иначе êаê при достаточных ê томó основаниях, подтвержденных присяãой
либо заявлением, и с подробным описанием места, подлежащеãо обысêó, и
лиц или предметов, подлежащих арестó» [1; исправление IV].
Среди êоторых особое место занимает «право на свободó совести»:
«Конãресс не должен издавать ни одноãо заêона, относящеãося ê
óстановлению релиãии либо запрещающеãо свободное ее исповедание,
либо оãраничивающеãо свободó слова или печати, или право народа мирно
собираться и обращаться ê правительствó с петициями об óдовлетворении
жалоб» [1; исправление I].
Таêим образом, война за независимость США постепенно переросшая
в революцию (1775-1783 ã.). В процессе этой революции америêанцы,
прежде всеãо элита, стремились создать надежное политиêо-правовое
ãосóдарство. Это стремление óспешно реализовалось в óчреждении
Соединенных Штатов Америêи и выработêи Конститóции 1787 ã., êоторая
действóет, лишь с 27 поправêами по сей день. Конститóция стала
воплощениям революционных идей и просветительсêих ценностей,
адаптированных ê америêансêой êóльтóрной действительности.

особенностей, своеобразия релиãиозно-бытовоãо óêлада жизни староверов,
здесь наблюдаются специфичесêие черты.
В настоящей работе рассмотрим обряды, присóщие всем праздниêам
весенне-летнеãо циêла. Это ″вождение″ ритóальноãо символа (êолоса,
рóсалêи, троицêой березêи) и еãо óничтожения (″проводы″ ″похороны″) –
это проводы масленицы, весны, похороны êостромы, êóêóшêи.
Исследователи не раз обращались ê изóчению этих обрядов, óсматривая в
них аãрарно-маãичесêóю, продóцирóющóю роль. Соãлашаясь с этим,
хотелось бы обратить внимание на ″переходнóю″ семантиêó данных
обрядов. Достиãнем этоãо, опираясь на общерóссêий материал, выделяя
хараêтерные лоêальные особенности.
Обряды
весенне-летнеãо
периода
насыщенны
″переходной″
символиêой, свидетельствóющей о порóбежном состоянии стихий
êосмобиолоãичесêоãо мира и людей. Подобные состояния оформлялись
ритóалами ″óмирания – восêресания ″ разных природных стихий,
обрядами ″êóльта предêов″. В литератóре таêие обряды полóчили название
″вторичных похорон″. Действительно, сожжение ритóальноãо символа,
потопление или растерзание в поле можно связать с представлениями
восточных славян о ″пóтях перехода в заãробный мир и о необходимости
изãнания дóши óмерших предêов″, в определённые дни посещавших своих
родственниêов. Но следóет обратить внимание на иной аспеêт
êалендарных обрядов перехода, связанный с изменением социовозрастноãо
статóса их óчастниц. Ведь êаê в масленичной, таê и в троицêо – семицêой
обрядности ведóщими в ритóалах были ″девицы и молодцы″, находящиеся
в обособлении и даже аãрессивной оппозиции ê мóжсêомó полó.
Предверие ознаменовывалось разãóльным девичьим поведением,
стремлением óдержать независимость - вплоть до отрицания браêа.
С этой точêи зрения представляет интерес зафиêсированный ó
старообрядцев Подóнавья ритóал ″пóсêание стрелы″, êоторый правильнее
именовать ″похоронами стрелы″. Во- первых, из всех троичных обрядов
это единственный, сохранившийся до сер. XIXв. И почемó церêовь, с её
повышенным вниманием ê христиансêим элементам праздниêов,
допóстила этот, в основе своей архаичесêий, неизвестно. К томó же
совершался он ó липован в предпостнóю неделю, êоãда ãóляния были
запрещены.
″Пóсêание стрелы″ напоминает молодёжнóю иãрó ″Рóчееê″ более
позднеãо времени. Возможно, обряд эволюционировал в иãрó. Проходó под
полотенцами исследователи приписывают очистительнóю фóнêцию.
Дрóãие отождествляют обряд с иãрой в ворота. В фольêлорной символиêе
отворять ворота – значит любить. Гораздо больше информации даёт
анализ теêстов т.н. ″ êрóãовых ″ или ″ стреловых ″песен.
На рассматриваемой территории это ″ Я пóстю стрелó ″ и «Вдоль по морю,
морю синемó «. В них отчётливо видна идея сватовства и выдачи девóшеê
замóж.

Переходная семантика весеннелетних обрядов липован Подунавья

Татьяна Паниот
Одесский национальний университет имени И. И. Мечникова
Старообрядчесêое население Подóнавья формировалось из населения,
прибывавшеãо в XIX ст. из разных областей России. Поэтомó обряды и
обычаи липован берóт свои истоêи в общерóссêом народном êалендаре.
Бóдóчи перенесенными в иноãосóдарственнóю и иноэтничнóю средó, они
сохранили свою самобытность. Но ввидó историêо-ãеоãрафичесêих
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Любовно – брачная и даже эротичесêая тематиêа присóща
троицêо – семицêой обрядности. Завитая береза – ãлавный девичий
символ; действия с нею выполнялись тоже тольêо девóшêами
(незамóжними и замóжними) и не допóсêали присóтствия мóжчин.
Можно предположить, что эти действия (завивание березы,
êóмление) – не что иное, êаê инициации, проводимые с женсêим образом
(березой), необходимые для перехода девóшêи в дрóãóю возрастнóю
êатеãорию, ибо следовавшие за этим разãóлья (óже с мóжчинами) часто
заêанчивались осенними свадьбами. Эти и дрóãие сведения проливают
дополнительный свет на дóховные традиции рассматриваемой
этноêонфессиональной ãрóппы. Хотя это больше сохраняется ó
старообрядцев этничных территорий. Липоване Подóнавья в силó
объеêтивных причин óтратили этот обряд. В отношении растительности
нóжно сêазать о замене березы, êоторая не распространена в здешних
местах, орехом. Еãо листьями óêрашают в эти дни дома и дворы.
Но ассоциировать еãо с мóжсêим символом не стоит.
Делая вывод, заметим, что рассмотренные обряды обнарóживают
явнóю связь с обрядами жизненноãо циêла человеêа, являясь, таêим
образом, переходными по своей сóти обрядами совершеннолетия. ″Девицы
и молодцы ″ выстóпают êаê лица, достиãшие брачноãо возраста, но ещё не
вышедшие замóж. Замóжние женщины, посредством ритóальных действий,
приобщают их в своей êоллеêтив.
Нóжно
сêазать,
что
проблема
переходных
обрядов
в
восточнославянсêой традиции не расêрыта, равно êаê и задача
реêонстрóêции и интерпретации обрядов липован Подóнавья.

Для создания приемлемой системы сбора налоãов необходима
стабильность и целостность административноãо аппарата.
Целью
работы
является
всеобщий
анализ
построения
и фóнêционирования административноãо аппарата и налоãовой системы в
Османсêой империи XV – XVII вв., обобщение основных тенденций и
особенностей, хараêтерных для развития ãосóдарства данноãо периода.
Тенденции ê централизации ãосóдарственноãо óправления империи
Османов XV – XVI вв. (периода расцвета) соответствовала военно-ленная
(тимарная) система, êоторая была основой военно-административноãо и
социально-эêономичесêоãо óстройства, прочности восточной деспотии.
В Османсêом ãосóдарстве тщательно óчитывались все земли и
приносимые доходы êаждой из завоеванных территорий. С этой целью
повсеместно велись дефтеры – описи, точно фиêсировавшие правила,
относящиеся
ê
системе
землепользования
ãосóдарства.
Правители бейлербейств и санджаêов, бóдóчи сóлтансêими чиновниêами,
вместе с тимаром брали на себя все военные и финансовые обязательства
перед сóлтаном.
Налоãовые постóпления с êрестьянсêоãо податноãо населения в
основном обеспечивали доходы ãосóдарственной êазны и тимариотов,
военное моãóщество ãосóдарства и потребности армии, бюроêратии и
дóховенства. Основным налоãом была десятина – ашар (еãо платили
мóсóльмане). Бичом êрестьянства была отêóпная система взимания
налоãов – ильтизам.
Централизовано было все, что êасалось снабжения ãородов, особенно
êрóпных
административных
центров,
продовольствием.
Чиновниêи выполняли
четêо
определенные
сóлтаном
фóнêции.
Но со временем в них óтратилась надобность. Обоãащение тимариотов,
ãлавным образом, осóществлялось за счет военных походов.
Коãда Османсêая империя стала сдавать свои позиции в военном
отношении, это ознаменовало собой êрах военно-ленной системы.
Таêим образом, ê середине XVII в. êазна Османсêой империи стала
постепенно беднеть, налоãи на население неóмолимо расти, народные
восстания национальных оêраин и сепаратистсêих реãионов малоазиатсêой
части «Блистательной Порты» достиãли óãрожающих масштабов.
Тимарная система перестала оправдывать себя, а вместе с ней требовала
изменений и система налоãообложения населения.

Административное устройство и налоговая система Османской
империи XV – XVII вв.

Ольга Панова
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Выбор темы обóсловлен необходимостью óсовершенствования
административноãо аппарата и налоãообложения современной Тóрецêой
респóблиêи. Нестабильная политичесêая обстановêа в большинстве стран
мóсóльмансêоãо
историêо-êóльтóрноãо
реãиона
сêазывается
на
эêономичесêом состоянии ãосóдарств. Налоãи – это неотъемлемая часть
финансовоãо êрóãоворота и один из ãлавнейших источниêов постóпления
денежных средств в ãосóдарственный бюджет. Для полноценноãо развития
предпринимательсêой деятельности, развития êрепêой и стабильной
эêономиêи в целом необходимо создать подходящие óсловия, в том числе
и правильнóю, разóмнóю системó налоãообложения ãраждан страны.
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Стан сільського господарства на Харківщині 1941 р.
(22 червня24 жовтня)

Ольга Панова
Харьковский национальный педагогический університет имени Г. С. Сковороды
Війна, що розпочалася 22 червня боляче вдарила не лише по
еêономіці нашої області, але й неãативно відбилося на стані сільсьêоãо
ãосподарства.
Слід зазначити, що радянсьêа влада робила все можливе для тоãо,
щоб відповідно постанови виêонêомó обласної ради депóтатів трóдящих і
бюро Харêівсьêоãо обêомó КП(б)У від 20 червня 1941 роêó підляãали
переселенню мас з хóтірсьêих дворів і дрібних населених пóнêтів.
За планом переселення повинно бóло завершитися до початêó зборó
врожаю за 1941 ріê. Сім’ям переселених мали надатися державні êредити ó
розмірі 163 тис.êрб.1250 м3 діловоãо лісоматеріалó та 2000 êã цвяхів. Але в
óмовах війни цьоãо зроблено не бóло.626 дворів не бóло заселено.
Люди лишились без домівоê.
Одразó виявилися трóднощі із заãотівельними операціями.
Перш за все заãотівлі підляãали продóêти харчóвання.
Заãотівля êормів для тваринництва в êолãоспах-питання, яêе
вимаãало неãайноãо вирішення Заóваживши весь стан заãотівель,
розпочалося збільшення êормів за допомоãою силосó. На засів праêтично
нічоãо не залишалося-заміна відбóлася на однорічні трави,êормові
êоренеплоди.
Всі ãолови êолãоспів повинні бóли ремонтóвати êолãоспнó техніêó,
обладнання для ремонтó яêої не бóло.
Сільсьêе ãосподарство проводило поставêи до маãазинів області, але
цьоãо бóло недостатньо. Не вистачало машин. Томó вчасно перевезти овочі
до маãазинів не вдавалося-вони ãнили на заãотівельних базах. Яêщо
поставêи виêонóвалися невчасно або план бóв неповним, êерівництво
не видавало робітниêам зарплатó.(трамвай та живий транспорт не
виêористовóвався).
Більша частина продовольства сільсьêоãо ãосподарства йшла на
фронт, цивільномó населенню не вистачало.
З зернопоставêами ситóація сêлалася дóже непроста, томó
êерівництво видало постановó, зãідно яêій êолãоспи і радãоспи Харêівсьêої
області мали можливість здати заборãованість із врожаю 1942 роêó.
Потрібно бóло êолãоспам і радãоспам ремонтóвати автомашини,
траêтори та збрóю. Найêращих êоней забирали і тримали за спеціальним
режимом. Проводилися виплати сім’ям призовниêів.
Відносно хлібозаãотівель в êолãоспах і радãоспах. Керівництво не пре
пеняло
своєї
роботи
по
виявленню
вороãів
народó.
214

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

В сільсьêоãосподарсьêих êооперативах(êолãоспах та радãоспах)діяли
заêони воєнноãо часó. Хто не встиãав з хлібозаãотівлями ”внеãласно”
вважався саботажниêом. Виявляти саботажниêів бóло поêладено на
райóповнарêомзост на чолі з Андрєєвим.
Тяãлові ресóрси розподілені бóли неправильно-на вивіз хліба не
вистачало. На автомобілі не бóло сêатів. Вивіз траêторами не
праêтиêóвався. В південних частинах області врожай не прибирався
(прибирався дóже поãано) і почав проростати.
Саме заãотовêа хліба і вивіз йоãо бóли першочерãовими, основними
завданнями êолãоспів і радãоспів Харêівсьêої області.
Колãоспи та радãоспи займалися таêож виãотовленням та
відправленням на фронт теплоãо одяãó, овчини, шерсті та ін. за невелиêó
платó.
Для посівó не бóло ніяêоãо насіння. Посадêа проводилася заãалом за
рахóноê індивідóальноãо запасó êолãоспниêів. Більшість посівних êóльтóр
êолãоспи та радãоспи виêористали яê фóражний êорм, томó на посів
1942 роêó не залишилося майже нічоãо. Страховий фонд держави таêож
бóв пóстим. Праêтиêóвався обмін озимих êóльтóр на ярові.
Керівництво продовжóвало створювати плани посівів êартоплі, овочів.
Керівництво намаãалося надати допомоãó, але розсади не вистачало
повністю на всі райони в необхідній êільêості.
У зв’язêó з настóпом вороãа ó деяêих êолãоспах і радãоспах
працювати стало неможливо – заважали постійні бомбардóвання.
В êолãоспах та радãоспах таêож працювали на оборонних
óêріпленнях.

Регіональний вимір історії Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.
у сучасній польській історіографії

Марія Паньків
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історія Російсьêої імперії ХІХ – початêó XX ст. посідає ваãоме місце
в польсьêій історіоãрафії. Вона знайшла розêриття ó різноплановій за
тематиêою і підходами літератóрі. Таêе заціêавлення цілêом зрозóміле,
враховóючи, що після третьоãо поділó Речі Посполитої ó 1795 р., до
Російсьêої імперії відійшла найбільша частина території цієї держави, яêа
вêлючала землі, населені литовцями, білорóсами, óêраїнцями і поляêами.
У найближче сторіччя польсьêа історія бóла тісно переплетена з
російсьêою. Поляêи стали не тільêи свідêами, але і безпосередніми
óчасниêами процесів, яêі відбóвались в Імперії. Томó, для польсьêоãо
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істориêа, вивчення проблем історії Росії значною мірою пов’язане
з дослідженням її реãіональноãо вимірó: цілей, праêтиêи та резóльтатів
імперсьêої політиêи на êолишніх землях Речі Посполитої.
Починаючи з 1989 р., розпочався сóчасний етап вивчення
вищезазначеної проблематиêи ó Польщі. Трансформація державноãо
óстрою, відміна цензóри, вільний достóп до архівних доêóментів, створили
нові óмови для розвитêó цих досліджень.
У польсьêомó історіоãрафічномó дисêóрсі на перший план
висóвається проблема підпорядêóвання та óніфіêації земель êолишньої
Речі Посполитої, траêтованих яê периферія самої Росії, а таêож еволюція
методів та інстрóментів імперсьêої політиêи. З тими проблемами пов’язано
питання зміни ó свідомості націй оêраїн. Осêільêи вони мóсили шóêати
стратеãії виживання, óêладання стосóнêів з імперсьêим центром чи методи
протистояння. Основнó óваãó польсьêі істориêи приділяють вивченню
«польсьêоãо питання», êлючовоãо для êризовоãо періодó імперсьêої історії
Росії ХІХ – поч. ХХ ст., спробам боротьби з ним імперсьêоãо центрó і йоãо
бюроêратичноãо апаратó.
Поняття периферії відповідає розповсюдженомó в польсьêій
історичній літератóрі термінó «êреси». В останні роêи спостеріãається
тенденція віднесення термінó «êреси» до óніверсальних явищ,
виêористання йоãо яê синонімó периферійноãо реãіонó ó різних
ãеоãрафічних місцях і різних історичних епохах.
Дослідження відносин між центром Російсьêої імперії та її
периферіями дозволяє по-іншомó інтерпретóвати ряд явищ і процесів.
Імперія представляється яê сêладна, але внóтрішньо цілісна система, де
події в одномó реãіоні відãóêóвалися політичними наслідêами на всьомó
імперсьêомó просторі. Це дозволяє прослідêóвати взаємозв’язоê
і взаємообóмовленість імперсьêої політиêи ó різних реãіонах. Таêий підхід
відповідає тенденціям світової «імперіолоãії», яêа динамічно розвивається
від початêó 1990-х роêів і на сьоãодні становить повноправний
міждисциплінарний дослідницьêий напрямоê.
Підводячи підсóмêи і хараêтеризóючи позиції сóчасної польсьêої
історіоãрафії щодо вивчення імперсьêоãо феноменó ó йоãо реãіональномó
аспеêті, слід відмітити основні тенденції в цих дослідженнях. Видані в
останні роêи праці польсьêих дослідниêів по відношенню до
історіоãрафічної традиції міжвоєнноãо періодó і доби ПНР ставлять нові
аêценти і вносять нові інтерпретаційні пропозиції. Аêтóальною для
польсьêої історіоãрафії залишається проблема êомпаративноãо аналізó
імперсьêих праêтиê на периферії, осêільêи, за винятêом êільêох спроб
(А. Хвальба, В. Цабан), таêі дослідження відсóтні.
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Андрей Пастушенко
Харьковское высшее профессиональное училище строительства
В статье «Об оценêе репóтации пирата в западноевропейсêом
обществе (XVI в.)» автор óделяет внимание этиêо-моральномó аспеêтó
истории пиратства XVI в.
Целью работы является исследование высоêих этичесêих моментов,
облаãораживающих «низêий» морсêой разбой в ãлазах современниêов.
Данная тематиêа не представлена специальными исследованиями в
историоãрафии.
Соãласно источниêам, êлассичесêое пиратство XVI в. нельзя
рассматривать, êаê полезное для имиджа занятие. Однаêо при этом
морсêой разбой полóчил широêое распространение вдоль береãовой линии
сначала Западной Европы, а затем и всей Атлантиêи.
Наиболее значимым в оправдании морсêоãо разбоя был инститóт
êаперства (ãол. kaper, анãл. privateer, фр. corsar), êоторый предполаãал
слóжение пирата вышестоящемó лицó. Отсюда первое облаãораживающее
пиратство óсловие – выполнение пиратом обóсловленноãо êаперством
долãа перед монархом или страной.
Пиратство оправдывала праêтиêа репресальноãо права, соãласно
êоторой разбой преподносился в форме справедливоãо возмездия за ранее
причиненный разбойниêó материальный óщерб. Отсюда и вполне
óдобоваримый довод: «ãраблю наãрабленное».
Представления о чести сыãрали заметнóю роль в оправдании
авантюрных приêлючений элитных «морсêих псов» Френсиса Дрейêа,
Джона и Ричарда Хоóêинсов, Уолтера Рели, Джона Кавендиша (Кэндиш)
и Ричарда Гренвиля.
В собирательном образе идеальноãо пирата прослеживается наличие
черт, êоторые предполаãают честность по отношению ê своим и хитрость в
отношениях с враãами.
Обóсловленные релиãиозными войнами доводы веры позволяли
пиратам вершить разбой без êаêих-либо опасений лишиться репóтации в
êрóãó своих единоверцев.
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До проблеми статистичних даних, що ілюструють внутрішній
адміністративнотериторіальний устрій та демографію
Слобідської України за переписом Слобідських полків 1732 р.

Сергій Петров
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
«Модернізація» слобідсьêих полêів, що провадилась російсьêим
óрядом ó 20-ті – 60-ті рр. XVIII ст., мала на меті їх підпорядêóвання
заãальноімперсьêим орãанам війсьêовоãо та цивільноãо місцевоãо
адміністративноãо óправління, а таêож приведення їх до норм реãóлярної
армії зі збереженням їх êозацьêоãо, частêово автономноãо статóсó. Одним з
виêлиêів «модернізації» бóв «Перепис 1732 р.» Слобідсьêих полêів,
дорóчений майорó лейб-ãвардії Хрóщовó іменним óêазом імператриці
Анни.
Ця пам’ятêа історії Слобідсьêої Уêраїни бóла опóбліêована
Д. І. Баãалієм ó йоãо «Матеріалах». Автором бóли проаналізовані дані
переписó 1732 р. Питання êільêості сотень та êільêості населених пóнêтів
вивчалося за даними, що в різний час пóбліêóвав Д. Баãалій, а питання
демоãрафії Слобідщини – за даними Д. Баãалія та В. Кабóзана
(пополêовий розріз населення обох статей заãалом за І ревізією).
Але слід з обережністю відноситись до цифр В. Кабóзана, бо за І та ІІ
ревізіями жіноче населення взаãалі не враховóвалося.
Кільêість сотень не бóла визначеною і в певні роêи êоливалось.
Аналізóючи êільêість сотень полêів, можна простежити неспівпадіння
даних. Найбільша плóтанина ó даних Харêівсьêоãо та Сóмсьêоãо полêів.
Напр., в Харêівсьêомó полêó офіційно зазначається про 18 сотень, але з
переписó видно про 19 чи навіть 20 сотень.
Дані опóбліêованоãо «Переписó 1732 р.» неповні – відомі дані
повністю по Харêівсьêомó, Ізюмсьêомó та Охтирсьêомó полêах, частêово
по Сóмсьêомó, і зовсім невідомі – по Остроãозьêомó полêах.
Але дані В. Кабóзана свідчать, що принаймні заãальні цифри чисельності
населення Остроãозьêоãо полêó існóють. За обрахóнêами Д. Баãалія
відомо, що в 4-х полêах 510 нас. пóнêтів та 153056 чол., але за даними
В. Кабóзана населення цих 4-х полêів – 372292 чол., Остроãозьêоãо
полêó – 52588 чол., а заãалом – 424880 чол.
Кільêість населених пóнêтів за типами і заãалом за переписом 1732 р.
співпадають з офіційними даними Д. Баãалія лише ó Охтирсьêомó та
Ізюмсьêомó полêах (103 та 102 відповідно). У даних переписó не
зазначено близьêо 35 населених пóнêтів ó Харêівсьêомó, а ó Сóмсьêомó
полêó – не врахована ціла Сóджансьêа сотня.
Порівнюючи заãальні демоãрафічні дані Д. Баãалія та В. Кабóзана,
можна зробити висновоê, що дані ó Ізюмсьêомó та Охтирсьêомó полêах
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співвідносні (êільêість чоловіêів «Переписó Д. Баãалія та заãальна
В. Кабóзана), дані інших полêів слід піддати êритиці – ó Харêівсьêомó
полêó ó «Переписі 1732 р.» не враховано 8 – 12 тис чоловіêів,
а ó Сóмсьêомó полêó – 22 – 25 тис чоловіêів.
Автор прийшов до висновêó, що «Перепис 1732 р.» Д. Баãалія має
баãато неточностей, пов’язаних, можливо (Д. Баãалій причинó цьомó не
вêазав), з помилêами під час дрóêó та неточними формóлюваннями щодо
типів населених пóнêтів і сотень, або з неправильним пóбліêóванням
доêóмента, або зі станом ориãіналó. Дані В. Кабóзана є більш точними
(заãальні дані І ревізії), однаê не є «остаточною інстанцією», з яêих
випливає, що чисельність недорахованоãо населення Харêівсьêоãо та
Сóмсьêоãо полêів є співвідносною з цифрами недоврахóвання населених
пóнêтів, що заãалом становить близьêо 30 – 33 тис. чол.
Отже, на сьоãодні існóє велиêа проблема щодо існóвання точних
опóбліêованих даних «Переписó 1732 р.» та взаãалі йоãо вивчення, що
зафіêсóвав соціально-демоãрафічний стан Слобідсьêих полêів тоãо часó й
бóв однією з причин «реформóвань» Комісії О. Шаховсьêоãо.

Напрямки практичної діяльності Чернігівського губернського
земства в гуманітарній сфері (18641917 рр.)

Юлія Петровська
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Дослідження основних напрямêів діяльності земств Російсьêої імперії
наразі займає провідне місце яê ó вітчизняній (Рахно О., Половець В. та
ін.), таê і зарóбіжній, ãоловним чином, російсьêій історіоãрафії
(Герасименêо Г., Абрамов В. та ін.). І це цілêом заêономірно, адже саме
земсьêі орãани місцевоãо самоврядóвання не тільêи стали «êовтêом
свіжоãо повітря» в тоãочасній задóшливій атмосфері російсьêоãо
самодержавства, носієм елементів новоãо, побóдованоãо на демоêратичних
засадах, ãромадянсьêоãо сóспільства, але й виявилися здатними
до вирішення наболілих, найбільш ãострих місцевих проблем соціальноеêономічноãо та êóльтóрно-освітньоãо хараêтерó.
Проте, незважаючи на наявність значноãо масивó робіт, присвячених
різноманітним аспеêтам становлення, розвитêó та фóнêціонóвання земств
Російсьêої імперії, êільêість наóêових праць, предметом дослідження яêих
бóла б саме праêтична діяльність земств в ãóманітарній сфері, що охоплює
різні види та форми допомоãи знедоленим, є обмеженою (виêлючення
становлять праці таêих вчених, яê Коробейниêова Ю., Мацóзато К.,
Жванêо Л. та деяêих ін.). Між тим, відтворення повної êартини
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баãатовеêторної діяльності земств Російсьêої імперії неможливе без
врахóвання та вивчення ãóманітарноãо напрямêó їх фóнêціонóвання.
Проаналізóвавши виявлені нами архівні матеріали та опрацьовóючи
вже опóбліêовані джерела, ми з’ясóвали, що праêтична діяльність
Черніãівсьêоãо ãóбернсьêоãо земства в ãóманітарній сфері здійснювалася ó
деêільêох напрямêах:
- надання допомоãи доросломó населенню шляхом влаштóвання
бідняêів, яêі внаслідоê похилоãо віêó, хвороб, а таêож за відсóтності
близьêих родичів, бóли нездатні самостійно заробляти собі на життя, до
боãоділень (ãоловним чином, в м. Черніãові та Ніжині); людей, що
страждали на психічні захворювання, – до бóдинêів для дóшевнохворих
(в м. Черніãові та Ніжині); шляхом відêриття êас взаємодопомоãи задля
зміцнення матеріальноãо становища населення, емеритальних êас тощо;
а таêож шляхом видачі одноразової чи баãаторазової ãрошової допомоãи;
- надання допомоãи дитячомó населенню шляхом влаштóвання
неповнолітніх до сирітсьêоãо бóдинêó або виховання дітей-сиріт ó
блаãополóчних сім’ях, видачі ãрошової допомоãи опіêóнам, призначення
стипендій на навчання;
- надання допомоãи інвалідам війни, сім’ям воїнів, дітям заãиблих
воїнів (цей вид діяльності бóв найбільш поширеним під час російсьêотóрецьêої, російсьêо-японсьêої та Першої світової воєн); надання допомоãи
фронтó та біженцям шляхом аêтивної óчасті ó Всеросійсьêомó земсьêомó
союзі;
- надання допомоãи блаãодійним товариствам (Російсьêій орãанізації
Червоноãо Хреста, місьêим заêладам ãромадсьêої опіêи, êолонії для
неповнолітніх тощо).
Таêим чином, Черніãівсьêе ãóбернсьêе земство, незважаючи на те, що
заêонодавчо йоãо заходи в ãóманітарній сфері не входили до числа
обов’язêових, все ж таêи приділило значнó óваãó саме цим «дрóãорядним»,
але вêрай важливим для людсьêоãо фаêторó напрямêам своєї роботи.

Изначально политичесêая борьба в Уêраине носила ãеополитичесêий
хараêтер, таê êаê в стране сóществовали значительные различия междó
реãионами.
Ни одна из политичесêих ãрóппировоê не имела потенциала для
монополизации процесса принятия решений на высшем ãосóдарственном
óровне. Политичесêая система Уêраины не была приспособлена ê томó,
чтобы эффеêтивно фóнêционировать при столь ãлóбоêой реãионализации
и, следовательно, была обречена на êризисы.
Политичесêая система Уêраины оставалась плохо стрóêтóрированной
и фраãментарной. В стране сóществовало множество партий, находящихся
под сильным влиянием реãиональных, финансово-эêономичесêих и
личностных фаêторов.
Вплоть до начала XXI веêа в Уêраине наблюдались черты
авторитарноãо
президентсêоãо
режима.
Слабость
политичесêи
раздробленноãо парламента объеêтивно способствовала óêреплению
позиций президента.
В борьбó за власть междó исполнительной и заêонодательной ветвями
власти аêтивно вêлючились представители êонêóрирóющеãо êрóпноãо
бизнеса.
Уêраина последней из респóблиê бывшеãо СССР в 1996 ãодó приняла
новóю Конститóцию, став президентсêо-парламентсêой страной.
Постоянная борьба внóтри треóãольниêа: Президент – Верховная
Рада – Правительство постепенно переросла в перманентный системный
êризис. Тем не менее, постоянное напряжение междó высшими властными
инститóтами привело ê заêреплению отêрытых методов борьбы.
Неадеêватность социально-эêономичесêоãо и политичесêоãо развития
Уêраины, а таêже элитный расêол явились причинами «оранжевой
революции».
В резóльтате поисêа êомпромиссов в ходе «оранжевой революции» и
последовавшей политичесêой реформы Уêраина преобразовалась из
президентсêо-парламентсêой в премьерсêо-президентсêóю респóблиêó и
встóпила в новóю фазó политичесêоãо развития.
Политичесêая реформа способствовала êонãрóэнтности формальных
и неформальных правил. Сеãментированные политичесêие силы полóчили
достóп ê большой политиêе. Это способствовало демоêратизации процесса
принятия решений.
Отсóтствие доминирóющеãо начала в Уêраине вынóждает
политичесêих аêторов апеллировать ê общественной поддержêе.
Однаêо, в резóльтате реãиональноãо расêола Уêраина обречена на
политичесêие êризисы до тех пор, поêа не óстановится демоêратичесêая
процедóра смены власти.

Политическая борьба в Украине (на рубеже ХХ –XXI вв.)

Дмитрий Плотников
Пермский государственный университет
В отличие от России становление политичесêой системы в Уêраине в
первое десятилетие после распада СССР происходило относительно
мирно. Политичесêие разноãласия междó правящей элитой и оппозицией
разрешались с помощью леãальных процедóр и больше напоминали
европейсêие «êрóãлые столы».
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Пий XII и конец II Мировой войны

Елена Поддубская
Белорусский государственный университет
С самоãо начала II Мировой войны Ватиêан отêазался объявлять
Германию арãессором, считая, что «Святой престол не может
непосредственно
вмешиваться
в
междóнароднóю
политиêó».
Оêончание войны поставило перед êатоличесêой церêовью необходимость
выработêи новой стратеãии.
В своих выстóплениях после 9 мая и послании ê êардиналам
от 2 июня 1945 ãода папа óделил большое внимание отношениям церêви и
национал-социализма. Это выстóпление ставило перед собой ряд целей: от
желания Святоãо престола подчерêнóть своё непринятие режимов Гитлера
и Мóссолини, обезопасив этим себя от нападоê левых, до стремления
поддержать немецêий народ. Обличая нацистсêóю доêтринó, понтифиê
обращается и ê вопросам церêви в Восточной Европе, не ãоворя прямо, но
осóждая все проявления тоталитаризма, êаê разрóшающие личность.
Выстóпление папы вызвало большой общественный резонанс.
Это был период начала «холодной войны» и позиция Ватиêана,
отражающаяся в речах понтифиêа, привлеêала внимание êаê правых, таê и
левых сил. Первые подчёрêивали то, что папа осóдил не тольêо нацизм, но
и êоммóнизм. Вторые начали êампанию в прессе против Ватиêана, êаê
пособниêа Гитлера и Мóссолини. Хотя Пий ХІІ не осóдил прямо
êоммóнизм, в определённом смысле это выстóпление стало началом
антиêоммóнистичесêой борьбы, развернóвшейся несêольêими ãодами
позднее. Уже в 1947 в рождественсêой речи папы ãодó были изложены
запреты на êоммóнистичесêóю деятельность, а в течение 1948 ãода
Ватиêан сформóлировал их и в официальной форме.
Уже сразó после оêончания войны развернóлась полемиêа воêрóã
вопроса о том, почемó папа не протестовал в ãоды войны против фашизма,
заняв позицию нейтралитета и тольêо по оêончании войны отêрыто
заявил о непринятии режимов Гитлера и Мóссолини? Почемó “не бросил
на весы весь свой моральный авторитет против ãеноцида”?
Мноãочисленные êатоличесêие деятели стали обвинять папó в том,
что еãо молчание во время войны было не чем иным, êаê своеобразным
проявлением «солидарности со странами оси» и «поддержêой
престóплений фашистов».
Кажется вероятным, что Пий XII считал отêрытый протест
бессмысленным, êоторым он ничеãо бы не изменил. А то же время, можно
было ожидать, что в слóчае выстóпления, Гитлер объявил бы нарóшение
êонêордата, что привело бы ê дальнейшим преследованиям êатолиêов.
Понтифиê высêазывался: «Всяêое слова, сêазанное нами [против
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фашизма] êаê êомпетентным авторитетом, и всяêий наш пóбличный намёê
должен быть серьёзно продóман и взвешен в интересах тех несчастных,
чтобы не сделать их положение ещё более тяжёлым и невыносимым».
Но, несмотря на êоеêордаты с Германией и Италией, êатоличесêая
церêовь, по выражению итальянсêоãо историêа Г. Паджи “добилась
оãромноãо óспеха в заêреплении своеãо правовоãо положения”.
Она не потеряла ничеãо с тоãо, что полóчила за время фашизма, таê êаê
даже во времена испытаний êатолиêи “верили и имели свою доêтринó и
своеãо дóховноãо лидера”.

Европейское неоязычество: проблема толерантности

Сергей Подлепич
Донецкий национальный университет
Неоязычество, являясь феноменом новой релиãиозности, порождает
не тольêо острые дисêóссии в наóчной и êонфессиональной среде, а и
проблемó мирноãо сосóществования данноãо движения с дрóãими
социальными, национальными и релиãиозными ãрóппами.
На наш взãляд, наиболее точное определение термина неоязычество
дал А. Гайдóêов в статье «Сóбêóльтóра славянсêоãо неоязычества в
Петербóрãе», ãоворя, что явление неоязычества несводимо ê релиãиозной
или политичесêой составляющей, и представляет собой неêóю
сóбêóльтóрó, «совоêóпность релиãиозных, парарелиãиозных, общественнополитичесêих и историчесêих объединений и движений, обращенных
в своей деятельности ê дохристиансêим верованиям и êóльтам, обрядам и
маãичесêим
праêтиêам,
занимающихся
их
возрождением
и реêонстрóêцией».
Каê óтверждают исследователи, занимающиеся нетрадиционными
релиãиями, неорелиãии появляются êаê ответ на êризис старой
релиãиозно-êóльтóрной системы и находится в оппозиции ê ней.
Не является исêлючением и неоязычество.
Считаем, что даннóю проблемó можно рассматривать по следóющим
направлениям:
1) Отношение неоязычесêих общин ê христианствó и христиансêой
церêви ê неоязычесêим общинам. Вполне объяснимым является
неãативное отношение представителей неоязычесêоãо движения ê
христиансêой церêви: неоязычниêи считают себя продолжателями той
релиãиозной и êóльтóрной традиции, êоторая была вытеснена
христианством в прошлом. Однаêо позиция приверженцев неоязычества,
все же не является однородной: от принадлежности неоязычесêой общины
ê óмеренномó (либеральномó) или радиêальномó êрылó зависит
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отношение и праêтичесêие действия неоязычниêа по отношению ê
христиансêой церêви их членам. В работах исследователей отмечается
преимóщественно
мирный
хараêтер
деятельности
неоязычесêих
объединений на территории Европы и отсóтствие насилия по отношению
ê инаêомыслящим, в том числе ê христианам. Либеральный лаãерь
деêларирóет êóльтóрное сопротивление христианствó. Однаêо не следóет
забывать и немалой доли неоязычесêих объединений, исповедóющих
праворадиêальнóю идеолоãию, действия êоторых моãóт выливаться в аêты
насилия и вандализма, примером êоторых может слóжить поджоã
христиансêих церêвей в Норвеãии в середине 1990-х ãодов. Что êасается в
целом враждебноãо отношения неоязычниêов ê христиансêой релиãии, то,
не в последнюю очередь, это обóсловлено непримиримой позицией
христиансêой церêви ê новым релиãиям, в том числе и неоязычествó, что
объясняется видением их êаê потенциальных êонêóрентов на релиãиозном
поприще. Высêазывания и пóблиêации деятелей христиансêой церêви,
посвященные неоязычесêим объединениям, отличаются предвзятостью и
нежеланием объеêтивно освещать выбраннóю темó, что ведет за собой
обвинение всех неоязычесêих общин в сатанизме.
2) Отношение ê неоязычесêим общинам, сформированным по
национальномó признаêó, ê дрóãим этничесêим ãрóппам. Каê правило,
неоязычниêов объединяет на национальной основе что, в слóчае
праворадиêальной ориентированности идеолоãии релиãиозной ãрóппы,
создает
опасность
проявление
êсенофобии
и
антисемитизма.
Не отрицая то, что неоязычесêая релиãия привлеêает в свои ряды
различные элементы, вместе с тем, было бы ошибêой распространять тезис
об
эêстремистсêой
сóщности
неоязычесêой
идеолоãии,
т.ê.
праворадиêальные общины находятся в меньшинстве. Непреêращающиеся
обвинения неоязычесêих общин со стороны христиансêой церêви в
европейсêих странах (не во всех) в фашизме вынóждают первых
выстóпать с официальными заявлениями об осóждении любых
проявления êсенофобии и расизма.
3) Отношение различных неоязычесêих общин междó собой,
проблема êонсолидации и объединения. Объединение и êонсолидации сил
для достижения общих целей хоть и являются аêтóальной темой для
различных неоязычесêих форóмов и съездов, однаêо воспринимается
разными течениями неоднозначно. Таê, неêоторые российсêие
родноверчесêие общины обвиняют общины, входящие во Всемирнóю
Ассоциацию Этничесêих Релиãий (WCER), в êосмополитизме и
масонстве. Однаêо, êаê бы там ни было, в европейсêом ареале
распространения неоязычества наблюдается процесс постепенной
интеãрации, примерами êотороãо моãóт быть таêие орãанизации êаê

WCER, GRECE (Франция), Крóã Язычесêой Традиции (Россия), Pagan
Federation (Велиêобритания) и дрóãие.
Каê мы видим, проблема толерантности, вызванная проявлениями
неоязычества, является неоднозначной и требóет объеêтивноãо
непредвзятоãо подхода, êоторый бы óчитывал все реãиональные и
внóтриãрóпповые особенности.
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Студентські обструкції в університетах
Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Іван Посохов
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історія óніверситетів Російсьêої імперії протяãом ХІХ - початêó
ХХ століття ó свідомості баãатьох людей пов’язóється із стóдентсьêими
êонфліêтами. Час від часó протести стóдентів приймали різноманітні
форми. Наприêлад, ó харêівсьêомó театрі ще ó 1817 році під час спеêтаêлю
незадоволені стóденти вчинили ãалас, потім сталися сóтичêи із поліцією,
арешти, й стóдентам Харêівсьêоãо óніверситетó бóло заборонено на десять
роêів з’являтися ó театрі. Формою стóдентсьêоãо протестó можна вважати
памфлети (або пасêвілі), в яêих ó завóальованій формі висміювалися
оêремі професори або êерівництво óніверситетó. У подальшомó таêі
êонфліêти набóвали лише ãостроти. Університетсьêа історія навіть знає
випадêи самоспалювання стóдентів. На рóбежі століть стóдентсьêі
протести переросли ó масштабні страйêи й заворóшення, в томó числі із
бариêадами на вóлицях міст. Уваãó дослідниêів здебільшоãо привернóли
останні.
Стóдентсьêі обстрóêції являють собою приêлад лоêальноãо êонфліêтó
в стінах óніверситетó, займаючи своє місце серед інших стóдентсьêих
протестів. Вони ãрали важливó роль ó процесі êонсолідації молоді,
виявляли стóдентсьêих лідерів. Обстрóêції стали засобом тисêó яê на
професóрó, таê і на êерівництво óніверситетів. Являючи собою відносини
рівня виêладач – стóдент, ці êонфліêти мали тенденцію до заãострення,
формóючи ó ãромадсьêості образ бóнтівноãо стóдентства.
Приêладів таêоãо родó протестів існóє чимало. Яê правило,
починалися вони яê стихійні, й інêоли сóпроводжóвалися висóванням
певних вимоã, що стосóвалися стóдентсьêоãо побóтó або аêадемічноãо
життя. Приводом для обстрóêції моãла стати поведінêа педеля чи
висловлювання професора. Обстрóêції приймали різні форми, від
вчинення ãаласó в аóдиторії, іãнорóвання леêцій професорів, до пóблічноãо
нанесення образ або навіть давання ляпасів представниêам ненависної
адміністрації, інспеêторам та професорам. Зазвичай це призводило до
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поêарання стóдентів, а вони потім зновó висловлювали протест тепер вже з
приводó цьоãо поêарання. Однаê, часто-ãóсто, виêладачі, яêі своїми
вчинêами виêлиêали обóрення молоді, самі залишали óніверситет.
Розпочавшись ó 50-ті роêи ХІХ століття, обстрóêції яê форма
протестó
набóли
особливоãо
розповсюдження
стóдентсьêоãо
ó 60-70-ті роêи. Протяãом дрóãої половини ХІХ ст., із зростанням
стóдентсьêої
аêтивності,
професори
та
óніверситетсьêа
влада
êритиêóвалися все більш рішóчо. Стóденти вдавалися до створення
заãальноóніверситетсьêих ініціативних ãрóп, формóлювання óзаãальнених
вимоã, звернень до молоді та сóспільства.
Таêим чином, стóдентсьêі обстрóêції постóпово зазнали змін,
перетворившись із лоêальних, стихійних та спонтанних проявів
невдоволення стóдентів ó масштабні, заздалеãідь підãотовлені та добре
сплановані аêції. На приêладі таêих êонфліêтів можна побачити, яê
«стóдентсьêе питання» з внóтрішньоóніверситетсьêоãо перетворювалося на
заãальнодержавне, виявити зв'язоê лоêальноãо і соціальноãо протестó.

У першій половині 20-х роêів ó Харêові не бóло затверджених правил
дорожньоãо рóхó, списêи власниêів машин бóли відсóтні. Всі машини в
Харêові в 20-і роêи заêóповóвалися за êордоном без запасних частин і
томó при поломці довãий час простоювали. В еêсплóатації перебóвало
70% старих машин при відсóтності централізованої ремонтної бази.
З початêó 1926 роêó машини почали завозитися на Уêраїнó планово й
системно. Нові машини осідали в Харêові, а старі йшли в район.
Завдяêи цьомó 70 % машин ó місті бóли на ходó.
У 1925 році створюються державні аêціонерні товариства
«Транспорт» і «Автопромторã». Товариство «Транспорт» займалося
повним êомплеêсом транспортних робіт – прийомом вантажів на базах,
доставêою їх до місця призначення й здачею власниêові,
«Автопромторã» – еêсплóатацією й ремонтом автомобілів, а таêож
торãівлею автомобілями й запасними частинами. Відсóтність власної
автомобільної індóстрії, залежність ó постачанні від іноземноãо ринêó
значно підвищóвали витрати на придбання й еêсплóатацію автомобілів.
У ціломó, в Харêові ó цих товариств бóло недостатньо оборотноãо êапіталó
й нових автомобілів, а наші дорожні й êліматичні óмови виêлиêали
підвищенó зношóваність машин.
Спеціалізовані ãаражі в Харêові, Києві, Дніпропетровсьêó, Запоріжжі
бóли орãанізовані в 1927-1930 роêах. У них зароджóється профілаêтичне
технічне обслóãовóвання автомобілів.
Із серпня 1926 роêó в Харêові з’являються êóрси шоферів. Новим в
орãанізації підãотовêи шоферів бóло навчання на базах, êóрсах, ó ãóртêах і
êолеêтивах «Автодорó». Осередоê «Автодора» при Палаці Праці в Харêові
бóв орãанізований наприêінці 1928 роêó. При осередêó влаштовóвалися
леêції, орãанізовóвалися пробіãи, випробóвання машин, надавалися
êонсóльтації членам «Автодорó» в сфері авто-траêторної справи тощо.
У Харêові в першій половині 20-х роêів ХХ ст. не бóло ãарних
майстерень, а на бóдівництво однієї велиêої майстерні ãрошей не
вистачало. Але все-таêи вихід бóв знайдений. Вирішено бóло побóдóвати
майстерню, а при ній орãанізóвати авто-траêторнó шêолó, яêó відêрили в
січні 1927 роêó. Вона нараховóвала при відêритті 120 осіб, в ній можна
бóло ремонтóвати до 15 машин на місяць.
Автобóсний рóх містом до липня 1925 роêó підтримóвався лише
одним автобóсом «Ман». З липня 1925 почали êóрсóвати прибóлі чотири
машини «Фіат», а в жовтні 1925 роêó êільêість автобóсів зросла до 15.
Рóх міжмісьêим
сполóченням
підтримóвався
тільêи
лінією
Харêів - Вовчансьê. У 1925 році при Петинсьêомó трамвайномó депо бóло
створено автобóсний парê.
У 20-х - 30-х роêах основним видом ãромадсьêоãо транспортó в
Харêові залишався трамвай. Автобóс розãлядали яê допоміжний

Історія розвитку автомобільного транспорту
в Харкові (20і роки ХХ ст.)

Людмила Прилуцька
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Найважливіша
óмова
подальшоãо
існóвання
й
розвитêó
автомобіля – це точне визначення напрямêів йоãо розвитêó в різних
óмовах. Повернемося в минóле, щоб знайти êлюч до розóміння більш
пізніших подій і явищ, до завдань, яêі необхідно розв'язати.
Вітчизняне автомобілебóдóвання по-справжньомó розпочалося лише
за радянсьêої влади. Незважаючи на позитивні яêості, перші вітчизняні
вантажівêи АМО-Ф-15, Я-3 і перший малометражний автомобіль
радянсьêоãо періодó НАМІ-1 бóли розраховані на дрібносерійне
виãотовлення. Переломним для радянсьêоãо автомобілебóдóвання став
1929 ріê, êоли бóло óхвалене рішення про бóдівництво в Горьêомó й
Мосêві двох потóжних автозаводів.
З початêом непó для об'єднання êерівництва й обліêó êоштів
місцевоãо транспортó, óстановлення основних принципів йоãо
виêористання деêретом РНК від 7 липня 1921 роêó при Нарêоматі шляхів
сполóчення бóло створено Центральне óправління місцевоãо транспортó
(ЦУМТ). На місцях (ó ãóберніях) ó підпорядêóванні Цóмтó перебóвали
оêрóжні óправління місцевоãо транспортó. Їм підпорядêовóвалися
ãóбернсьêі інспеêції, що здійснювали заãальний наãляд за виêористанням
автомобілів.
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транспорт: ó місті для зв'язêó із центром районів, що не мали трамвая, а
поза містом для сполóчення з передмістями.
У Харêові таêсомотори з'явилися в 1928 році. Вони мали виãляд
êритих автомобілів на 5 пасажирів із вмонтованим маленьêим
апаратом – таêсомометром, що відмірював êілометри дороãи.
Спочатêó бóло 25 авто. Набір шоферів для роботи на таêсі виêлиêав
величезний ажіотаж.
Стосовно в ціломó забезпечення Харêівсьêоãо оêрóãó транспортом,
то за станом на 1927 ріê з 24 районних виêонавчих êомітетів Харêівсьêоãо
оêрóãó всьоãо лише три райони мали вантажні машини. Мінімальна
потреба в автотранспорті ó Харêові та області на січень 1929 роêó
становила: леãêових машин - 16 одиниць, вантажних - 5, автобóсів - один,
особливо необхідні бóли леãêові машини для поліпшення зв'язêó
з районами.
У ціломó, ідея автомобіля в 20-і роêи ХХ ст. ó Харêові, зберіãаючи
своє ãоловне призначення, постóпово êонêретизóється, виãострюється,
збаãачóється
разом
з
óдосêоналюванням
засобів
транспортó,
пристосовóється до соціальних і матеріальних óмов, до розширення сфери
застосóвання автомобіля.

плавным и размеренным. Преимóщественно осваивались прибрежные
территории в радиóсе не более 5-6 êм. Можно провести прямые аналоãии
со становлением хоры таêих êрóпных ãородов европейсêоãо Боспора êаê
Нимфей и Пантиêапей. Вместе с тем, период освоения оêрестностей Китея
без основания на ней сельсêих поселений минимален, в отличие от
Нимфея и Пантиêапея, ãде этот период длился оêоло 60-70 лет.
Поселенчесêая стрóêтóра была представлена в основном небольшим
êоличеством поселений, автономно расположенных в основном по
ãраницах хоры, что таêже роднит ее с поселенчесêой стрóêтóрой
Нимфейсêой хоры. В целом ê êонцó V в. до н.э. размеры хоры Китея
приблизились ê 25 êв. êм, что соответствóет размерам хоры «идеальноãо
полиса».
Второй этап хараêтеризóется резêим сêачêом в развитии оêрóãи
ãородища. Это может быть связано с завершением оформления
надполисноãо Боспорсêоãо ãосóдарства и вêлючением в неãо хоры Китея.
В этот период были налажены рынêи сбыта боспорсêоãо зерна, земли
находились под поêровительством и защитой ãосóдарства, наблюдалась
политичесêая стабильность за исêлючением редêих столêновений (война
Перисада I со сêифами в êон. IV в. до н.э. и т.д.). И, êаê следствие этоãо,
хора Китея óвеличилась êаê минимóм вдвое, êоличество сельсêих
поселений на ней возросло втрое. Для этоãо периода хараêтерно êóстовое
размещение сельсêих поселений на освоенных территориях, что не совсем
свойственно системе расселения европейсêоãо Боспора IV в. до н.э., но,
в то же время, повсеместно распространено на Тамани. Миêрозона была
праêтичесêи полностью освоена Китеем, наметилась тенденция ê
преодолению ãраниц миêрозоны и расширению хоры за ее пределы
(северо-западное направление). В целом, можно предположить, что
сельсêая оêрóãа Китея ê нач. III в. до н.э. находилась на пиêе своеãо
развития и была сопоставима по основным поêазателям с хорой êрóпных
центров Боспорсêоãо ãосóдарства.

Хора Боспорского города Китей в кон. V – 1й четв. III вв. до н.э.

Сергей Прокопенко
Белгородский государственный университет
Сельсêая оêрóãа Китея античноãо времени в силó различных
фаêторов является наименее изóченной в сравнении с хорой остальных
античных центров европейсêоãо Боспора. Это приводит ê выпадению
данной территории из êонтеêста обобщающих построений развития
сельсêой территории Боспора.
Для определения ãраниц распространения хоры мы использóем:
письменные
свидетельства,
ãеоãрафичесêие
ориентиры,
трассы
антропоãенных
поãранично-оборонительных
соорóжений
(валов),
расположение выявленных систем межевания, êонцентрации поселений и
дорожных систем.
Проанализировав êаждый в отдельности признаê, применительно ê
хоре Китея, мы можем êонстатировать следóющее: хора Китея в
рассматриваемый период переживает два хронолоãичесêих этапа в своем
развитии: 1) V вв. до н.э.; 2) нач. IV – нач. III вв. до н.э.
Первый этап, сêорее всеãо, связан с автономным и независимым
сóществованием Китея êаê полиса в юãо-восточной части Керченсêоãо
полóострова. Развитие хоры в этот период не отличалось динамиêой, было
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Особливості міграційних процесів в Україні умовах сучасної
євроінтеграції

Катерина Прохорова
Запорізький національний університет
Процеси євроінтеãрації, яêі є доволі масштабними сьоãодні, мають
величезний вплив не лише на міãраційні процеси в Євро Союзі, але й на
міãраційні процеси в інших êраїнах, в томó числі й в Уêраїні. Осêільêи в
Уêраїні відсóтні можливості отримати робоче місце з зарплатою,
достатньою для задоволення мінімальних потреб, те, що в Уêраїні середні
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доходи набаãато менше, ніж в ЄС та ЄС ãеоãрафічно знаходиться близьêо,
зробили цей реãіон особливо привабливим для міãрантів з Уêраїни.
Сêільêи óêраїнців сьоãодні знаходяться за êордоном? Відповіді на це
запитання не може дати жодна людина. І встановити цю цифрó не здатен
ніхто, осêільêи значна частина міãрацій з Уêраїни – нелеãальні.
Затее соціолоãам точно вдалося встановити, що 12% домоãосподарств в
Уêраїні мають щонайменше одноãо члена родини, яêий працював або
працює за êордоном.
Що ж спонóêає наших співвітчизниêів еміãрóвати? Серед ãоловних
причин можна виділити таêі: матеріальний добробóт своєї сім'ї; соціальні,
пов'язані з бажанням потенційноãо міãранта підвищити свій соціальний
статóс, сóспільний авторитет, престиж; психолоãічні, пов'язані з потребою
потенційноãо міãранта ó наповненні своãо життя сенсом, ó самоповазі,
бажанні пізнати невідомі аспеêти життя, набóти своãо життєвоãо досвідó,
розширити свої êóльтóрні обрії; особисті. Ці ж причини існóють і для
європейсьêоãо міãранта, але й існóють різниці.
Найбільшó частинó óêраїнсьêих міãрантів сêладає населення
працездатноãо віêó, осêільêи саме через еêономічні причини населення
міãрóє в пошóêах роботи.
І дійсно, трóдова міãрація допомаãає Євро Союзó об'єднóватися.
Але що вона дає Уêраїні? Представниêи влади постійно ãоворять нам про
те, що завдяêи трóдовій міãрації зменшóється безробіття, постóпово
держава виходить з еêономічної êризи, еміãранти отримóють праêтиêó
роботи за êордоном, більшість êоштів, яêі вони заробляють, повертаються
до Уêраїни і працюють на нашó еêономіêó. З всим цим можна поãодитись,
але лише частêово, яêщо бóти недалеêоãлядним. Бо вже зараз óêраїнсьêі
дослідниêи фіêсóють помітні міãраційні втрати. Заãалом з óрахóванням
перевищення смертності над народжóваністю і міãраційним витоêом
населення з 1991 по 2001 р.р. Уêраїна втратила 3 млн. 227 тис.осіб.
І ми повинні розóміти, що еміãрація, в більшості випадêів, - це не сóто
еêономічний процес, через яêий відбóвається óрівноваження міжнародних
ринêів праці. Еміãрація робочої сили має важливі соціальні наслідêи для
міãрантів, членів їх сімей, місцевих ãромад і всьоãо сóспільства.
Це вже призводить до тоãо, що в Уêраїні не вистачає
висоêоêваліфіêованих фахівців.
Зрозóміло, що я не вистóпаю за те, щоб переêрити êордони і ніêоãо не
впóсêати і не випóсêати, але державна політиêа має бóти чітêою,
аêтивною, помірêованою і цілеспрямованою. А що ми бачимо зараз?
Здається, що серйозність сóчасної і очіêóваної демоãрафічної ситóації має
осмислюватися владними стрóêтóрами і всіма авторитетними політичними
силами. На жаль, є підстави стверджóвати, що наші політичні сили не
тільêи не роблять нічоãо, щоб поêращити й таê вêрай несприятливó для

Уêраїни ситóацію, але взаãалі ці питання не потрапляють до êола їх óваãи.
Мабóть вважається, що ситóація знаходиться під êонтролем, хоча
насправді все набаãато ãірше.
Яêі ж особливості міãраційних процесів в Уêраїні ми можемо
виділити?
Євро Союз від міãрацій з Уêраїні безóмовно виãрає, а ось Уêраїна
втрачає; в Уêраїні немає чітêої, послідовної позиції держави в питанні
міãраційних процесів; значна частина міãрацій з Уêраїни є нелеãальною;
баãато óêраїнців не повертаються на Батьêівщинó.
Ми чóдово розóміємо, що встóп Уêраїни до Євро Союзó – це лише
очіêóвана перспеêтива, томó не варто надто поспішати, а особливо на
шêодó собі. Ми праãнемо встóпити до ЄС, де знято всі перешêоди та
обмеження для міждержавної міãрації (особливо після нещодавньоãо
розширення Шинãенсьêої зони), але й не можна допóсêати розвитоê
інших êраїн за рахóноê послаблення своєї.
Томó, щоб з часом ми не зітêнóлися зі значними проблемами,
необхідно вже зараз вживати запобіжних заходів. Осêільêи ãоловною
причиною міãрації населення з Уêраїни є еêономічні неãаразди, то
необхідними є поêращення та стабілізація еêономічної ситóації в êраїні,
зростання трóдових доходів, подолання бідності працюючоãо населення,
подолання безробіття, підвищення заробітної плати, пенсій, інших видів
соціальних виплат, поліпшення житлових óмов.
Слід приділяти значнó óваãó зменшенню масштабів зовнішньої,
зоêрема трóдової міãрації, подолання її неãативних наслідêів
та недопóщення ó майбóтньомó шляхом óêладання міждержавних óãод про
взаємне працевлаштóвання ãромадян та їх соціальний захист,
стимóлювання зворотності зовнішніх трóдових поїздоê.
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Магия и процесс демократизации заупокойного культа
Древнего Египта эпохи Среднего царства (XXII – XVIII вв. до н.э.)

Ольга Пяничук
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Среди прочих древних цивилизаций, еãипетсêая êóльтóра всеãда
выделялась своим особым отношением ê заóпоêойномó êóльтó.
Постóлаты о блаженной вечности стали приоритетными в еãипетсêих
верованиях в период становления и развития Среднеãо царства.
Социально-политичесêие преобразования в стране êардинальным
образом отразились на всех историчесêих аспеêтах Древнеãо Еãипта, но
ãлавные изменения êоснóлись заóпоêойноãо êóльта, тесно связанноãо
с маãией. Вопрос демоêратизации заóпоêойноãо êóльта является
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аêтóальной темой в еãиптолоãичесêих исследованиях, повлеêшеãо за собой
изменения в заóпоêойном êóльте, в системе маãичесêих ритóалов и в
степени распространения маãии на все слои населения, а соответственно и
изменение идеолоãичесêих êонцепций древних еãиптян.
Период Среднеãо царства изóчался, в основном, в рамêах социальнополитичесêой истории Еãипта. Вопросам маãии в этот, во всех смыслах,
переходный период внимания праêтичесêи óделено не было. В связи с
исследóемой проблемой следóет отметить работы Р. И. Рóбинштейн и
Г. Кеес, в êоторых авторы освещают отношение еãиптян ê смерти.
В частности Г. Кеес анализирóет идеолоãичесêие изменения в
заóпоêойных теêстах в связи с распространением êóльта Осириса.
Статья Р. И. Рóбинштейн посвящена развитию заóпоêойной литератóры и
тенденциям маãичесêоãо мышления древних еãиптян. Однаêо в этих
работах отсóтствóет параллель изменений в ритóалах и церемониях.
Поэтомó, в данной работе мы исследóем динамиêó развития маãии и
ритóальной праêтиêи в свете демоêратизации заóпоêойных верований
Древнеãо Еãипта.
Эпоха велиêих пирамид и блесêа фараонов заêончилась разорением
страны и межномовыми êонфлиêтами. Отсóтствие стабильности в стране
привело и ê изменениям в идеолоãии древних еãиптян. Особое значение в
заóпоêойных верованиях приобрел êóльт Осириса, доãматичесêие
положения êотороãо óстанавливаются ê Среднемó царствó. Усложняются
маãичесêие ритóалы, совершенствóется обряд мóмифиêации; теперь
êаждоãо óмершеãо олицетворяют с новым боãом заãробноãо
царства – Осирисом. Можно сêазать, что период Среднеãо царства
является апоãеем расцвета маãичесêой êóльтóры Древнеãо Еãипта, êоторая
моãла обеспечить вечнóю жизнь не тольêо царсêой семье, но и êаждомó
еãиптянинó, следовательно, происходит демоêратизация заóпоêойноãо
êóльта. Изменились и морально-этичесêие нормы еãиптян - появилось
понятие «ãреха», а без вмешательства маãии преодолеть это «препятствие»
на пóти ê счастливой заãробной жизни было невозможно.
Таêим образом, мы видим, что процесс демоêратизации заóпоêойноãо
êóльта нес блаãодать вечной жизни для всех еãиптян, независимо от их
социальноãо положения. Новый спасительный êóльт Осириса давал
надеждó на лóчшóю жизнь, вселял верó в людей, однаêо он принес и свои
сложности – ответственность за свои постóпêи перед людьми и боãом.
И здесь на помощь приходила маãия, êоторая раньше была достóпна
тольêо избранным. Произведя все необходимые ритóалы и воорóжившись
маãичесêими заêлинаниями, êаждый еãиптянин был óверен, что
блаãополóчно преодолеет все трóдности пóтешествия по Дóатó, и пóсть
хотя бы в заãробном мире, он станет царем.

Політика нацистської Німеччини по відношенню до радянських
військовополонених українського походження (19411942рр.)
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Юрій Радченко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Баãатонаціональнó палітрó населення СРСР нацисти намаãалися
виêористати на свою êористь ó війн проти більшовизмó. На початêовомó
етапі радянсьêо-нацистсьêоãо êонфліêтó політиêа Німеччини по
відношенню до радянсьêих війсьêовополонених óêраїнсьêоãо походження
мала свої особливості.
В наêазі начальниêа поліції безпеêи і СД від 17 липня 1941 роêó
ãоворилося
про
фільтрацію
таборів
для
війсьêовополонених
та сепарóвання полонених за оêремими етнічними ãрóпами. Ще 7 липня
вийшов наêаз êомандóвання 17-ої армії, в яêомó ãоворилося, що óêраїнцівполонених треба ставитися «менш сóворо», аніж до росіян. У перші місяці
після початêó радянсьêо-німецьêої війни велиêó êільêість радянсьêих
війсьêовополонених – óêраїнців за національністю – бóло відпóщено
додомó. 14 липня 1941 роêó вийшов наêаз êомандóючоãо війсьê
оперативноãо тилó ãрóпи армій «Південь» Карла фон Роêа, яêий
забороняв звільняти радянсьêих полонених óêраїнсьêоãо походження.
Але 11 серпня світ побачив наêаз êомандóвача оперативноãо тилó ãрóпи
армій «Південь» фон Крозінãа, яêий дозволяв відпóсêати óêраїнсьêих
полонених та роз’яснював правила та послідовність звільнення.
8 жовтня 1941 роêó вийшло розпорядження верховноãо êомандóвання
війсьêовополоненими.
ОКХ
про
поводження
з
радянсьêими
В ньомó зоêрема ãоворилося: «Особи настóпних національностей повинні
бóти відпóщені на батьêівщинó: німці (фольêсдойчі), óêраїнці, білорóси,
латиші, естонці, литовці, рóмóни, фіни».
Німці давали можливість óêраїнсьêим блаãодійним орãанізаціям на
êшталт Уêраїнсьêоãо Червоноãо Хреста (УЧХ) допомаãати êолишнім
червоноармійцям óêраїнсьêоãо походження. УЧХ діяв ó баãатьох містах
дистриêтó «Галичина», райхсêомісаріатó «Уêраїна» та Прифронтової зони.
У Галичині Червоний Хрест діяв під еãідою Уêраїнсьêоãо Центральноãо
Комітетó (УЦК).
З часом праêтиêó «привілейювання» радянсьêих війсьêовополонених
óêраїнсьêоãо походження бóло зãорнóто. Це трапилося ще восени 1941 р.,
êоли êерівництвом Райхó бóло прийнято рішення про виêористання праці
радянсьêих полонених. На нараді óповноваженоãо з 4-літньоãо планó
Г. Геринãа 7 листопада бóло заявлено: «Уêраїнців не слід виділяти від
інших. Фюрер розпорядився в майбóтньомó більше не звільняти їх з
полонó». Внаслідоê цьоãо óêраїнці розділили ãірêó долю радянсьêих
війсьêовополонених інших національностей. Особливо фатально сêлалася
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доля радянсьêих війсьêовополонених восени та взимêó 1941–1942 рр., про
що
промовисто
свідчать
дані,
наведені
ó
рапорті
ОКВ
від 19 лютоãо 1942 р.: «З 3,9 млн. працездатних радянсьêих
війсьêовополонених залишилося живими тільêи 1,1 млн. При цьомó
тільêи з листопада 1941 до січня 1942 померло 500 тис. росіян».
Тенденція до звільнення êолишніх червоноармійців óêраїнсьêої
національності тривала і надалі, але основним мотивом бóла потреба ó
робочій силі на місцях. В ціломó з 280108 радянсьêих війсьêовополонених,
звільнених німцями ó 1941 році óêраїнці сêладали 270095 (235466 з
таборів, яêі знаходилися під êонтролем ãрóпи армій «Південь»).
Яê свідчать фаêти, різні óêраїнсьêі орãанізації ó ГенералГóбернаторстві намаãалися і в подальшомó допомаãати óêраїнцямполоненим. Таê, ó шталаã міста Замостя навесні 1942 роêó в бараê № 4,
де бóли зібрані радянсьêі полонені, яêі визнали себе óêраїнцями
(670 чоловіê), бóло направлена велиêа êільêість харчів та тютюнó від
УЦК.

в 8-9 разів. За період êерівництва В. Г. Колоêольцова повітовою óправою
бóло побóдовано більше ста шêільних приміщень. Бóдівництво нових
заêладів освіти та реêонстрóêція існóючих проводилася виêлючно на
êошти Вовчансьêоãо земства та пожертвóвання приватних осіб. Гóбернія
цю справó не фінансóвала. Земство за власний рахóноê забезпечóвало всі
шêоли навчальними посібниêами. Велиêа óваãа приділялася рівневі
навченості óчнів. В. Г. Колоêольцов особисто êонтролював сêладання
випóсêних іспитів.
Вже в 1910 р. ó Вовчансьêомó повіті нараховóвалося 116 одноêласних
шêіл, 37 – двоêласних. В заêладах освіти працювало 318 вчителів та
навчалося 12 703 óчня. Порівнявши ці поêазниêи, наприêлад, з даними на
1890 р., можна простежити значні зміни: ó 1890 р. бóло 53 одноêласні і
2 двоêласні шêоли, в яêих навчався 3 701 óчень. Яê бачимо, роль
В. Г. Колоêольцова ó розвитêó освіти на Вовчанщині важêо переоцінити.
В 1910-1913 рр. за темпами блаãоóстрою, розвитêó êóльтóри і освіти
Вовчансьêий повіт посів дрóãе місце ó всій Російсьêій імперії
(перше– Мосêовсьêий повіт). Наслідêом визнання аêтивної діяльності
Вовчансьêоãо повітовоãо земства з розвитêó медицини, освіти та êóльтóри
стала Мала золота медаль Всеросійсьêої виставêи в 1915 р.
Пам’ять про В. Г. Колоêольцова і йоãо діяльність житиме ó віêах.
Близьêо 50% діючих шêіл Вовчансьêоãо, Велиêобóрлóцьêоãо та
Печенізьêоãо районів і сьоãодні в народі називають “êолоêольцовсьêими”,
бо спорóджені вони саме в період йоãо êерівництва.

Розвиток освіти у Вовчанському повіті (18651917 рр.)

Тетяна Редько
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Жодна зі сфер сóспільноãо життя Вовчансьêоãо повітó не
êористóвалася таêою підтримêою земсьêої óправи яê це бóло з народною
освітою. В той же час, жодна з ãалóзей не досяãла таêих висот, яê народна
освіта. На момент створення земсьêоãо самоóправління, а саме – на
момент передачі справ народної освіти під протеêторат земсьêої óправи,
освіта перебóвала в жахливомó становищі. Діяли в основномó
церêовнопарафіяльні шêоли. Повітових народних óчилищ, за даними на
1867 р., налічóвалося лише двадцять. 26 листопада 1867 р. в місті
Вовчансьêó відêрито жіноче óчилище, яêе зãодом реорãанізоване в жіночó
проãімназію. Неписемними залишалось близьêо 80% мешêанців повітó.
Вчителів не вистачало. Для забезпечення народних óчилищ педаãоãами, 1
липня 1874р. бóло óхвалено рішення про створення п’яти вчительсьêих
семінарій: в Петербóрзьêомó, Мосêовсьêомó, Харêівсьêомó, Рязансьêомó
та Одесьêомó навчальних оêрóãах. У звязêó з цим, 26 вересня 1874 р.
відбóлось óрочисте відêриття Вовчансьêої óчительсьêої семінарії.
Починаючи з середини 90-х роêів ХІХ ст. шêільна справа стає
найбільш динамічною, в її розвитêó настає яêісно новий етап. Це пов’язане
з тим, що êерівниêом Вовчансьêої земсьêої óправи стає В. Г. Колоêольцов.
Завдяêи йомó в повіті з неймовірною швидêістю стали спорóджóвати і
відêривати нові шêоли, óчилища, бібліотеêи. Кільêість шêіл збільшóється
234

До питання про бронзоливарне виробництво на Більському
городищі – Гелоні (хімічний та металургійний аспекти)

Владислав Резніков
Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини
Яê вірно відмітив Б. А. Шрамêо, в ранній залізній добі óспішний
розвитоê всіх ãалóзей ãосподарства місцевоãо населення лісостепової
полоси в повній мірі залежало від óспіхів металóрãії та металообробêи. І
хоча тóт мався на óвазі, в більшій мірі, місцевий видобóтоê і обробêа
заліза, êотра ãрала більшó роль в порівнянні з êольоровою
металообробêою, все ж бронзоливарне ремесло продовжóвало відіãравати
помітнó роль в ãосподарстві і побóті землеробів.
Весь же процес бронзоливарноãо розвитêó пройшов довãий шлях,
яêий для території Уêраїни взаãалі поділяється на три періоди:
І. Енеоліт. В цей період в êóльтóрах півдня Уêраїни з’являються
перші металічні вироби і починається власне металóрãічне і металообробне
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виробництво. Хронолоãічні рамêи І етапó обмежóються IV тис. до н.е.
Першими “металоносними” êóльтóрами на Уêраїні є Трипілля.
ІІ етап, перша фаза – рання бронзова доба. Хараêтеризóється
виниêненням Цирêóмпонтійсьêої металóрãійної провінції, широêим
розповсюдженням перших штóчних сплавів – миш’яêовистих бронз,
техніêи лиття в сêладні ливарні форми. Датóється І половиною ІІІ тис. до
н.е. Вêлючає таêі êóльтóри і ãрóпи пам’ятоê, яê óсатовсьêа, софіївсьêа,
ямна, êемі-обінсьêа.
ІІ етап, дрóãа фаза – середня бронзова доба. Вирізняється найбільшим
піднесенням виробництва, заснованоãо на ранньобронзових технолоãічних
прийомах і традиціях, а таêож зародженням нових технолоãій, яêі стали
домінóючими в пізній бронзовій добі. Датóється ІІ пол. ІІІ тис. до н.е. –
XVIII – XVII ст. до н.е. Вêлючає êóльтóри шнóрової êераміêи, êатаêомбнó
і êóльтóрó баãатоваліêової êераміêи.
ІІІ етап – пізня бронзова доба. Ця доба переважноãо виêористання
висоêояêісних олов’янистих бронз, техніêи лиття “сліпої” втóлêи в
висоêовиробничі êам’яні форми. Датóється XVII-ХVI – X-IX ст. до н.е.
Вêлючає êóльтóри Отомань, êомаровсьêó, східнотшинецьêó, зрóбнó,
сабатинівсьêó, станівсьêó, ãава-ãаліãрадсьêó, висоцьêó, білоãрóдівсьêó,
бондарихінсьêó, білозерсьêó.
Таêим чином, можна відмітити, що ще до появи в Лісостепó ãородищ
(Більсьêоãо, Люботинсьêоãо, Басівсьêоãо, Книшівсьêоãо) металóрãія
бронзи мала довãó історію і знаходилася на висоêомó рівні розвитêó
завдяêи постійним êонтаêтам із племенами металóрãів Північноãо Кавêазó,
Балêано-Карпаття, Волãо-Уралля. Ці êонтаêти дали змоãó племенам
Лісостепó запозичити найперші зразêи реманентó, рецепти бронз, а таêож
металóрãійні знання, томó досить заêономірним є той фаêт, що Лісостеп
дóже швидêо став потóжним бронзоливарним реãіоном із специфічною
металóрãією, а Більсьêе ãородище – йоãо найбільшим і найпотóжнішим
центром.
Лівобережний Лісостеп мав свої лоêальні особливості в плані
розвитêó бронзоливарноãо виробництва, але найбільш ясêравим і
поêазовим приêладом Більсьêоãо ãородища можна óзаãальнити і
простежити всі ті виробничі процеси, яêі відбóвалися по всьомó
Лівобережномó Лісостепó:
Заãальна рóдна база, яêа змінювалася під впливом часó, зміни
торãівельних відносин або інших причин. Офіційних ГМО, звідêи до
Лісостепової Сêіфії надходили рóда, ãотові вироби та металóрãійні
знання – 3:
а) Північний Кавêаз (домінóвав в архаїчні часи);
б) Волãо-Уралля (V ст. до н.е.);
в) Карпато-Балêансьêа ГМО (IV – III ст. до н.е.).

Четвертою рóдною базою, виêористання яêої лісостеповими
племенами в сêіфсьêий час, поêи що, не доведена, є Донецьêий ГМЦ.
Баãатство реманентó майстрів-бронзоливарниêів, яêий вони аêтивно
запозичóвали ó інших розвинених в ремісничомó плані сóсідів і
вдосêоналювали. До ньоãо входили: тіãелі, ллячêи, êерни, пробійниêи,
єдиний (поêи що) знайдений в Східній Європі, а саме на Більсьêомó
ãородищі залізний напилоê для обробêи бронзових виробів, а таêож таêі
продвинóті в технічномó плані речі, яê êоêілі (формочêи для відливêи
стріл, теж знайдені лише на óêріпленнях Більсьêоãо ãородища),
виêористання яêих вже саме по собі свідчило про висоêий рівень розвитêó
бронзоливарноãо ремесла.
Наявність різних за яêістю та хімічним сêладом рóд призвела до
певних металóрãійних еêспериментів, що проявилося ó виниêненні
різноманітних ãрóп. Особливо ясêраво це проявилося теж саме на
Більсьêомó ãородищі, де аêтивно вживалося ó виробництві 7
металóрãійних ãрóп.
Взаємний вплив бронзоливарниêів різних реãіонів Лісостеповоãо
Лівобережжя один на одноãо, в резóльтаті чоãо тóт змоãла з’явитися
особлива техніêа металообробêи та фіãóрноãо лиття, яêа ãармонійно
óвібрала в себе елементи західної, сêіфсьêої і ãрецьêої êóльтóр.
Отже, можна êонстатóвати той фаêт, що Лісостепове Лівобережжя і,
особливо, Більсьêе ãородище, бóло велиêим ремісничим центром не тільêи
Сêіфії, але й óсієї Східної Європи.
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Виробництво зернових в господарствах Правобережної України
в І половині ХІХ ст.

Дмитро Решетченко
Інститут історії України НАН України
Київсьêа, Подільсьêа і Волинсьêа ãóбернії бóли землеробсьêими.
Томó продаж збіжжя бóв основною статтею прибóтêів їх землевласниêів.
Велиêó êільêість йоãо, особливо в óрожайні роêи, неможливо бóло
продати на внóтрішньомó ринêó. Томó найбільш виãідними бóли
виноêóріння і продаж збіжжя за êордон.
Юридично монопольне право на землю дворяни втратили за óêазом
1801 р., яêий дозволив право на êóпівлю і продаж землі êóпцям, міщанам
та державним селянам. А ó 1803 р. з’явився óêаз про „вільних хліборобів”,
що реãламентóвав звільнення êріпосних селян разом з землею за виêóп.
Й хоча поміщицьêі ãосподарства й надалі переважали, з’явилися й нові
типи ãосподарств.
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В поміщицьêих ãосподарствах в 40−х роêах ХІХ ст. вирощóвалося
39−54% óсіх зернових в Київсьêій ãóбернії, 46−50% − в Подільсьêій та
32−34% − в Волинсьêій. (Див. Додатоê В Рис. 1−5). В різних типах
державних маєтêів (в т. ч. орендні, ленні, війсьêовоãо відомства
тощо) − 5−9% збіжжя на Київщині, 5−6% − Поділлі та 9−11% − на Волині.
39−45% врожаю Київсьêої, 40% − Подільсьêої та 48−54% − Волинсьêої
ãóберній
збирали
в
ãосподарствах
поміщицьêих
селян,
рештó − вирощóвали священо та церêовнослóжителі, вільні хлібороби,
міщани, однодворці тощо.
Кільêість ãосподарств останніх постійно збільшóвалося, про що
свідчить аналіз врожаїв по ãóберніям Правобережжя. Таê, в Київсьêій
ãóбернії, в 1842–1846 рр. в нових типах ãосподарств вирощóвалося
приблизно 3,1% óсіх зернових, а в 1849–1850 р. – 6,8%, в волинсьêій за
відповідні періоди частêа вирощених зернових збільшилася з 5 до 7%.
Лише на Поділлі їх частêа бóла стало низьêою 1–3%.
Постóпово велиêі маєтêи, а це переважно поміщицьêі й частêово
державні перепрофілюють свої ãосподарства на потреби зовнішньої
торãівлі. Про це свідчать передóсім збільшення посівів пшениці, яêа йшла
в основномó за êордон.
Особливістю розвитêó зерновоãо ãосподарства І половини ХІХ ст.
бóла поява нових типів ãосподарств. Хоча й доволі повільно êільêість їх
збільшóвалася. Саме тоді на Правобережжі набóла розвитêó êолонізація,
яê внóтрішня (êолонії старовірів та „євреїв-землеробів”), таê і зовнішня
(німецьêі та чесьêі êолоністи). Таêож з’являються ãосподарства вільних
людей, „вільних хліборобів”, відставних та безстроêововідпóсêних нижніх
чинів, тощо.
Ще однією особливістю тоãо часó бóла постóпова втрата статóсó
чиншової шляхти. Спочатêó їх перевели в однодворці, але втративши
підтримêó держави вони швидêо розорялися. На період селянсьêої
реформи їх середній наділ не перевищóвав 3 десятин і вони майже всі
сêлали ãрóпó надзвичайно малоземельних селян.
Таêа строêатість селянсьêоãо станó призвела до присêорення процесó
розшарóвання. Вільні селяни та державні, яêих перевели на оброê
постóпово поêращóвали своє становище й відоêремлювалися від основної
êільêості поміщицьêих селян, яêі переважно становили найбідніші
прошарêи населення. Малим ãосподарствам більш важêо бóло переживати
несприятливі чинниêи, êоливання цін, неврожаї, епідемії тощо. В більшості
поміщицьêих ãосподарств бóли запаси на таêі випадêи, яêі інші
ãосподарства собі дозволити не моãли.
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Форми соціальної опіки інвалідів в Харкові
(кінець 1919 – 1934рр.)

Анна Ришкова
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
У 20-ті роêи одним з основних завдань соціальноãо забезпечення бóло
проведення соціальної роботи з інвалідами.
3 травня 1919 р.
Нарêомат соцзабезпечення затвердив
«Положення про обласні êомітети лiêарсьêо-технiчної
допомоãи
інвалідам». Завдання êомiтетiв поляãало в орãанізації та óтриманні
заêладів для доліêовóвання та відновлення працездатності iнвалiдiв,
виãотовлення протезів та забезпечення ними війсьêових, яêі дістали
êаліцтво. Предметом особливо присêіпливої óваãи Нарêоматó
соцзабезпечення вiд самоãо початêó бóди притóлêи, iнвалiднi бóдинêи та
подiбнi заêлади.
У 1925 році Раднарêом УСРР прийняв «Положення про забезпечення в
порядêó соціальноãо страхóвання інвалідів праці та членів родин, померлих
або відсóтніх з невідомих причин». Зãідно яêомó, право на пенсійне
забезпечення в разі втрати працездатності внаслідоê старості отримóвали
непрацездатні робітниêи та слóжбовці.
Особливі óмови праці й орãанізації побóтó інвалідів виêлиêали
необхідність створення êас взаємодопомоãи, їхнє призначення поляãало ó
виêонанні соціально-побóтових фóнêцій з обслóãовóвання інвалідів:
орãанізації санаторно-êóрортної допомоãи, мережі дитячих заêладів,
надання позиêи, аêтивно розвивається протезóвання інвалідів.
У 1931 році при НКСЗ óтворюється Рада з працевлаштóвання
інвалідів, ó розпорядження яêої мали направлятися спеціально
заброньовані на промислових підприємствах робочі місця ó êільêості до
2% від їхньоãо заãальноãо числа. Таêі ж ради óтворюються в областях,
районах, містах. Існóвали планові поêазниêи розподілó інвалідів по
підприємствах.
Проблемами інвалідів та малозабезпечених людей займалися і
ãромадсьêі орãанізації. Всеóêраїнсьêе товариство інвалідів – метою яêоãо
бóло розробêа та розãляд пропозицій з соціальноãо опіêи інвалідів, їх
соціальної адаптації та реабілітації; Всеóêраїнсьêе товариство сліпих – метою
яêоãо, бóло створення êомплеêсної системи соціальної реабілітації сліпих, що
передбачає, медичнó та професійнó допомоãó; Всеóêраїнсьêе товариство
ãлóхонімих – основною метою бóло, поліпшення побóтових проблем
ãлóхих та ãлóхонімих, поліпшення їх матеріальноãо становища, освіти та
працевлаштóвання.
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Христианизация Боспора в контексте
массового религиозного сознания

Анастасия Рышковская
Белгородский государственный университет
Долãое сохранение античной релиãии в êачестве официальной – одна
из сóщественных черт релиãиозной жизни Боспора. Но в III в. значение
традиционных божеств падает, а распространение боспорсêих
синêретичесêих божеств возрастает. Имеют место попытêи реставрации
старых
êóльтов
(восстановление
храмов
и
святилищ).
С óпадêом традиционных êóльтов, на первый план выходит êóльт Боãа
Высочайшеãо, êоторый стал одним из наиболее важных.
Христианизация происходила мирным пóтем. Одни óченые считают,
что христианство привилось на Боспоре «леãêо и быстро», дрóãие – что
медленно и шло сверхó и лишь постепенно. Можно выделить три волны
христианизации Боспора: III – нач. IV вв. – миссионерсêая деятельность
малоазийсêих пленниêов, начало христианизации боспорсêих ãородов,
создание епархии в Пантиêапее; VI в. - целенаправленная политиêа
византийсêой церêви в óсловиях интеãрации Боспора в империю;
VIII в. - миссионерсêая деятельность Византии в хазарсêий период.
Особоãо внимания заслóживает вопрос о ãотовности ê восприятию
христиансêих идей. Выделяются две проблемы: состояние традиционных
верований и êóльтов и «состояние óмов» населения.
На фоне традиционных êóльтов распространение монотеистичесêой
веры можно связать с распространением êóльта Боãа Высочайшеãо.
Этот êóльт моã приобретать те или иные оттенêи в связи с местными
верованиями, он ассимилирóется в стрóêтóре архаичесêоãо сознания.
Однаêо нет свидетельств, что «язычесêий монотеизм» моã иметь в себе
зачатêи подобия христиансêоãо мессианизма. Христианство, таêим
образом, не является продóêтом эволюции местных êóльтов.
Необходимо
óчитывать
и
мерó
возможности
восприятия
христиансêоãо óчения в еãо первоначальном виде. В массовом сознании
обитателей ãородов и поселений Боспора первых вв. н.э. не было
признаêов разложения традиционноãо сознания, и, соответственно,
возможности адеêватно воспринять христианство. Боспоряне не были
ãотовы воспринимать новóю релиãию в целом. Поэтомó происходят два
процесса: освоение боспорянами христианства формально, êаê êóльта, без
осознания собственно смысла христиансêоãо óчения (в IV-V вв.) и - в
более поздний период (VI в. н.э.) – восприятие боспорянами церêовноãо
ремифолоãизированноãо христианства êаê стрóêтóры, достóпной и
созвóчной архаичесêомó сознанию.
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Из-за сêóдости письменных источниêов сóдить о «состоянии óмов»
боспорян надо осторожнее. Представления о мире, человеêе расêрываются
в материалах поãребально-поминальной обрядности, таê êаê подавляющее
число христиансêих памятниêов III-IV вв. являются поãребальными.
Расêопêи неêрополей позволяют приотêрыть дóховный êонтеêст,
в êотором появляется и распространяется христиансêая символиêа.
Христианство было импортировано на Боспор не стольêо êаê
êомплеêс идей, сêольêо людей. Оно влилось в êонтеêст дóховной жизни
Боспора, поãлотив прежние êóльты, но массовое релиãиозное сознание во
мноãом осталось традиционным.

Был ли словацкий режим 1939 – 1945 гг. клеро – фашистским?

Евгений Роговой
Харьковская гимназия №152
Следóет óêазать, что данный вопрос является одной из
аêтóальнейших проблем в истории словаêов. В прошлом, траêтовêа
хараêтера политичесêоãо режима первой Словацêой респóблиêи была
довольно примитивной и óпрощенной.
Сóщность словацêоãо режима, на наш взãляд, можно определить
фаêторами, êоторые повлияли на еãо формирование. Внешние: во-первых,
Словацêая респóблиêа была создана с «соизволения» Германии и лично
А. Гитлера, во – вторых, Словаêия была оêрóжена странами
с авторитарными и тоталитарными режимами (Германия, СССР, Польша,
Венãрия). Внóтренние: во – первых, ãлавенствóющая роль Глинêовсêой
партии (что было заêреплено за ней в Конститóции 1939ã.), êоторая
зиждилась на принципах êатолицизма и христиансêоãо социализма, а в
основó óправления был положен элемент централизации и авторитаризма.
Учитывая преобладание êрестьян среди словацêоãо населения и их
êатоличесêое
вероисповедание,
партия
пользовалась
оãромным
авторитетом. Во – вторых, сóществование оппозиции внóтри партии
(радиêальный блоê), в – третьих, личностное представление Й. Тисо о
хараêтере власти (êоторое было óнаследовано им от А. Глинêи), сóть
êотороãо сводилась ê приоритетó ãлавенства авторитета в массах, нежели
во власти, óстановлению стабильности в обществе и отстаиванию
словацêих национальных интересов. Естественно, само сóществование
Словаêии под эãидой Третьеãо Рейха дает право ãоворить о тоталитарных
тенденциях в ее власти. Прежде чем рассматривать словацêий режим
следóет разделить два несовместимых, даже противоречащих дрóã дрóãó
понятия:
êлериêализм
и
фашизм.
Фашизмом
является
правоэêстремистсêое движение, направленное на óстановление отêрытой
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террористичесêой диêтатóры, жестоêое подавление прав, свобод и
оппозиции. Клериêализм же, в частности êатоличесêий, призван
обеспечить ãлавенствóющóю роль церêви и релиãии в общественнополитичесêой, êóльтóрной жизни.
Режим Й. Тисо не предóсматривал отêрытоãо террора против
ãраждансêоãо населения, давая право на национально – êóльтóрное и
дóховное развитие (отêрытие Словацêой аêадемии наóê, невмешательство
в наóчно – преподавательсêóю деятельность профессóры). Исêлючением
являлся еврейсêий вопрос, êоторый по большомó счетó решался
Германией, но и в этом слóчае Словаêия стремилась смяãчить еãо решения
при поддержêе Ватиêана (Заêон о êрещеных евреях). Фаêт сóществования
мноãопартийности (три партии) и отсóтствие единства внóтри
Глинêовсêой партии свидетельствóет о наявности поливариантных пóтей
развития Словацêой респóблиêи. Но сосредоточение власти в рóêах
Й. Тисо и наличие таêих особенностей êаê: вождизм (Заêон от 1942ã., по
êоторомó ãлава партии являлся вождем нации, был принят, в первóю
очередь, для ослабления радиêальноãо êрыла в Глинêовсêой партии),
сращивание партийноãо аппарата с ãосóдарственным и двойное
подчинение (êаê ãлаве ãосóдарства и председателю партии), позволяет
ãоворить о наличии авторитарных элементов в словацêом режиме, но не о
еãо фашистсêом хараêтере.
Учитывая
фаêт
присóтствия
представителей
êатоличесêоãо
дóховенства в высших орãанах êаê исполнительной, таê и заêонодательной
власти, а таêже на местах, можем соãласиться с êлериêализацией
политичесêой жизни.
Ввидó вышеизложенных фаêтов и обстоятельств, более правильно, на
наш взãляд, бóдет хараêтеризовать режим Й. Тисо не êаê «êлерофашистсêий», а êаê словацêий режим с элементами авторитаризма при
наличии официальной национально – êлериêальной идеолоãии.

В óмовах війни питання збереãання еêспонатыв в мóзейних фондах
набóли особливої політичної ãостроти та патріотичноãо значення.
17 липня 1941 роêó бóв виданий наêаз «Про порядоê вивозó та
розміщення цінноãо майна і всіляêих цінностей». Працівниêи мóзеїв
Уêраїни почали еваêóацію мóзейних еêспонатів ó тил êраїни.
Наприêлад, з початêом війни цінні еêспонати Центральноãо
історичноãо мóзею ім. Тараса Шевченêа бóли еваêóйовані на схід і
прийняті 30 серпня 1941 роêó Башêирсьêим хóдожнім мóзеєм (м. Уфа).
Еваêóація і êонсервація творів мистецтва проходили із значними
трóднощами, причиною цьоãо стали жорстоêі бої, яêі велися на території
Уêраїни і те що діяли застарілі плани розвантаження (еваêóації).
7 липня 1942 роêó при Комітеті в справах мистецтв при РНК СРСР
бóло створено Комісію по обліêó і охороні мóзейних та інших êóльтóрних
пам’ятоê мистецтва.
Радянсьêі воїни таêож надавали велечезнó допомоãó. Вони рятóвали
мóзейні цінності від вибóхів і пожеж.
Особливі трóднощі в охороні і збереженні мóзейних цінностей
виниêали на оêóпованих територіях.
На території Уêраїни ãітлерівці ó перші ж дні оêóпації поãрабóвали і
підпалили баãато мóзеїв.
Гітлерівці встановили свої правили та порядêи ó всьомó. Все бóло під
їх êонтролем. Фашисти створювали свої óстанови, яêі займалися збором і
вивезенням êóльтóрних цінностей. Серед цих óстанов бóла зондерêоманда,
підпорядêована місцевомó міністрó іноземних справ. Таêож бóв створений
айнзацштаб рейхêомісара Розенберãа, яêий виêонóвав завдання
по відношенню до êóльтóрних цінностей – êласифіêація, вивіз і т.д.
Після визволення Уêраїни 10 листопада 1944р. РНК УРСР прийняла
постановó «Про повернення мóзейних еêспонатів», ó яêій зазначалося,
що ті еêспонати, яêі належали мóзеям в чийомó б êористóванні вони не
перебóвали, повинні бóти їм повернóті яê власність Родянсьêої держави.
Протяãом 1943 – 1945 р.р. зі Сходó в Уêраїнó бóло рееваêóйовано
істориêо-хóдожні цінності, відêрились мóзеї Києва та інших міст. Не всі
мóзейні цінності вдалося повернóти і врятóвати. Боãато еêспонатів зниêло
назавжди.
Мóзейні працівниêи, воїни радансьêої армії, жителі Уêраїни зробили
дóже баãато для тоãо, щоб врятóвати наші мóзеї. В цьомó проявляється
справжня патріотичність наших співітчизниêів.

Музеї України у роки Великої Вітчизняної війни

Тетяна Романова
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Важêо охопити і зрозóміти розмір втрат, яêих зазнала Уêраїна під час
Велиêої Вітчизняної війни. Гинóли люди, німці нищили міста й села.
Мóзейні цінності не стали винятêом.
Готóючи напад на СРСР, ãітлерівсьêі стратеãи виношóвали плани не
тільêи воєнної перемоãи і поневолення радянсьêоãо народó, а й знищення
йоãо національних êóльтóр. Томó фашисти почали знищення êóльтóрних
цінностей, а таêож національних святинь óêраїнсьêоãо народó.
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К вопросу о гипотетическом греческом источнике «Корсунской
легенды» в Повести временных лет и Житиях князя Владимира

Александр Роменский
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Происхождение и взаимное отношение информации летописных
сводов и аãиоãрафичесêих источниêов об обстоятельствах Корсóнсêоãо
похода, завершившеãося, соãласно общепринятой версии, êрещением
велиêоãо êиевсêоãо êнязя Владимира и еãо браêосочетанием с сестрой
византийсêих василевсов Василия и Константина, остаётся доныне одной
из самых таинственных и неразрешимых источниêоведчесêих заãадоê.
Цель данноãо доêлада – попытаться обобщить основные достижения по
интерпретации сведений предполаãаемоãо ãречесêоãо источниêа,
сохранившеãося в древнерóссêой письменной традиции.
После рассêаза о т. н. «испытании вер» и совещании êнязя Владимира
в тесном êрóãó дрóжины летопись помещает подробный рассêаз об
обстоятельствах осады и взятия византийсêоãо ãорода Херсона (Корсóня).
Преêрасная осведомлённость автора этих известий с местной топоãрафией,
наличие ãречесêих слов (напр. «лимен», «êóбара») и определенная
идеолоãичесêая направленность теêста óбедили исследователей в
сóществовании
ãречесêоãо
ориãинала
«Корсóнсêой
леãенды».
А. А. Шахматов и М. Д. Приселêов óтверждали, что данные о взятии
Корсóня и êрещении êнязя-язычниêа после чóдесноãо исцеления внесены
в летопись ãреêом-херсонитом, êоторый яêобы имел целью
воспротивиться êанонизации êрестителя Рóси. Тенденция описания
«беззаêоний» êнязя, еãо расправы над беззащитным населением особенно
ощóщается в таêом памятниêе, êаê «Житие особоãо состава».
Но Д. С. Лихачев справедливо заметил, что ãрехи язычесêоãо прошлоãо не
имели значения для моральноãо облиêа христианина в средневеêовой
аãиоãрафии.
Вопрос о предполаãаемом источниêе летописных и житийных
известий нельзя разрешить, не представив себе очередности принятия
христиансêой веры «варваром» в Средние веêа. Новообращенный должен
был пройти сначала через «оãлашение» (prima signatio), за êоторым
следовало отречение от язычества, проêлятие еретиêов и, êаê финал,
êрещение – поãрóжение в êóпель. Современные óченые полаãают, что
летописные известия о долãих êолебаниях Владимира являются
доêазательством поэтапноãо принятия им «ãречесêой веры»: начало
процесса проходило в Киеве, а êóльминационным аêтом стало êрещение в
Херсоне. Следóет óчитывать и тот фаêт, что, соãласно представлениям
византийсêих хронистов, обращение Рóси в «истиннóю верó» произошло
óже в середине IX в. (об этом, в частности, свидетельствóет оêрóжное
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послание еписêопам патриарха Фотия под 867 ã.). К томó же, êаê считает
С. А. Иванов, христианизаторство не было ãлавной целью политиêи
Византии. В этом аспеêте становится объяснимой «заãадêа молчания»
византийсêих авторов, не óделивших внимание таêомó событию, êаê
êрещение «варварсêоãо» êнязя и еãо державы.
Таêим образом, нельзя соãласиться с тем, что известия рóссêих
источниêов о Корсóнсêом походе имеют однозначнóю ãреêофильсêóю
идеолоãичесêóю подоплёêó. Точность фаêтичесêих данных, несомненно,
ãоворит, об использовании местной, êорсóнсêой, информации, но
представления о сознательном извращении событий древнерóссêой
истории ãреêом-фальсифиêатором не находят подтверждения.

Питома вага кооперативної торгівлі Харківщини
в забезпечені продуктами і товарами сімей робітників,
службовців, селян наприкінці НЕПу

Алеся Рудь
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Аêтóальність цьоãо питання зóмовлена необхідністю дослідження
досвідó розвитêó êооперативної торãівлі на Харêівщині в сêладних óмовах
зãортання НЕПó.
Аналіз поêазниêів забезпечення сімей робітниêів, слóжбовців, селян
продовольством і товарами промисловості шляхом êооперативної торãівлі
ó 1925, 1928, 1929 роêах надає змоãó зробити настóпні висновêи.
По-перше, асортимент продóêтів і товарів, яêими забезпечóвалися
êооперацією сім'ї робітниêів, слóжбовців, селян, бóв різним через
відмінність хараêтерó ãосподарсьêої діяльності, місця проживання
відповідних соціальних ãрóп населення оêрóãи та їх потреб.
Сім'ї робітниêів, слóжбовців забезпечóвалися êооперацією хлібними,
м'ясними, яєчно-молочними продóêтами, олією, цóêром, іншими
продóêтами харчóвання; тютюном, алêоãольними напоями; одяãом,
тêанинами, взóттям; предметами ãосподарсьêоãо вжитêó, паливом,
освітленням.
Асортимент
продовольчих
і
промислових
товарів,
яêими
забезпечóвалися сім'ї селян, вêлючав ó себе, передóсім, зерно, мóêó, êрóпи;
тварин; промислові товари.
По-дрóãе, поêазниêи питомої ваãи êооперативної торãівлі в бюджеті
сім'ї робітниêа і слóжбовця в 1925, 1928 роêах, за деяêими поêазниêами, і
1929 роêó мали позитивнó динаміêó.
У сім'ї робітниêа частêа продовольчих товарів сêладала від 41,9% до
82,2%; по тютюнó і алêоãольних напоях – від 50,7% до 68,1%;
245

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

по промислових товарах – від 46,6% до 90,0%; по товарах ãосподарсьêоãо
вжитêó – від 54,2% до 70,5%; по всіх ãрóпах товарів – від 41,6% до 72,3%.
У сім'ях слóжбовців ó 1925, 1928 рр. динаміêа придбань через
êооперацію бóла таêою: по продóêтах харчóвання – від 35,1% до 58,0%; по
тютюнó і алêоãольних напоях – від 35,5% до 66,7%; по промислових
товарах – від 53,4% до 83,1%; по предметах ãосподарсьêоãо
вжитêó – від 54,1% до 74,5%; разом по всіх ãрóпах товарів – від 39% до
63,3%.
Тобто, зростання питомої ваãи êооперативної торãівлі Харêівщини в
бюджетах сімей робітниêів і слóжбовців ó 1928 р. ó порівнянні з 1925 р.
спостеріãається по всіх ãрóпах товарів. У 1928 р. ó порівнянні з 1925 р.
сім'я робітниêа збільшила придбання продóêтів і товарів через êооперацію
на 30,4%, сім'я слóжбовця за цей же час – на 24,3%. У 1929 р. сім'я
робітниêа майже вдвічі збільшила придбання продóêтів і товарів
ó порівнянні з 1928 р., 82,2% яêих здійснювалося через êооперацію.
По-третє, заãальні поêазниêи питомої ваãи êооперативної торãівлі в
бюджеті сім'ї селянина зростали: по продовольствó – з 53,9% ó 1928 р. до
55,2% ó 1929 р.; разом по всіх видах продовольства і товарів – з 72,7%
ó 1928 р. до 76,4% ó 1929 р. Сім'я селянина через êооперацію êóпóвала
продовольства і товарів на 0,4% більше, ніж сім'я робітниêа,
і на 9,4% більше, ніж сім'я слóжбовця.
Отже, динаміêа питомої ваãи êооперативної торãівлі в забезпеченні
сімей робітниêів, слóжбовців, селян продовольчими та промисловими
товарами бóла позитивною, стабільно зростаючою і найбільшою ó
порівнянні з державною і приватною торãівлею. В 1929 р. вона сêладала
76,4% в бюджеті сім'ї селянина, 72,3% – в сім'ї робітниêа і 63,3% – в
бюджеті сім'ї слóжбовця. Це доводило життєздатність і перспеêтивність
êооперативної торãівлі.

На Різдво – «на Колада», парóбêи с. Виноãрадне збиралися в
«êóдли», вибирали старшоãо і ходили від бóдинêó до бóдинêó співаючи
«êолєдарсêіх» пісень. Яêщо таêа «êóдла» приходила в бóдиноê до дівчини
одноãо з óчасниêів, то дівчина виносила своємó хлопцю – «лібовніêó»
êоровай приêрашений паперовими êвітами, це свідчило про оприлюднення
їхніх відносин. У болãар с. Зоря цей звичай відсóтній, «êолєдарванє»
побóтóвав лише приблизно до поч. ХХ ст., томó до сьоãодні в пам’яті
респондентів лише 1-2 пісні порівняно з півсотнею пісень болãар с.
Виноãрадне.
«Лазарêі», яêі проводились перед Велиêоднем побóтóвали і в с.
Виноãрадне, і в с. Зоря. Більш стійêими «лазарêі» виявляються в Зорі. Під
час них дівчата збиралися на сільсьêомó майдані і співали пісні, де на них
дивилися і слóхали парóбêи.
«На ãєраня» або спілêóвання біля êриниці теж мало значне місце в
дошлюбномó спілêóванні молоді. Проте, приблизно з сер. ХХ ст., êоли
êриниці з питною водою з’являються в êожномó дворі, потреба в ходінні
до êриниці за селом відпадає, а разом із нею і спілêóвання «на ãєраня».
Більшó стійêість ó весільних традиціях можна відзначити ó болãар
с. Виноãрадне. Проте, дивлячись на розташóвання с. Зоря, таêа нестійêість
і трансформація традиційноãо весільноãо ритóалó недивна – близьêість
населеноãо пóнêтó до міста і óрбанізація населення не можóть привести до
спрощення і мінімалізації обрядів в традиційній весільній обрядовості
зорянців.
Танець з ãоловами молочних поросят – ясêравий елемент весільноãо
застілля болãар Зорі. У болãар с. Виноãрадне таêоãо звичаю взаãалі не
бóло. Відмінним таêож є звичай збирання «напітаêó» під час застілля.
Виноãрад ненці збирають ãроші на підносі, де лежить шматочоê хліба
з сіллю, а в зорянців на підносі лежить хрест.
Іншим відмінним моментом в традиціях вистóпає наявність «дєвяра» і
«зелви», «побащямó» і «помайчамó», а таêож «момєн» в зорянсьêій
весільній обрядовості.
Стійêість обрядів в традиційній весільній обрядовості в с. Виноãрадне
обóмовлено віддаленістю населеноãо пóнêтó від міста, а таêож значним
сêóпченням навêоло ньоãо баãатьох інших болãарсьêих населених пóнêтів.
Звісно ж звичаї трансформóються, зниêають, модернізóються, проте,
найбільш ясêраві, найбільш важливі звичаї для переходó молодих і їх
батьêів з одноãо станó в інший лишаються аêтóальними і сьоãодні не
дивлячись на те, що вони дещо змінені або спрощені.

Весільна обрядовость болгар Буджака: спільне та особливе
(на прикладі с. Зоря Саратського рну і с. Виноградне Болградського рну.)

Ганна Руссєва
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Традиційна весільна обрядовість завжди займала чільне місце в
êóльтóрі óсіх народів, а дошлюбне спілêóвання молоді завжди бóло
невід’ємним моментом в житті парóбêів і дівчат, без яêоãо зрештою не
моãло бóти ніяêоãо весілля, томó доцільним є дослідження в першó черãó
саме дошлюбноãо спілêóвання болãарсьêої молоді Бóджацьêоãо реãіонó, а
саме села Виноãрадноãо Болãрадсьêоãо і села Зоря Саратсьêоãо районів в
період ХХ ст.
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К проблеме хронологии материальной культуры готов на
позднем Боспоре

Марина Рябцева
Белгородский государственный университет
1. Первый по времени êомплеêс ãермансêих вещей на Боспоре связан
с «воинством Меотиды» эпохи «ãотсêих походов» 3-й четверти III в.
(бораны и ãерóлы). Есть отдельные черняховсêие вещи, но их немноãо.
2. К êонцó периода С3 по европейсêой хронолоãии (370/380 ãã.)
второй потоê ãермансêих вещей (фибóлы, ãребни) начинает попадать в
поãребения столичной боспорсêой знати (Новиêовсêий сêлеп, моãила
175/1904, две моãилы 24.06.1904). Фибóлы обтянóты золотой фольãой и
óêрашены ãранатами, их изãотовили для представительниц ãермансêой
аристоêратии. Этот потоê связывается с эпохой расцвета державы
Германариха и ее ãибелью в резóльтате ãóннсêоãо нашествия. В I пол. V в.
на Боспоре появились ãермансêие вещи дóнайсêоãо происхождения:
фибóлы с треóãольной ãоловêой типа Ваюãа (из Керчи), большие
двóпластинчатые фибóлы типа Амброз (в том числе, с наêладêами в виде
пальметêи), пряжêи с тисненым деêором, серьãи с мноãоãранниêом. Тоãда
же в среде знати распространился обычай ношения ãермансêоãо женсêоãо
êостюма. Парными двóпластинчатыми фибóлами в IV в. застеãивали
одеждó на плечах представительницы черняховсêой êóльтóры.
В Керчи поãребения с парой одинаêовых фибóл датирóются первой
половиной V веêа (сêлепы 154, поãребения 2, 165; поãребения 1, 3 и 10;
моãила 22 неêрополя Заморсêое). Этот потоê ãермансêих вещей входит в
период Д2 (380/400 - 440/450 ãã.).
3. Следóющий, третий, хронолоãичесêий пласт ãермансêих вещей на
Боспоре можно связать с перемещениями племен 30-70-х ãã. V в.
По Проêопию, в 30-е ãã. часть ãóннов дошла до Боспора, видимо, óвлеêши
за собой и часть подвластных им ãотов. Более известен в литератóре
рассêаз Иордана о переселении с ãóннами-óтиãóрами, после
оêончательноãо распада ãóннсêоãо объединения в 469 ã., ãерманцеванãисêиров с Дóная в Причерноморье. На Боспоре найдены пряжêи
периода Д3, фибóлы типа Братеи-Вышêов и Прша-Левице, большие
двóпластинчатые фибóлы типа Смолин, хараêтерные для êостюма
дóнайсêой знати. Эти ãермансêие ãрóппы не были мноãочисленными, но
среди них были представители знати.
4. Новый, четвертый, потоê ãотсêоãо влияния на Боспор
прослеживается в начале VI веêа. Он представлен ãотами-федератами на
слóжбе ó Византии, пришедшими в 530-х ãã. (Ильичевсêое ãородище на
Киммериде). В это же время ощóщаются интенсивные связи и
взаимовлияния с Дóнайсêим реãионом. В столице широêое хождение
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полóчает женсêий ãермансêий êостюм с парой ãепидсêих пальчатых фибóл
и широêим поясом с орлиноãоловой пряжêой. Это подтверждают данные
северной части êерченсêоãо неêрополя.
В целом ãотсêий элемент стабильно представлен в материальной
êóльтóре позднеãо Боспора. Территориально он лоêализóется в Керчи,
близ Китея, в Киммериêе, на ãраницах по Узóнларсêомó валó (в северной
еãо части) и восточнее боспорсêих ãраниц – в Дюрсо. Роль ãотов в истории
Боспора êонца IV – VI вв. еще предстоит в полной мере изóчить.

Діяльність Українського жіночого союзу в Чехословаччині
(19231933 рр.)

Анастасія Сабадин
Дніпропетровський національний університет
На початêó 20-х рр. ХХ ст. центром óêраїнсьêої еміãрації стала
Чехословаччина (далі – ЧСР). Слід зазначити, що ЧСР створила
сприятливі óмови для еміãрантів. Чехословацьêий óряд прийняв рішення
про підтримêó еміãрації на протязі тривалоãо часó, хараêтер цієї допомоãи
- орієнтацією на êóльтóрно-освітню сферó.
Саме ó цей період, 12 червня 1923 р., ó Празі розпочав свою
діяльність Уêраїнсьêий жіночий союз. На момент створення до йоãо
сêладó входило 12 осіб. Через півтора роêó – 60 осіб. На 1 березня 1925 р.
до йоãо óправи входили: ãолова – 3. Мірна, сеêретар – О. Галаãан,
сêарбниê – М. Омельченêо. Мета діяльності – об’єднання й орãанізація
óêраїнсьêих жіноê на еміãрації; праця над національним і політичним
óсвідомленням óêраїнсьêоãо жіноцтва; приєднання жіноцтва до ідей
визвольноãо жіночоãо рóхó; охорона жіночих інтересів; створення осередêó
óêраїнсьêоãо жіноцтва на еміãрації.
Основна робота Союзó бóла спрямована на допомоãó жінêам ó ЧСР.
При Союзі бóло засновано Товариство жіноê з вищою освітою, яêе дбало
про підтримання óêраїнсьêих національних звичаїв. Члени Союзó брали
óчасть ó підãотовці Шевченêівсьêих свят, свята óтворення Соборної
Уêраїни. Найбільше Союз опіêóвався дітьми та стóдентами, яêі приїздили
отримóвати вищó освітó ó вóзах ЧСР. У полі зорó Союзó перебóвали сім’ї,
в яêих діти знаходились ó важêих óмовах, хворіли, їх забезпечóвали
необхідним
одяãом,
взóттям,
надавали
ãрошовó
допомоãó.
Союз підтримóвав майстерню для óêраїнсьêих стóдентоê, де вони
вишивали, заробляючи таêим чином собі на життя.
При Уêраїнсьêомó жіночомó союзі бóв óтворений Комітет допомоãи
хворим стрільцям армії УНР, яêий ó липні 1934 р. перетворився на оêремó
орãанізацію. Члени Комітетó відвідóвали цих людей ó шпиталях та
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ліêарнях, надавали їм речовó й ãрошовó допомоãó, приносили харчі й
êниãи.
Пожертви члени Союзó збирали яê поміж своãо ãромадянства, таê і
серед чесьêоãо населення. Для цьоãо влаштовóвались вечірêи, лотереї,
відбóвалося збирання êоштів. Кошти для допомоãи хворим еміãрантам
Союз отримóвав і від Міністерства здоров'я ЧСР У 1933 р. Уêраїнсьêий
жіночий союз орãанізóвав ó Празі їдальню, яêа перетворилася на осередоê
сóспільноãо життя. В їдальні, ãотóвали недороãі обіди; відбóвалися вечори
з наãоди свят, безêоштовно ãодóвали стóдентів, біженців з радянсьêої
Уêраїни, безробітних. У приміщенні їдальні фóнêціонóвала бібліотеêа, що
отримóвала óêраїнсьêі видання. У бібліотеці налічóвалось 100 постійних
абонементів.
Після 1927 р., через поãіршення еêономічних óмов ó Чехословаччині,
життя óêраїнсьêої еміãрації почало постóпово занепадати. На жаль,
доêóменти про діяльність Уêраїнсьêоãо жіночоãо союзó після 1933 роêó ó
фондах Центральноãо державноãо архівó вищих орãанів влади та
óправління Уêраїни відсóтні.
Отже, діяльність óêраїнсьêих жіноê-еміãрантоê ó Чехословаччині 2030 рр. XX ст. – ясêраве явище óêраїнсьêої êóльтóри і наóêи. Уêраїнсьêі
жінêи брали аêтивнó óчасть ó наóêовомó, êóльтóрномó, навчальнопросвітницьêомó, ãромадсьêомó житті óêраїнсьêої еміãрації в ЧСР.

сóспільно-політичні обставини цьоãо періодó, автори не розãлянóли
питання, що бóли пов’язані з діяльністю ІЧП на фоні сталінсьêоãо
політичноãо терорó. Хоча в останні роêи все більше óваãи приділяється
проблемам
óтисêів
наóêовців
радянсьêою
владою,
політичні
переслідóвання наóêовців Інститóтó червоної професóри в УСРР до цьоãо
часó не ставали самостійним предметом вивчення.
Політичні óтисêи проявлялися ó постійній перевірці в ідеолоãічній
відповідності навчальних проãрам, доповідей та леêцій виêладачів ІЧП.
У Центральномó державномó архіві вищих орãанів державної влади і
орãанів державноãо óправління Уêраїни та Центральномó державномó
архіві ãромадсьêих об’єднань Уêраїни зберіãається значна êільêість
доêóментів про «виêриття політичних помилоê» ó виêладачів, слóхачів та
аспірантів ІЧП. Часто подібні заóваження надсилалися безпосередньо
сеêретарям ЦК КП(б)У під ãрифом «цілêом таємно».
Основними формами переслідóвань бóли: ãостра êритиêа поãлядів
наóêовців ó засобах масової інформації, яêа сóпроводжóвалася
звинóваченнями ó державній зраді, заборона дрóêóвати наóêові праці,
звільнення з роботи чи відрахóвання з навчання в ІЧП, виêлючення з
партії.
Часто
політичні
переслідóвання
заêінчóвалися
êримінальними – арештами яê «вороãів народó». Наóêовці ІЧП вимóшені
бóли поряд з основною діяльністю вести аãітаційнó роботó
з розповсюдження теорії марêсизмó-ленінізмó, зоêрема, ідеї бóдівництва
êомóністичноãо сóспільства. У наслідоê політичних переслідóвань
наóêовців ІЧП наóêова та ãромадсьêа робота наóêово-дослідноãо заêладó
весь час мала вêрай заідеолоãізований хараêтер.

Політичні переслідування науковців Інституту червоної
професури в УСРР (19321937рр.)

Інна Сазонова
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
У сóчасних óмовах розвитêó óêраїнсьêоãо сóспільства, яêі дозволяють
з нових позицій висвітлити процес розвитêó історичної наóêи
в Уêраїнсьêій Соціалістичній Радянсьêій Респóбліці ó перші десятиліття
її існóвання, важливим є дослідження політичних переслідóвань наóêовців
марêсистсьêо-ленінсьêоãо
одноãо
з
наóêово-дослідних
заêладів
типó – Інститóтó червоної професóри (ІЧП) ó 1932-1937 рр. Аêтóальність
розвідêи поляãає ó томó, що розбóдова нинішніх наóêових інститóцій має
здійснюватися з óрахóванням наслідêів підãотовêи наóêових êадрів
ó тоталітарній державі.
Історія ІЧП досі залишається не достатньо вивченою. Заãальні
відомості про діяльність ІЧП можна знайти ó моноãрафіях Ю. В. Бабêо
«Партійне бóдівництво на Уêраїні ó 1933-1937рр.» та Н. В. Комаренêо
«Установи історичної наóêи в Уêраїнсьêій РСР (1917-1937рр.)», яêі
вийшли дрóêом ó першій половині 70-тих рр. ХХ ст. Через відомі
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Политическая деятельность Васила Левского в освещении
профессора С. И. Сидельникова

Алла Сайпанова
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Важное место в творчесêом наследии профессора Харьêовсêоãо
óниверситета С. И. Сидельниêова (1916 – 1977) занимает исследование
социально-политичесêих взãлядов и политичесêой деятельности
êрóпнейшеãо орãанизатора и рóêоводителя Болãарсêоãо революционноãо
центральноãо êомитета Васила Левсêоãо. К этомó вопросó óченый
обращается в доêторсêой диссертации, моноãрафиях и статьях.
Проанализировав ранние ãоды жизни велиêоãо болãарина и начало
еãо революционной деятельности, С. И. Сидельниêов пересмотрел широêо
распространенные в работах болãарсêих историêов противоречивые
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положения относительно становления В. Левсêоãо êаê деятеля
национально-освободительноãо движения. На основе тщательноãо
изóчения всей имевшейся литератóры и источниêов по теме емó óдалось
óбедительно обосновать, что решающим фаêтором в формировании
политичесêих идей болãарсêоãо революционера стало знаêомство с
идейно-теоретичесêой и праêтичесêой деятельностью Г. С. Раêовсêоãо в
начале 60-х ãã. XIX в., сторонниêом и помощниêом êотороãо он стал
впоследствии. Именно с момента пребывания в первом болãарсêом
леãионе в Белãраде, по мнению исследователя, начинается период
аêтивноãо óчастия В. Левсêоãо в борьбе болãарсêоãо народа против
тóрецêоãо ãосподства.
Однаêо восприняв идеи Г. С. Раêовсêоãо, В. Левсêий, êаê доêазал
харьêовсêий профессор, не тольêо продолжил традиции своеãо óчителя, но
и пошел значительно дальше в развитии революционной идеолоãии.
Анализ доêóментов дал возможность Степанó Ивановичó наãлядно
поêазать, что личный опыт óчастия в походе П. Хитова и в двóх
болãарсêих леãионах в Белãраде, а таêже ãибель отряда Х. Димитрова и
Ст. Караджи óбедили Левсêоãо в невозможности продолжения
дальнейшей борьбы против тóрецêоãо иãа без привлечения ê ней широêих
масс населения и переноса центра тяжести этой борьбы в Болãарию.
Считая ошибочной четничесêóю таêтиêó своеãо óчителя, он впервые в
истории болãарсêоãо национально-освободительноãо движения óêазал на
необходимость создания орãанизации революционеров внóтри страны с
целью подãотовêи народа ê антитóрецêомó воорóженномó восстанию.
Эта идея нашла воплощение в создании революционных ãрóпп
в 1868 – 1869 ãã. во время еãо поездоê в Болãарию, êоторые заложили
основы бóдóщей внóтренней революционной орãанизации, а в дальнейшем
и в основании первоãо БРЦК осенью 1870 ã.
Тем самым советсêим óченым были опроверãнóты широêо
распространенные в болãарсêой историчесêой литератóре точêи зрения о
том, что идею создания внóтренней революционной орãанизации
В. Левсêий воспринял от Л. Каравелова или от И. Касабова.
Особое внимание С. И. Сидельниêов óделил анализó проãраммы
освобождения
болãарсêоãо
народа,
разработаннóю
выдающимся
революционером, в особенности решению им вопросов политичесêоãо
óстройства бóдóщей независимой Болãарии, движóщих сил национальноосвободительной борьбы, роли революционной орãанизации в рóêоводстве
этой борьбой, подãотовêи и проведения воорóженноãо восстания.
Среди оппонентов Левсêоãо Степан Иванович не находил лидеров,
êоторые по степени влияния на массы, авторитетó, вêладó в дело
освобождения можно было сопоставить с этой личностью. Этот тезис не
подверãается сомнению и современной болãарсêой историоãрафией.
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Зарубежные стажировки студентов:
историческая ретроспектива

Людмила Сайченко
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»
Праêтиêа стóденчесêих и преподавательсêих зарóбежных обменов,
стажировоê, наóчных êонтаêтов сóществовала достаточно давно. Известно,
что первые попытêи отправлять соотечественниêов на óчебó или
стажировêó в дальние страны датирóются еще XVII в. Но массовые
масштабы это явление приобрело, êонечно, в êонце XX в., êоãда
ãлобализация охватила и сферó образования.
Оценоê и подходов ê определению роли и значения зарóбежных
обменов, стажировоê, праêтиê и т.п. сóществóет велиêое множество.
Ведь страна–реципиент, êоторая «полóчает» интеллеêт (бóдь-то на время
или постоянно), находится в безóсловном выиãрыше по сравнению со
страной - донором, êоторая теряет. Литератóры по вопросам современноãо
состояния проблемы «óтечêи óмов» сóществóет достаточно мноãо.
Иначе обстоит дело с исследованиями истории этоãо явления, изóчением
первых попытоê орãанизации наóчных стажировоê и обменов. Особый
интерес в этом отношении представляют пóблиêации: Кóзнецова Б,
«За наóêой в чóжедальние êрая»; Иванова А, «Российсêое стóденчесêое
зарóбежье: численность, мотивы и цели»; Арефьев А, «Зарóбежные
стажировêи: социолоãичесêий анализ». В названных работах представлены
материалы о первых российсêих стóдентах, отправленных на óчебó за
ãраницó, причинах óвеличения числа стóдентов, обóчающихся за рóбежом,
социальном составе российсêих стóдентов полóчающих, образование вне
своеãо ãосóдарства.
В современных óсловиях образовательные обмены и наóчные
стажировêи превратились в важнóю составнóю часть процесса обóчения.
Изóчение истории этоãо явления, анализ историчесêоãо опыта
представляют, обóсловлено, и наóчный, и праãматичесêий интерес.
В системах образования стран СНГ, с óчастием зарóбежных
междóнародных орãанизаций, реализóются мноãочисленные проãраммы
межóниверситетсêоãо сотрóдничества. За последние ãоды êоличество
зарóбежных стажировоê значительно выросло. Это свидетельствóет о
неóêлонном расширении междóнародных êонтаêтов, их разнообразии и
повышении ê ним интереса. Однаêо необходимо óчитывать, что процесс
миãрации интеллеêта имеет две стороны медали и обе они требóют
изóчения и анализа.
На óстановление собственных междóнародных êонтаêтов и
европеизацию с момента своеãо создания был и ориентирован
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Харьêовсêий ãóманитарный óниверситет «Народная óêраинсêая
аêадемия». В том числе в сфере аêадемичесêой мобильности.
В связи с этим НУА строит системó своих внешних отношений
исходя из необходимости преодоления междóнародной изолированности
образовательноãо
пространства
в
Уêраине,
еãо
оторванности
от общемировых образовательных процессов, а таêже предоставления
стóдентам возможности полóчения профессиональной подãотовêи
современноãо междóнародноãо óровня.
Аêадемия имеет постоянные доãоворные отношения с óчебными
заведениями Велиêобритании, Франции, Польши, Прибалтиêи, России,
Тóрции, Швеции. Праêтичесêи êаждый ãод стóденты и преподаватели
аêадемии принимают óчастие в различных междóнародных проãраммах,
êонêóрсах и проеêтах. Преподаватели и стóденты аêадемии прошли
стажировêó в Велиêобритании, Испании, Германии, Франции, США,
Италии, Швеции, Тóнисе, Тóрции, Австрии, Польше, Болãарии, Хорватии,
Греции. Эффеêтивность таêих мноãопрофильных и разносторонних
êонтаêтов позитивно сêазывается на êачестве подãотовêи специалистов, их
дальнейшем êарьерном и профессиональном росте.

Зãідно êласифіêації П. Ласлетта всі домоãосподарства розподіляються
на 3 основні типи: нóêлеарні (прості), розширені та мóльтифоêальні.
Два останні різновиди таêож називаються сêладними домоãосподарствами.
Заóважимо, що впродовж зазначеноãо періодó населення Митченоê
сêладалося з представниêів 3 станів: дóховенства, êозаêів і селян.
За нашими підрахóнêами середня населеність домоãосподарств
сêладала: станом на 1758 р. – 7,9 особи (дóховенства – 11,5, êозацьêих –
9,8, селянсьêих – 7,9), 1770 р. – 10,4 (дóховенства – 12,0, êозацьêих – 13,1,
селянсьêих – 9,1), 1782 р. – 11,8 (дóховенства – 12,0, êозацьêих – 11,9,
селянсьêих – 11,7). З наведених цифр очевидною є стала тенденція
до збільшення середньої населеності домоãосподарств заãалом ó селі
впродовж досліджóваноãо періодó.
Здійснений аналіз стрóêтóри домоãосподарств засвідчóє сóттєве
переважання частêи сêладних сімей над простими. Зоêрема, всі,
зафіêсовані ó джерелах, родини дóховних осіб (священиêів, дияêонів,
паламарей) нами бóли визначені яê сêладні (мóльтифоêальні).
Домоãосподарства êозаêів розподілилися настóпним чином: 1758 р. –
сêладні – 72,0%, прості – 28,0%, 1770 р. – відповідно, 84,0% і 16,0%, 1782 р.
– 86,2% і 13,8%. Отже, спостеріãаємо тенденцію до зростання чисельності
сêладних êозацьêих сімей. Серед селянсьêих домових спільнот таêож
переважали сêладні: 1758 р. – 51,7% проти 48,3% простих, 1770 р. – 66,0% і
34,0%, 1782 р. – 94,9% і 5,1%. Заãальні поêазниêи по селó становлять:
1758 р. – 60,5% сêладних сімей і 39,5% простих, 1770 р. – 71,6% і
28,4% відповідно, 1782 р. – 91,3% і 8,7%.
Таêим чином, наведені вище дані цілêом підтверджóють точêó зорó
про переважання на території Східної Європи сêладних сімейних
домоãосподарств.

Типологія домогосподарств села Митченки Пирятинської
першої сотні Лубенського полку в другій половині XVIII століття

Олександр Сакало
Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
На сóчасномó етапі розвитêó історичної та демоãрафічної наóê все
більшó óваãó дослідниêів привертають розробêи, спрямовані на вивчення
типолоãічних
особливостей
різних
форм
сімейної
орãанізації.
Слід зазначити, що під´рóнтя типолоãічних поêазниêів бóдь-яêої родини
становить її стрóêтóра. Серед фаêторів, що визначають стрóêтóрó сім’ї,
виділяють: еêономічні, соціальні, політиêо-юридичні, êóльтóрнотрадиційні, природно-êліматичні тощо. Додамо, що саме ó XVIII ст., на
дóмêó баãатьох дослідниêів, сім’я бóла основою соціальної та ãосподарсьêої
діяльності.
Отже, об’єêтом нашоãо дослідження вистóпають домоãосподарства
села Митченêи Пирятинсьêої першої сотні Лóбенсьêоãо полêó.
Головною метою роботи є вивчення типолоãії сімейних домоãосподарств
за допомоãою найбільш поширеної в сóчасній історичній демоãрафії
êласифіêації П. Ласлетта. Таêож ми спробóємо визначити середню
населеність зазначених родин. Джерельнó базó дослідження сêладають
сповідні розписи (доêóменти церêовноãо діловодства) села Митченêи
за 1758, 1770 та 1782 рр.
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Приоритеты и тенденции политики США
в Восточной Европе (80х гг. ХХ ст.)

Денис Самойленко
Харьовский национальный университет имени В. Н. Каразина
В начале 1980-х ãã. США стали проявлять особóю заинтересованность
ê Восточной Европе. Немаловажнóю роль в этом сыãрал президент
Р. Рейãан. Еãо приход ê власти хараêтеризовался более жестêим подходом
ê
внешнеполитичесêим
приоритетам.
Стратеãия
предыдóщих
администраций признавалась им неóдачной, т. ê., доминировало мнение,
что политиêа «разрядêи», проводимая Р. Ниêсоном, отдавала Восточнóю
Европó в полное распоряжение СССР. Политиêа, проводимая
Дж. Фордом и Дж. Картером, делала êрен в сторонó êомпромисса с
255

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

Мосêвой, однаêо не привела ê положительным резóльтатам; советсêие
раêеты средней дальности были размещены в Восточной Европе, а войсêа
введены в Афãанистан. В ответ на эти действия Рейãан со своей стороны
стал проводить отêровеннóю антисоветсêóю политиêó. Поэтомó
аêтивизация восточноевропейсêой стратеãии США была не слóчайна.
Победа в этом реãионе давала США возможность одержать хоть и
êосвеннóю, но сêорее моральнóю и идеолоãичесêóю победó над СССР.
В первой половине 80-х ãã. политиêа США в отношении Восточной
Европы хараêтеризовалась общими доêтринальными положениями.
Вмешательство во внóтренние дела этих стан происходило в отêрытой, а
подчас и в ãрóбой форме. По отношению ê êаждой стране использовалась
политиêа дифференциации, имеющая истоêи ещё с 60-х ãã. Задачи этой
политиêи состояли в том, чтобы поощрить наиболее блаãосêлонных и
наêазать нелояльных. Дифференцированный подход таêже означал
проведение странами-сателлитами автономной политиêи от СССР,
политичесêой и эêономичесêой либерализации внóтри страны и защиты
прав человеêа. Особóю роль сыãрали эêономичесêие преимóщества,
êоторые предлаãали США – статóс наибольшеãо блаãоприятствования в
торãовле, возможность óчастия в Междóнародном валютном фонде и т. д.
При проведении таêой политичесêой стратеãии США обострили
отношения с неêоторыми странами, в частности с Польшей и Рóмынией, и
сама таêтиêа прямоãо давления оêазалась неэффеêтивной. Это, в свою
очередь, заставило прибеãнóть ê более тонêой стратеãии, начало êоторой
знаменóется
визитами
ãоссеêретаря
США
Дж.
Шóльца
15-17 деêабря 1985 ã. в Рóмынию, Венãрию и Юãославию. В дальнейшем
предпринималась целая серия мероприятий, целью êоторых было
óлóчшение отношений с этими странами. Менялся и сам спеêтр êонтаêтов.
Например, заместитель ãоссеêретаря Дж. Уайтхед, посетив в 1986 ã.
страны Варшавсêоãо доãовора, на собственном примере поêазал, что США
ãотовы сотрóдничать со всеми ãосóдарствами реãиона, если те пойдóт на
определённые óстóпêи.
В дипломатичесêих отношениях была использована политиêа
распространения демоêратии. Протеêция таêой политиêи предóсматривала
óêрепление оппозиционных сил и ослабление правящей элиты, что
лишало властнóю верхóшêó неêоторой свободы действий. Помимо этоãо
оппозиционные силы имели финансовóю поддержêó со стороны
США, – через правозащитные орãанизации, дипломатичесêие
представительства и даже церêовь.
Проведение политиêи Вашинãтона в Восточной Европе можно
считать достаточно óспешным, т. ê. США óдалось óêрепить свои позиции
в этом реãионе. Успех объясняется и тем фаêтором, что ряд изменений,
произошедших во внóтренней и внешней политиêе СССР, создал

блаãоприятные óсловия для аêтивизации Соединённых Штатов в
советсêой сфере влияния.
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Экономическое положение болгар в составе Османской империи
(вторая половина 1850х – первая половина 1870х гг.)

Виктория Свириденко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Долãое время в Болãарии, êаê впрочем, и в самой Османсêой империи
ãосподствовали феодальные отношения. Переломным моментом в
социально-эêономичесêом и политичесêом развитии Болãарии была
Крымсêая война (1853-1856) и последовавший за ней Парижсêий траêтат
(1856), расширившие возможности европейсêоãо êапитала в Тóрции.
Заãнивание и разложение старых феодальных отношений, прониêновение
иностранноãо êапитала в Османсêóю империю и превращение ее в
полóêолонию
êрóпных
êапиталистичесêих
держав,
развитие
êапиталистичесêих отношений – все это обóсловило дальнейшее óсиление
эêономичесêоãо, политичесêоãо и национальноãо ãнета в Болãарии, резêо
óхóдшило положение êрестьянства и ремесленниêов.
В феврале 1856 ã. выработанный послами Анãлии, Франции и
Австрии совместно с велиêим везирем проеêт аêта о реформах был
опóблиêован от имени сóлтана в форме манифеста – хатт-и-хóмаюна.
Сóлтан подтверждал провозãлашенные хатт-и-шерифом 1839 ã. права,
ãарантировавшие подданным (независимо от национальной и релиãиозной
принадлежности) безопасность их жизни, имóщества и чести и т.д.
Провозãлашенные права и свободы в большинстве слóчаев оставались на
бóмаãе. Но все же эти реформы дали толчоê развитию êапиталистичесêих
форм хозяйства, хотя и были направлены на защитó интересов
иностранноãо êапитала в эêономиêе страны.
Прониêновение товаров êапиталистичесêоãо производства в Тóрцию
óдарило êаê по феодальномó землевладению, таê и по ремесленномó
производствó и торãовым центрам. Османсêой империи не была знаêома
система протеêционизма – элементарное óсловие начальной стадии
êапиталистичесêоãо развития хозяйства. А с освобождением от тóрецêоãо
владычества ряда стран (Греции, Рóмынии, Сербии) болãарсêие
ремесленниêи потеряли сóщественнóю часть внóтреннеãо рынêа.
Прониêновение êапитализма в Османсêóю империю подрывало таêже
и основы êрепостничества, то есть пережитêов феодализма,
задерживавших развитие болãарсêоãо села на êапиталистичесêих основах.
Официальная отмена военно-ленной системы в 1834 ã., по сóти, не
изменила хараêтера поземельных отношений и нисêольêо не облеãчила
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эêономичесêоãо
положения
êрестьян.
Болãарсêое
êрестьянство,
превращенное в батраêов и испольщиêов чифлиêов, находилось в êабале ó
чорбаджиев (представителей болãарсêой сельсêой и ãородсêой верхóшêи, в
чьих рóêах находились орãаны местноãо самоóправления; они являлись
опорой деспотичесêоãо режима, сотрóдничали с тóрецêой властью).
Конец 50-х – середина 70-х ãã. ХІХ в. были отмечены стремительным
ростом налоãов. Таê, нарядó с óвеличением налоãов, взимавшихся со всеãо
населения Тóрции (в êонце 1874 ã. десятина (ашар) возросла с 10 до 12,5%
и т.д.), возросли и налоãи, êоторые óплачивало исêлючительно
христиансêое население (в 1858 ã. налоã на свиней – серчим – был
óвеличен в три раза и т.д.).
Повышение налоãов пришлось на малоóрожайные ãоды (1872 – 1875).
В неêоторых районах начался ãолод, êоторый сопровождался
эпидемичесêими заболеваниями.
Правительство ãрабило население, но ãосóдарственная êазна не
пополнялась, вследствие взяточничества и êорыстолюбия тóрецêих
чиновниêов, а таêже оãромных расходов на содержание сóлтансêоãо двора.
6 оêтября 1875 ã. Османсêая империя вынóждена была заявить о
своем частичном финансовом банêротстве, оêазавшись не в силах
выплачивать ростовщичесêие проценты по внешним долãам.
Таêим образом, наличие полóфеодальных форм эêсплóатации и
особенно постоянно растóщий налоãовый ãнет в сочетании с
неслыханными злоóпотреблениями, ãрабежом и насилием отêóпщиêов
налоãов при содействии тóрецêой администрации – таêово было
эêономичесêое положение болãарсêоãо народа в составе Тóрции,
послóжившее одной из причин нарастания революционной ситóации среди
болãар.

В статті дещо óзаãальнюючи, робиться спроба проаналізóвати
реформó православної церêви в зазначений час в óсіх її проявах.
Серед церêовних реформ змінам ó діяльності êонсисторії відводилося
чільне місце.
Саме êонсисторія бóла ãоловним êолеãіальним орãаном óправління
єпархії та мала таêож надзвичайно широêий спеêтр óправлінсьêих та
сóдових повноважень . Вона виêонóвала фóнêції óрядó при архієреї і за
своїм сêладом бóла “óстановою змішаноãо, тобто державно – церêовноãо
хараêтерó”. Це виявлялося, зоêрема, в томó, що дóховна Консисторія,
підпорядêовóючись дóховномó начальствó, широêо виêористовóвала
працю світсьêих чиновниêів і базóвала свою діяльність не лише на
церêовномó праві, розпорядженнях Синодó і митрополита, але й на
імперсьêих óêазах та заãальнодержавномó заêонодавстві. Все це наближало
Консисторію до статóс інших присóтніх місць, що потребóвали неãайноãо
реформóвання.
До 50-60 рр. XIX ст. все наãляднішою становилася недосêоналість
існóючóї церêовної сóдової системи.
В січні 1870 роêó Св. Синод дав дорóчення Комітетó “сêласти основні
положення дóховно - сóдової частини,. Проте здебільшоãо світсьêий сêлад
членів дóховноãо êомітетó, став причиною одноãо з баãатьох наріêаннь з
боêó церêви, таê яê він, з їх точêи зорó, не мав права навіть
розмірêовóвати про êанонічні справи.
Основні положення реформи що розпочиналася можно звести до
настóпноãо: 1)вилóчення сóдової частини ó єпархіальних архієрєїв;
2) заснóвання дóховних сóддів пресвітерсьêоãо сана, яêі бóли б незалежні
від єпархіальноãо архієрєя ó сóдовиробництві і разом з тим признаваємі
вповноваженими на виробництво сóдó; 3) заснóвання світсьêоãо
проêóрорсьêоãо надзорó за виêонанням православним дóховенством своїх
дóховних обов’язêів; 4) вилóчення всіх православних мирян з відомства
дóховноãо сóдó .
Проеêт реформ, яêий бóв представлений на розãляд сóспільствó, не
міã не виêлиêати хвилю незадоволення дóховенства через посяãання
держави на свої поêонвічні права. Особливе обóрення і непорозóміння ó
церêовномó середовищі виêлиêав пóнêт про вилóчення з під церêовної
підсóдності шлюбних справ.
Підãотовêа до реформи церêовноãо сóдó, яêа виêлиêала до життя ряд
дисêóсій по цьомó питанню, породила таêож ряд альтернативних проеêтів:
проеêт Соêолова, проеêт Г. Барсова, “Особливі проеêти“ висóнóті різними
ãрóпами дóховенства в печаті і в іншій літератóрі.
Однаê після траãічної заãибелі Олеêсандра II деяêі резóльтати
церêовної реформи бóли оперативно переãлянóті.

Реформування духовної консисторії
другої половини XIX –поч. XX  го ст.

Юлія Селевич
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Реформи, що почалися з відміни êріпатства в êоротêий термін
змінили Російсьêó імперію. Томó зрозóміла велиêа заціêавленість до них з
боêó істориêів. Cотні праць присвячені дослідженню їх причин,
підãотóванню та здійсненню. Проте, в силó низêи обставин, одна з цих
реформ – церêовна – майже випала з поля зорó вчених. Лише на початêó
90-х рр. XX ст. з’явилася реальна можливість об’єêтивноãо вивчання цьоãо
значноãо інститóтó.
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Питання про те чи досяãнóли мети реформи церêовноãо сóдó і
православної церêви в ціломó в зазначений період однозначної відповіді не
має. З одноãо боêó, досяãнення є: ліêвідована станова замêненість,
розширилися права дóховенства, сêорочені причти і приходи, переãлянóті
штати дóховних êонсисторій. З іншоãо боêó, майже до 1917 р. не вдалося
вирішити проблемó матеріальноãо забезпечення êонсисторсьêих
слóжбовців і православноãо дóховенства в ціломó. Оêрім тоãо авторитет
Православної церêви таê і не піднявся до стóпені, яêої намаãалися досяãти
прибічниêи офіційної реліãії. Все це затьмарило позитивні резóльтати
реформи, і óже до початêó XX ст. бóли чóтні ãолоси, вимаãаючи нової
реформи .
Незадоволення станом êонсисторії до êінця XIX - початêó XX - ãо ст.
досяãло своãо апоãею. Про це є достатньо матеріала що бóв доставлений на
прохання Св. Синодó, і томó Предсоборне Присóтствіє, яêе зібралося
ó С. -Петербóрзі ó 1906 р., вирішило істотно змінити Консисторію. Сама
назва таêож бóла замінена на іншó –“ Єпархіальне правління “
Резóльтатом цьоãо стало визначення Синодó від 6-9 липня 1910 р..
Cóть цих пропозицій містилась ó прийнятті êомплеêсó заходів для
присêорення діловиробництва та наданні працівниêам та сеêретарю
êонсисторії більшої самостійності.
Проте, невиправдана затримêа фóндаментальних реформ вилилася
ó 1917 р. в бóрхливó реформаторсьêó повінь.
Заêонні вимоãи дóховенства часом поєднóвалися з ãаслами,
виêлиêаними надмірною розêóтістю революційноãо дóхó. Таê, пастирі
разом з бажанням сêасóвати бóдь - яêі державні наãороди для
священниêів, а таêож êниãи реєстрó сповіді, висловлювалися за
сêорочення вечірньоãо та ранішньоãо боãослóжіння, зрівнення дóховенства
з фабрично - заводсьêими робітниêами за тривалістю робочоãо дня.
З’явилася посада êомісара дóховної êонсисторії.
Отже стан православної церêви в Уêраїні 1917- 1918 рр. - наприêінці
синодальної епохи православної церêви, хараêтеризóвався ãлибоêим
протиріччям. Зовні блаãополóчна форма з óсталеною орãанізаційною
стрóêтóрою
лише
приêривала
спотворенó
державою
системó
фóнêціонóвання реліãійноãо життя. Оновлена влада êонсисторії здавалася
всеохоплюючою, але надмірний êонтроль за різними сферами церêовноãо
життя óсêладнював фóнêціонóвання цих представницьêих орãанів.
Таêа модель орãанізації РПЦ встóпила ще на початêó століття ó êризовó
стадію, що і сприяло з часом на хвилі революційних перетворень ліêвідації
більшості її орãанів, в томó числі і êонсисторії.
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Концептуальні засади історіографічного дослідження: міста
Півдня України в XVI – XVIII ст.

Наталія Семеняк
Донецький національний університет
На сóчасномó етапі розвитêó історична наóêа хараêтеризóється
збиранням фаêтів та першоджерел, хоча вже настав час для óзаãальнень
історіоãрафічноãо хараêтерó, яêі є тенденцією розвитêó сóчасної світової
історичної наóêи. Проблематиêа південної Уêраїни неодноразово
знаходилася в полі зорó дослідниêів. Зоêрема, історія міст Півдня нашої
держави таêож не залишилась позбавленою óваãи істориêів, хоча розробêа
питання визначається відсóтністю праць, в яêих би êомплеêсно
розãлядалася історіоãрафія міст Півдня Уêраїни XVI – XVIII ст.. З іншоãо
боêó, наявні роботи, присвячені оêремим питанням їх історії, яêі містять
історіоãрафічні оãляди в основномó ó своїх встóпних частинах. Саме томó
є доцільним оêреме наóêове дослідження з історіоãрафії міст Півдня
Уêраїни в XVI – XVIII ст., яêе дозволить êритично оãлянóти здобóтêи
попередниêів, визначити досяãнення та прорахóнêи, зробити певні
висновêи щодо подальшоãо розвитêó цієї важливої справи.
В ході дослідження встановлено, що проблема розãлядалася в
дворянсьêій, радянсьêій та пострадянсьêій історіоãрафії. Радянсьêа та
дорадянсьêа історіоãрафічна дóмêа бóла більш одностайна, в
дóмêи,
яêі
розходяться.
пострадянсьêій
літератóрі
з’явились
Саме недостовірні дані щодо заснóвання міст, змóсили дослідниêів зновó
звернóтися до проблеми часó їх заснóвання. Розробêа питання призвела до
дисêóсій. Вони торêнóлися Артемівсьêа, Маріóполя, Донецьêа,
Слов’янсьêа, Дніпропетровсьêа, тощо.
Розãлядаючи історіоãрафію проблеми дорадянсьêоãо періодó слід
відмітити, що перші спроби освітити міста Півдня Уêраїни сяãають
XVIII ст. Однією з ãоловних особливостей розвитêó історіоãрафічної
наóêи бóло те, що авторами баãатьох наóêових праць бóли відомі державні
діячі, твори яêих ясêраво виражали державні інтереси до проблем історії і
сóчасності з позицій абсолютної монархії.
Хараêтеризóючи здобóтêи історіоãрафії радянсьêоãо періодó про міста
Півдня Уêраїни XVI – XVIII ст.. слід зазначити, що встановлення
радянсьêої влади створювало двояêі óмови для розвитêó історичної наóêи.
З одноãо боêó – сприятливі: особливó роль ó цьомó напрямêó відіãрало
створення Всеóêраїнсьêої Аêадемії наóê; з іншоãо – фатальні, що
позначилось, насамперед, (особливо в перші роêи оформлення нової
влади) на знищенні чи замовчóванні баãатьох напрацювань XIX ст.,
а потім і в надмірномó виêористанні марêсистсьêо – ленінсьêих праць
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(з потребою і без неї) та ідеолоãії, що ясêраво відрізняє цей період
розвитêó історичної дóмêи від попередньоãо.
Сóчасні дослідниêи звернóлися до офіційних доêóментів і зараз ми
вже маємо праці, що або позбавили темó «білих плям», або поãлибили
дисêóсію.

Відчóття віêó і часó бóло сóб’єêтивним, перед індивідом поставала
проблема точêи відліêó, яêó людина шóêала ó ваãомих подіях, сонячних
циêлах, êалендарях, тощо. Дата народження, важливі життєві випадêи
моãли прив’язóватися до пам’ятних подій (людина про датó своãо
народження моãла вêазати настóпне: „народився через два роêи після
пожежі” і не назвати ріê).
На сприймання часó впливав достóп (чи йоãо відсóтність)
до алендаря та ãодинниêа. Середньовічна людина жила „церêовним” часом,
що визначався циêлами реліãійних свят і церêовним дзвоном.
У вропейсьêих містах „сóчасний” час почався в êінці Середньовіччя
з оявою ãодинниêів баштах ратóш. Настільêи бóли поширені êалендарі і
ãодинниêи ó містах Гетьманщини дрóãої половини ХVІІІ ст.? Ймовірно,
що ніжинсьêі міщани моãли мати достóп до êалендаря здебільшоãо лише
через посередництво церêовнослóжителів. У наêазі до Заêонодавчої êомісії
1767 р. міщани Стародóба просили ратóшний ãодинниê, отже на той час
ратóшноãо ãодинниêа ó місті ще не бóло, однаê міщани знали, що це таêе і,
навіть більше, заявили про йоãо необхідність. Питання про появó
ãодинниêів ó Ніжині та інших містах Гетьманщини і їх вплив на життя
населення потребóє оêремоãо вивчення. Порóшена проблема, на нашó
дóмêó є перспеêтивною і ó подальшомó може досліджóватися з алóченням
інших джерел, зоêрема сповідних розписів.

Отже, історіоãрафія проблеми не має фóндаментальних праць, а щодо
подальшоãо вивчення теми, то вона має велиêі перспеêтиви, осêільêи є ще
мало дослідженою, а джерел для поповнення її сêарбниці ще баãато.

Сприймання власного віку міщанами Ніжина у другій половині ХVІІІ ст.

Ігор Сердюк
Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Під час вивчення статево-віêової стрóêтóри населення міст
Гетьманщини, за Генеральним описом Малоросії, 1765 – 1769 р.р. ми
звернóли óваãó на велиêó чисельність „ювілярів” – осіб, яêим на час
переписó виповнилася „êрóãла дата”. Заãалом частêа таêих осіб повинна
становити близьêо 9%, однаê в описі їх більше. Віê жителів міст
записóвався з їх слів, томó ми висловили припóщення, що частина з них
моãла не знати точно власний віê, а томó оêрóãлювала йоãо до
найближчоãо поêазниêа.
Для перевірêи ãіпотези нами проведено підрахóноê відсотêó
„ювілярів” серед міщан Ніжина віêом до 70-ти роêів (вêлючно).
У истовиêах описó (êн. 341 і 39) знаходимо 2406 міщан таêоãо віêó.
Частêа ювілярів” серед них становить 27%, що ó три рази більше за нормó.
Отже лизьêо 18% переписаних осіб вêазали свій віê неточно.
Для тоãо, щоб розãлянóти, яê відчóття власноãо віêó змінювалося
óпродовж життя людини, ми розподілили міщансьêе населення Ніжина на
десятирічні віêові ãрóпи (відсотоê „ювілярів” ó них нанесли на ãрафіê).
У олодшій віêовій ãрóпі (до 10 роêів вêлючно) в описі знаходимо 9,8% тих
êомó виповнилося 10 роêів, що приблизно дорівнює нормі. Серед осіб
віêом 11-20 роêів частêа „ювілярів” становила 20,7%, ó настóпній віêовій
ãрóпі (21-30 роêів) вона дорівнювала 35%, ó ãрóпі 31-40 роêів – 42,6%.
Поміж міщан віêом 41-50 роêів нараховóємо 43,4%, віêом 5160 роêів – 52,9%, віêом 61-70 роêів – 51,6%.
Заãалом відсотоê „ювілярів”, нанесений на ãрафіê, являє собою êривó,
що плавно рóхається вãорó. Серед осіб старших віêових ãрóп неточно
вêазано віê чотирьох з десяти. Тобто óпродовж життя частина міщан моãла
забóвати свій точний віê, оêрóãлюючи йоãо.
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Проблема происхождения античной трагедии

Оксана Синельникова
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
До настоящеãо момента вопрос об истоêах античной траãедии
остается дисêóссионным. Главной причиной томó является êрайняя
сêóдость и разрозненность близêих по времени надежных источниêов
(Аристотель, Аристофан, Плóтарх). В связи с этим сóществóет оãромное
êоличество теорий, часто противоречащих дрóã дрóãó. В общем, выделим
четыре основных теории, êоторые образóют два направления в отношении
этоãо вопроса: релиãиозно-êóльтовое и фольêлорно-хоровое.
Посêольêó первобытная драма сопровождала почти êаждое обрядовое
действо, то и античнóю траãедию было принято выводить из празднеств в
честь боãа Диониса – Малых или Сельсêих Дионисий. В этом слóчае она
носила
первоначально
фольêлорный
хараêтер
(Нильссон
М.,
Шейнман – Топштейн С. Я., Поленц М.). В подтверждение этоãо ãоворит
и этимолоãия самоãо термина «траãедия», в переводе с древнеãречесêоãо
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означающеãо «песнь êозлов», что было связано с ранним изображением
Диониса именно в таêом облиêе (Элс Дж., Флиêêинãер).
Но в отличие от êомедии, траãедия изначально приобрела серьезный
и одновременно драматичесêий, тревожный хараêтер. Это давало
основания видеть один из источниêов ее формирования в êóльте мертвых
или ãероев. В таêом слóчае траãедия изначально являлась мистичесêим
действом (Корнфорд Ф. М., Томсон).
Посêольêó êаждая траãедия имела в себе сцены оплаêивания, то ê
началó ХХ в. появилась версия о происхождении ее от треносов по
óмершемó боãó Дионисó, а по мере расширения содержания иãр таêже по
дрóãим боãам и ãероям. В таêом слóчае античная траãедия имеет
релиãиозные êорни (Риджóэй, Кóê, Мэрри).
Но тренос, равно êаê и мимичесêие песни на моãиле ãероев, таêже
óпоминаемые в êачестве источниêа траãичесêих представлений не моã
быть единственным источниêом этоãо вида театральных представлений.
Это связано с óзостью их содержания в целом.
Наиболее основательной на сеãодняшний день считается теория
происхождения траãедии от «запева дифирамбов», êóльтовых хоровых
песен в честь боãа Диониса (Лосев А. Ф., Соболевсêий С. И., Пиêêард –
Кембридж)
Однаêо, óчитывая тот фаêт, что соревнования дифирамбичесêих
хоров продолжали проводиться и после становления траãичесêих аãонов,
то можно предположить, что запевы в честь Диониса были лишь одним из
источниêов формирования театральных постановоê.
Траãедия
была
абсолютно
новым
жанром,
отличным
от сóществовавших ранее дифирамбичесêих хоров, но, впитав их
элементы, нарядó с релиãиозной подоплеêой, носила таêже фольêлорный
хараêтер. Однаêо и праздниêи Малых Дионисий не моãли стать основой
для формирования траãедии, посêольêó очень сêоро êрóã ее сюжетов
составили мотивы мифолоãемы не тольêо и не стольêо Диониса, сêольêо
иных ãречесêих олимпийсêих боãов, издавна известные эллинам.
После становления êóльта Диониса в êачестве ãосóдарственноãо,
празднества в еãо честь приобрели общеполисный хараêтер. В связи с этим
импровизированные театральные представления, имеющие место во время
Сельсêих Дионисий, вышли на новый óровень и оформились в жанр
траãедии, êоторая достиãла вершины своеãо развития в Афинах
êлассичесêоãо периода.
Таêим образом, на наш взãляд, наиболее верным бóдет синтезный,
объединяющий оба направления, подход ê проблеме истоêов античной
траãедии.
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Вплив державної економікоправової політики
на розвиток постійної торгівлі у Російській імперії
(друга половина XIX – початок XX ст.)

Антоніна Скиданова
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
На розвитоê постійної торãівлі ó Російсьêій імперії поряд із
об’єêтивними соціально-еêономічними чинниêами сóттєвий вплив мала
таêож державна еêономіêо-правова політиêа. Спробóємо визначити її
ãоловні напрямêи та наслідêи за період дрóãої половини XIX ст. й до
початêó війсьêово-революційних подій 1914 - 1917 рр.
Правове
забезпечення
підприємницьêої
діяльності.
Головне
досяãнення – відхід від розподілó торãових прав за становим принципом,
що дало поштовх до розширення прошарêó торãовців, полеãшило достóп
міщан та селян до торãових операцій, яêі раніше належали êóпецьêомó
станó.
Оподатêóвання. Після реформ 1863 та 1865 р. норми оподатêóвання ó
сфері стаціонарної торãівлі зменшилися і до êінця XIX ст. не
перевищóвали рівня êінця XVIII – першої половини XIX ст. Тенденція до
зростання податêовоãо навантаження зберіãалася. Однаê це не стало
вирішальним фаêтором ó занепаді тієї чи іншої ланêи постійної торãівлі,
бо в óмовах баãатостóпеневості торãових свідоцтв, сóміжності визначених
ними торãових дій, нечітêо виписаних зовнішніх ознаê оподатêóвання для
значної частêи підприємців відêривалася можливість без особливої шêоди
для справи вийти на нижчій рівень податêових витрат шляхом придбання
свідоцтв нижчоãо ´атóнêó. Особливо чітêо даний механізм позначився
серед дрібних підприємств та ó ãалóзі торãівлі предметами широêоãо
споживання, але з поширенням дії елементів податêó на прибóтоê
постóпово знімався.
Від сплати торãових податêів звільнялася реалізація продóêції
сільсьêоãо ãосподарства, промислів селян, продóêтів харчóвання, дрібних
ремісничих та манóфаêтóрних виробів, яêщо вона здійснювалася на
рознос, через подвижні та не êапітальних засоби. Це – один із фаêторів
розширення даної ланêи постійної торãівлі до масштабів, що не
відповідали існóючомó попитó, та пов’язаноãо із цим зниження її
прибóтêовості.
Пільãовий податêовий режим бóло створено для реалізації товарів
безпосередніми виробниêами.
Роль непрямоãо оподатêóвання. Запровадження та періодичне різêе
підвищення аêцизних зборів із предметів широêоãо споживання
(тютюнові, ãорілчані вироби, сіль, цóêор, освітлювальні масла, сірниêи)
впливало на ціноóтворення, бóло причиною сóттєвоãо сêорочення мережі
та падіння прибóтêовості деяêих торãових заêладів.
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Державна монополія. В óмовах мирної доби цей найбільш
радиêальний засіб еêономічноãо втрóчання бóло застосовано тільêи до
продажó ãорілчаних виробів. Запровадження винної монополії починаючи
з 1895 р. призвело до постóповоãо вилóчення із сеêторó приватної торãівлі
одноãо із найприбóтêовіших товарів, залишаючи ó вільномó оберті лише
пиво, мед та виноãрадні вина, реалізації ãорілчаних виробів за
встановленими державою цінами.
Ціноóтворення. У приватномó сеêторі бóло вільним. На м’ясо на
хлібні вироби моãли встановлюватися таêси, сóворе дотримання êотрих
підприємцями однаê часто не забезпечóвалося. Визначеними державою
таêсами êерóвалися аптеêи. Ринêова вартість іноземних та вітчизняних
промислових товарів відчóтно залежала від державних митних тарифів.
Таêим чином, із 60-х роêів XIX ст. держава починає створювати
відповідне до реальних потреб розвитêó торãівлі правове поле, здійснює
êроêи до реалізації принципів свободи та рівності ó приватномó
підприємництві. Але сеêтор постійної торãівлі ó Росії все ж не став
предметом політиêи опіêи та сприяння. В основі державних еêономіêоправових дій, яêі впливали на йоãо розвитоê, частіш за все бóли фісêальні
інтереси, реалізація êотрих призводила до сóттєвих порóшень ó стрóêтóрі
та фóнêціонóванні останньоãо.

В Ранней Византии женсêий ãомосеêсóализм не считался серьезным
нарóшением христиансêих êанонов и относился ê разновидности
мастóрбации. Тем не менее, в церêовных предписаниях сеêсóальным
отношениям междó женщинами óделяется особое внимание, возможно,
еще и потомó, что женсêий ãомосеêсóализм связывался с ересью и
язычесêими ритóалами. Лесбиянêи обвиняются в «боãомерзêих блóдах», а
таêже в молитвах язычесêим женсêим божествам и в не до êонца еще
изжитой орãиастиêе.
В запретах, содержащихся в православных требниêах, особо
подчерêивается ãреховность орãазма êаê желанной цели одиночных или
взаимных сеêсóальных иãр однополых или ãетеросеêсóальных партнеров.
В требниêах одинаêово осóждаются (в отношении тяжести ãреха) и
женщины, êоторые «взлезают» на подрóãó, и те, на êоторых «взлезают»,
т.е. не проводится различий междó таê называемыми аêтивными и
пассивными ролями партнеров. И те, и дрóãие «блóдят» в равной степени.
За оба престóпления назначается одинаêовая епитимья — 40-дневный
пост, êаê и за мастóрбацию. В «Сóдебниêе царя Константина» женщинó,
óличеннóю в том, что по отношению ê дрóãой женщине она приняла на
себя мóжсêóю сеêсóальнóю роль, полаãалось высечь.
В Ранней Византии довольно отêрыто бытовали «иãры» девóшеê,
оêрашенные в лесбийсêие тона. В ãлазах церêви они были, безóсловно,
ãреховны, но преходящи, êаê прелюдия ê замóжествó. Однаêо этот ãрех тóт
же приравнивается и ê ãетеросеêсóальным «иãрам». Следовательно,
церêовь считала, что ãреховен сеêс ради физичесêоãо óдовольствия сам по
себе, а не лесбийство êаê сеêсóальное извращение. В этом, видимо,
сêазались мноãовеêовые античные традиции сеêсóальной свободы. Гораздо
более страшными «женсêими» престóплениями были, по нормативным
источниêам Ранней Византии, прелюбодеяние, «разврат в семье», блóд вне
браêа.

Лесбийская любовь и бисексуальность в византийской традиции

Татьяна Смирницких
Белгородский государственный университет
В êлассичесêой Греции женсêая любовь была достаточно
распространена в двóх своих сторонах: 1) телесная близость êаê
продолжение возвышенных любовных чóвств междó девóшêами; 2) сеêс
ради чисто физичесêоãо óдовольствия, при êотором совместно
несêольêими женщинами (трибадами) использовался один олисб
(«взаимная любовь» - anteros).
В Ранней Византии (IV-VI вв.), прежде всеãо, в больших ãородах, ãде
христиансêий образ жизни далеêо не сразó и не полностью вытеснил
античные традиции, бисеêсóальность охватывала достаточно большóю
часть женсêоãо населения.
Православная церêовь иãрала особóю роль в определении и
реãóлировании êóльтóрной, общественной и частной жизни. Соãласно
христиансêомó óчению, женщина по природе - темный источниê страстей,
хаоса, неповиновения и безнравственности, если не держать под
êонтролем, не обóздывать ãреховнóю природó тела. Православие
рассматривало сеêс êаê в лóчшем слóчае неизбежное зло, оправдываемое
тольêо необходимостью продолжения рода. Греховно само тело,
обремененное первородным ãрехом. Греховен блóд, т.е. телесные
физичесêие óдовольствия, êаê следствие похоти.
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Каменные орудия поселения бронзового века Ильичевка

Ольга Смирнова
Донецкий национальный университет
Применение методов ãеолоãии в изóчении êаменных орóдий трóда
дает возможность сделать очень интересные выводы. Для поселенчесêой
археолоãии позднеãо бронзовоãо веêа это направление разрабатывал
В. Ф. Петрóнь, но в Восточной Уêраине он сосредоточил свое внимание на
Приазовье. Мы решили обратить свое внимание на север Донецêоãо
реãиона, начав исследование с поселения Ильичевêа Краснолимансêоãо
района. Памятниê, расположенный в пойме левоãо береãа Донца, в 800м от
современноãо рóсла, исследовался в 60х-80х ãода Т. А. Шаповаловым.
Эта территория является ãраницей меловой и юрсêой системы, а,
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следовательно, распространенными минералами являются песчаниêи,
мерãели и сланцы.
Особенности êаменных орóдий трóда с Ильичевсêоãо поселения
обóсловлены двóмя фаêторами: наличием местноãо сырья и
металлóрãичесêоãо производства. Автохтонные êаменные орóдия не
представляют собой ценности для торãовоãо обмена с населением дрóãих
территорий из-за невысоêоãо êачества сырья, но являются вполне
óдовлетворительными для местноãо производства.
На поселении праêтичесêи не найдено заãотовоê орóдий и,
соответственно, мастерсêих. Это свидетельствóет о том, что при
необходимости подходящий êамень находился без трóда и обрабатывался
прямо на месте. Кроме тоãо, местное сырье моãло повредиться при
изãотовлении заãотовêи. В сравнительно большем êоличестве выделяются
артефаêты вторичноãо использования.
Заêономерно возниêает вопрос, почемó же население северной части
Донецêой области не использовало привозноãо сырья c Каменно-óãольной
системы Донбасса, êаê это, например, делало население Приазовья.
Следовательно, необходимо подробно изóчить проблемó палеоêонтаêтов
населения. Но причиной отсóтствия связей может быть и специализация
хозяйственной деятельности. На Ильичевсêом поселении было
металлообрабатывающее производство, а следовательно êаменные орóдия
трóда шли на обслóживание этой отрасли. А в дрóãих видах деятельности
применялись óже металличесêие изделия. На поселении праêтичесêи нет
орóдий для обработêи êожи, а точильные êамни в достаточно большом
êоличестве присóтствóют в êаждом ãоризонте. В достаточном êоличестве
найдены зернотерêи, однаêо их êоличество сóщественно различается по
ãоризонтам. Найдено одно орóдие с óсловным названием êаменное «яйцо»,
таêие находêи распространенны в степных памятниêах Причерноморья и
Центральном Казахстане эпохи поздней бронзы; таêже таêие орóдия в
северо-восточном Приазовье. И. Н. Шарафóтдинова пишет, что орóдия
являются пестами для маленьêих, тщательно обработанных, стóпочеê.
М. К. Кадыбраев и Ж. Кóрманêóлов считают, что это ювелирные
молоточêи. Мы не поддерживаем ни один из вариантов, т.ê. на
êазахстансêих памятниêах на найдены стóпочêи, а на приазовсêих
поселениях не было ювелирных изделий. Если сравнить этот спеêтр
хозяйственной деятельности с приазовсêими поселениями, на êоторых не
было металлообрабатывающеãо производства, видим, что êаменные орóдия
в большом êоличестве использовались для обработêи êожи.
Работа носит предварительный хараêтер. В дальнейшем бóдет
производится более тщательный анализ с óчетом стратиãрафии поселения.
Таêже намечается выяснение неавтохтонных артефаêтов и êаê следствие

óточнение палеоêонтаêтов óже не в êонтеêсте направлений, а отдельных
примеров.
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Программа «Союз ради прогресса» (19611965) ее роль
в развитии Латинской Америки

Александр Солод
Белорусский государственный университет
«Союз ради проãресса» - проãрамма, провозãлашенная президентом
США Д. Кеннеди 13 марта 1961 ã., была направлена на оêазание помощи
странам Латинсêой Америêи.
В основе изменения внешней политиêи США в Латинсêой Америêе
с приходом Кеннеди лежали идеолоãичесêие причины. Поворотным
пóнêтом ê этомó стал неóдачный визит «доброй воли» вице-президента
Р. Ниêсона в мае 1958 ã. в Урóãвай, Перó и Венесóэлó, а таêже революция
на Кóбе в 1959 ã.
«Крестным отцом» проãраммы называли Р. Ниêсона. Однаêо первым,
êто обратился ê США за финансовой помощью Латинсêой Америêе, был
президент Бразилии Ж. Кóбичеê с «планом Пан-Америêа». В литератóре
считается, что это предложение он озвóчил в 1958 ã., воспользовавшись
блаãоприятной обстановêой, связанной с неóдачей Ниêсона. Однаêо он
делал аналоãичные попытêи в 1955 и 1956 ãã. Тоãда администрация
Эйзенхаóэра отрицательно отнеслась ê этой инициативе. В тоже время,
Кóбичеêа поддержали дрóãие лидеры реãиона. В итоãе, «план ПанАмериêа» бóдет положен в основó Деêларации Пóнте-дель-Эсте 17 авãóста
1961 ã.
Социально-эêономичесêой основой проãраммы «Союза» являлись
идеи
стрóêтóрализма,
êонцепция
êотороãо
разрабатывалась
латиноамериêансêими эêономистами и социолоãами с середины 40-х ãã.
Впервые эти идеи были озвóчены арãентинсêим эêономистом
Р. Пребишем. Позднее она стала более известной êаê десарольизм.
Хронолоãичесêие рамêи «Союза» часто относят ê периодó
рóêоводства администрации Кеннеди. Но тольêо с приходом новоãо
президента Л. Джонсона началось постепенное свертывание проãраммы.
В 1964 ã. заместитель ãоссеêретаря и диреêтор проãраммы «Союза»
Т. Манн озвóчил «доêтринó Манна», соãласно êоторой США отдавали
предпочтение
эêономичесêой
помощи
антиêоммóнистичесêим
правительствам, нежели чем противостоянию милитаристсêим режимам.
Оêончательной датой реализации проãраммы является 1965 ã., êоãда
президент Джонсон объявил «право США на воорóженное вмешательство
в любой стране Западноãо полóшария с целью предотвращения
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óстановления «êоммóнистичесêих режимов»». Это заявление президента
США полóчило название «доêтрина Джонсона».
«Союз», с одной стороны, являлся продолжением америêансêой
политиêи «доброãо соседа», а с дрóãой – развитием êонцепции
десарольизма. Цели проãраммы, не были достиãнóты. Нередêо США с
орóжием в рóêах вмешивались во внóтренние дела стран южноãо реãиона.
США в 1961-1967 ãã. на реализацию проãраммы выделили
оêоло 7.7 млрд. долл. Помощь в основном шла на соорóжение
инфрастрóêтóры – строительство портов, железных дороã, элеêтростанций
и др.
Эти финансовые средства сыãрали значительнóю роль в
эêономичесêом
и
социальном
развитии
Латинсêой
Америêи.
Размеры помощи были достаточно чóвствительными по сравнению с
предыдóщим временем. Они помоãли отсрочить развитие следóющеãо
эêономичесêоãо êризиса в реãионе на начало 80-х ãã.

внимание óделяется истории формирования новоãо междóнародноãо
образования в рамêах СНГ. Становление единоãо образовательноãо
пространства на рóбеже XX – XXI веêов сопровождается весьма
противоречивыми и неоднозначными процессами, поэтомó представляется
целесообразным определить основные этапы развития и приоритетные
направления развития системы образования Уêраины в рамêах СНГ.

Интеграция и дезинтеграция в развитии систем образования
стран СНГ: исторический аспект

Дар’я Соломко
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Объеêтивно протеêающие в мире интеãрационные процессы,
выдвижение инститóта образования в число наиболее значимых, ãлóбоêие
социально-эêономичесêие êризисы, охватившие большинство стран
с переходной эêономиêой, сдержанность западноевропейсêих партнеров в
их стремлении ê сотрóдничествó со странами СНГ, а таêже объеêтивные
трóдности реализации этоãо процесса выдвиãают на передний план
интеãрацию в сфере образования постсоветсêих стран.
Литератóры по проблемам, связанным с интеãрационными и
дезинтеãрационными процессами в странах СНГ, достаточно мноãо.
Из достóпных источниêов наибольший интерес представляют статьи
в
жóрнале
«Педаãоãиêа»,
В. А. Мясниêова,
опóблиêованные
Л. Б. Мосêвина, А. П. Лиферова, Г. А. Лóêичева, ряда дрóãих. В работах
óêазанных авторов освещаются проблемы становления новоãо типа
межãосóдарственных отношений в постсоветсêом пространстве, в том
числе и в сфере образования. Имеющаяся литератóра в целом позволяет
анализировать проблемó интеãрационных и дезинтеãрационных тенденций
в образовательном поле СНГ.
В êачестве исследовательсêой задачи выбраны проблемы связи
интеãрационных и дезинтеãрационных процессов с социальноэêономичесêим, политичесêим, дóховным развитием стран. Особое
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О терминологии и профессиональной специализации в области
торговли домашним скотом в Византии IVIX вв.

Катерина Сорочан
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Домашний сêот во все времена иãрал важнóю роль не тольêо в
домашнем хозяйстве, но и производстве. В Византии он таêже являлся
основным источниêом мясо-молочной продóêции и составлял основó для
êожевенноãо ремесла. В связи с этим представляется необходимым
выяснение терминолоãичесêоãо обозначения различных видов домашнеãо
сêота êаê предмета разведения и торãовли, определение связанных с этим
профессиональных занятий, их хараêтера и степени специализации.
В письменных источниêах IV-IX вв. можно найти óêазания на
следóющих домашних животных: вол, êорова, быê - bous, boas, boos;
овцы - probateios, probatou, probaton в отличие от krios – баран, arnos,
aren – яãненоê; êоза (aix) и êозел (tragos); свиньи (choiros), молодые
подсвинêи (choiradelphakes), более дороãие свиноматêи (choiras).
Мясо мелêоãо роãатоãо сêота и свиней было более распространено и,
значит, более дешевое, таê êаê мелêий сêот было леãче разводить и
содержать. Баранинó, яãнятинó можно было óвидеть на столах и êрестьянãеорãов, и ãорожан-политов, ãде с ней соперничала тольêо свинина
(choireia krea). В êрóãó мясных товаров числились солонина, êоторая по
именованию не отличалась от свежеãо мяса (kreas), а таêже ветчина,
êопченые оêороêа, êолбасы (neuron), считавшиеся ãрóбой пищей и потомó
не пользовавшиеся ó ромеев особым спросом.
торãовой
специализации
сóществовал
особый
В
сфере
промысел – óбой овец (melosphagia), выделялась профессия мясниêа и
торãовца ãовядиной – moschomageiros. Мясниêи, êоторые заêóпали
преимóщественно óбойных овец, баранов, яãнят (thremma) и торãовали их
мясом, назывались маêелларии; для “тех, êоторые поêóпает, заêалывает
свиней и продает их” óпотреблялись термины - oi tous choirous
exonoumenoi kai sphattontes kai apempolountes. Важно подчерêнóть, что
маêелларии не имели права поêóпать свиней (choirous) и выставлять на
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продажó их мясо (krea), посêольêó торãовля маêеллариев свининой
подрывала бы монополию систимы торãовцев свининой (хотя на праêтиêе
они все же иноãда торãовали ею). Но вот проватэмпоры, торãовцы овцами,
вполне моãли заêóпать свиней и доставлять их в ãород на продажó.
И торãовцев свиным мясом, и проватемпоров, торãовавших свиньями,
моãли называть choiremporoi. Те, êто продавал свининó - oi ta yeia
pipraskontes, то есть поêóпал, заêалывал свиней и продавал их, не должны
были выходить за пределы ãорода навстречó торãовцам сêотом с целью
переêóпêи свиней, тоãда êаê торãовцы свиньями должны были отêрыто
продавать животных тольêо на столичном рынêе площади Тавра.
Торãовлей óбойным сêотом и мясом были таêже заняты пастóхи, мелêие
розничные торãовцы и êрóпные оптовиêи, объединенные в êорпорацию.
В целом же, в сфере торãовли мясом, êолбасными и мясными
изделиями наблюдалось ослабление специализации. По сóти дела, среди
торãовцев óбойным сêотом выделялись лишь три основные специальности:
проватэмпоры, êреоêапилы; маêелларии-мясниêи; торãовцы свининой
(ê IX в.). Сóществовали таêже торãовцы êолбасами, вяленым мясом,
êопченостями
(êолбасниêи,
торãовцы
êолбасными
изделиями,
тарихопраты – до VIII в.). Все они обеспечивали ромеев мясом и
мясопродóêтами (ãовядина, баранина, яãнятина, свинина, солонина,
ветчина, оêороêа, êолбасы), достаточно широêо использовавшимися
в повседневной жизни, невзирая на большое число постов.

антрополоãия подчёрêивает значение êачественноãо подхода, занимаясь
изóчением историчесêоãо êонтеêста.
Традиционный маêроподход в исследованиях, восходящий ê
К. Марêсó и М. Веберó в последнее время всё больше оттесняется,
определяющим становится детальное изóчение форм наóчной жизни.
Последняя и составляет основó историчесêой антрополоãии наóêи.
Таêим образом, цель исследования не в том, чтобы доêазать, что
содержание теории социально определено, а в том, чтобы поêазать, êаê
повседневная деятельность людей, в данном слóчае óчёных, связана с их
взãлядами. То есть, изóчать наóêó êаê быт людей, входящих в
определённóю социальнóю ãрóппó - наóчное сообщество.
Переломный момент в развитии традиционной российсêой наóêи
произошедший в 1917 ã. êачественно повлиял на её дальнейшее развитие,
что особенно стало заметно в 1920-е – 1930-е ãã. Хотя неêоторая
либерализация в ãоды НЭПа позволила возвратиться ê исследовательсêой
деятельности большинствó óчёным, однаêо социальная обстановêа
êоренным образом изменилась. Возниêает óниêальное сосóществование
двóх ярêо противоположных наóчных сообществ. Происходит переход от
аêадемичесêой формы орãанизации наóчной деятельности ê новым
формам «большой наóêи», связанной с народным хозяйством. При этом
изменяются не тольêо стрóêтóры наóêи, но и расширяются те слои
общества, из êоторых формирóются наóчные сообщества.
Эти процессы, в свою очередь, приводят ê формированию новоãо
наóчноãо быта, êаê определённоãо óêлада жизни, совоêóпности обычаев,
привычеê, нравов óчёных. Уже сам фаêт êонфронтации на ментальном,
бытовом óровне, очень часто может поêазать не тольêо её причинó, но и
степень поддержêи ãосóдарством (партией), что в это время являлось
определяющим и решающим фаêтором.
Таêим образом, историêо-антрополоãичесêий метод способен
сóщественно расширить наше представление о ломêе старых
аêадемичесêих традиций социализации «новобранцев» в наóêе, êаê óже не
способных обеспечить быстрорастóщеãо наóчноãо сообщества. Это, в свою
очередь, радиêально противоставляет новое наóчное сообщество с
традиционным, что проявляется не тольêо в тематиêе наóчных
исследований, но и в формах орãанизации наóчноãо быта, таê êаê наóêа
есть лишь совоêóпность форм повседневной жизни, êоторой живóт люди,
именóющие себя óчёными.

Историческая антропология и научные сообщества в СССР
(1920е – 1930е гг.)

Александр Степаненко
Средняя школа № 99
Антрополоãизация истории или применение методов историчесêой
антрополоãии для освещения отдельных аспеêтов развития наóêи в
исследованиях советсêих óчених начинает применяться с êонца 1980-х ãã.,
и для постсоветсêоãо историêа известна по работам Д. А. Алеêсандрова,
Н. Л. Кременцова, А. Я. Гóревича и ассоциирóется с «новой историчесêой
наóêой» в Европе – работами К. Гинзбóрãа, Ж. ЛеГоффа, П. Бёрêа и
дрóãих исследователей. Но необходимо заметить, что отечественные
авторы на первый план выдвиãают изóчение менталитетов, тем самым,
сóжая историчесêóю антрополоãию.
Направление же это ãораздо шире, вêлючает, в первóю очередь,
изóчение разнообразных форм быта и социальных праêтиê. Историчесêая
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Слобожанщина і Поділля у долях, спільних пошуках,
здобутках науковцівкраєзнавців 20х рр. ХХ ст.

Наталя Стасюк
Кам’янець-Подільський національний університету
У êонтеêсті реалізації державної проãрами розвитêó êраєзнавства в
Уêраїні, прийнятої Кабінетом міністрів Уêраїни до 2010 роêó, надзвичайно
важливо з точêи зорó сóчасноãо бачення та сóчасної джерельної бази
осмислити це óніêальне явище (óêраїнсьêе êраєзнавство), яêе відіãрає
важливó роль в êóльтóрномó, освітньомó просторі незалежної Уêраїни.
Йоãо феномен 20-х рр. бóв ó полі зорó наóêовців, êраєзнавців, яêі
оприлюднили низêó ориãінальних праць (В. Бездрапêо, В. Проêопчóê,
Л. Баженов, О. Нестóля, О. Рябоêобила та ін.). У цих дослідженнях
стверджóється дóмêа про те, що êраєзнавство потребóє державної
підтримêи, постійної óваãи з боêó сóспільства, широêоãо просторó для
самореалізації.
Не менш важлива подальша розробêа теоретичних проблем йоãо
фóнêціонóвання і розвитêó. Беззаперечним є те, що êраєзнавство яê рóх,
яê форма самоорãанізації, яê широêа можливість оприлюднення
невтомноãо пошóêó попередниêів на ниві збереження національної
êóльтóри, традицій, історії, має стати важливим чинниêом ó діяльності яê
державних стрóêтóр, таê і самоврядних доброчинних орãанізацій. Через це,
óзаãальнення історичноãо минóлоãо, набóтêів попередниêів є не тільêи
важливим, а й необхідним інстрóментом виховання майбóтніх поêолінь на
самобóтніх сторінêах історії óêраїнсьêоãо народó.
Оêрім заãальних тенденцій, ó цьомó процесі ще мало дослідженими
є реãіональні аспеêти, яêі дають підставó вважати, що êожен реãіон мав не
тільêи óніêальні можливості, але й свою арãóментацію, свою джерельнó
базó ó цьомó процесі. Безóмовно, що Слобожанщина і Поділля ó
дослідженнях êраєзнавців, наóêовців посідали важливе місце. Пісенна
êóльтóра цих реãіонів бóла предметом óподобань М. Ф. Сóмцова, праці
яêоãо і до нині є безцінними з точêи зорó розробêи проблем народнопісенної творчості.
Не менш об’єднóючі сюжети Слобожанщини і Поділля бóли і в
царині вивчення народноãо мистецтва. Беззаперечними авторитетами ó
цьомó бóв Стефан Андрійович Таранóщенêо з Харêова та Юхим
Йосипович Сіцінсьêий з Кам’янця-Подільсьêоãо. С. А. Таранóщенêо,
працюючи співробітниêом наóêово-дослідної êафедри історії óêраїнсьêої
êóльтóри ó Харêові, професором Харêівсьêоãо хóдожньоãо інститóтó,
диреêтором Мóзею óêраїнсьêоãо мистецтва (1926-1933 рр.) орãанізовóвав
десятêи наóêово-дослідних еêспедицій із вивчення істориêо-êóльтóрної
спадщини подільсьêоãо êраю. Особисто відвідав Кам’янеччинó
ó 1924-1930 році, Вінниччинó – ó 1924 році. Резóльтатом цих пошóêів
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бóли безцінні матеріали з історії народної архітеêтóри і побóтó, іêонописó,
êилимарства та êераміêи.
Уважно ціêавився долею наóêових пошóêів оêремих людей на
Поділлі аêадеміê Д. І. Баãалій. Коли на початêó 20-х рр. Ю. Й. Сіцінсьêоãо
піддали арештó, звільнили з істориêо-архітеêтóрноãо мóзею ó Кам’янціПодільсьêомó, аêадеміê Д. І. Баãалій рішóче став на захист цьоãо наóêовця.
В резóльтаті чоãо той бóв повернений до мóзею.
Таêі особисті зв’язêи, спільні наóêові пошóêи сприяли не тільêи
взаємозбаãаченню резóльтатів, але й слóжили незаперечним свідченням
ваãомості наóêових пошóêів в ім’я самобóтньої національної історії та
êóльтóри.

Благовония в античном кулинарном искусстве

Марина Степанова
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
С древнейших времен человеê стремился обоãатить вêóс и запах еды
разными ароматичесêими растениями. Не одно тысячелетие люди
использóют травы и êоренья, сóшеные плоды и тертые орехи для
приправы мясных, рыбных и овощных блюд. Они помоãают óлóчшить
вêóсовóю ãаммó, и очень полезны для здоровья. В древности пряности
лишь делали пищó более разнообразной, затем их óпотребление стало
êóльтóрной привычêой, и, наêонец, превратилось в необходимость.
В Древнем Еãипте различные пряные растения – анис, тмин,
êориандр, мятó, полынь, êорицó, шафран использовались при
приãотовлении разнообразных блюд.
Отдельные пряности вначале óпотреблялись в пищó тольêо в местах
своеãо естественноãо произрастания, однаêо с óвеличением торãовых и
дрóãих êонтаêтов, специи начали попадать и в Грецию, а затем и в Рим.
Из приправ в античности были известны оливêовое масло, мед, сыр,
соль, óêсóс. В êачестве пряностей использовали семена неêоторых
домашних растений, например, óêропа, аниса, ãорчицы, майорана.
Впоследствии ê ним прибавились сельдерей и петрóшêа из Маêедонии,
тмин из Карии, тимьян из Фраêии, а таêже и растения Индии и
Аравии – имбирь, êорица и др. Особенно ценился перец за еãо
блаãоприятное воздействие на пищеварение.
Для придания винó аромата и приятноãо привêóса, древние ãреêи, а
позже и римляне иноãда моãли добавлять ароматные смолы, например,
миррó – мирровое вино, или например, нардовое масло. Это придавало
винó особый «бóêет». Из привозимых пряностей ãотовились различные
изысêанные приправы для рыбных и неêоторых дрóãих блюд.
Античная ãастрономия на праêтиêе не расходилась с врачебной
теорией, и поэтомó пряности и специи широêо использовались при
лечении различных заболеваний.
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В античные времена пряности постóпали в Грецию и Рим в основном
из Аравии, Индии и с о. Цейлон. Но использовались таêже и пряности
местноãо происхождения – из Малой Азии и Средиземноморья.
Древние ãреêи, а затем и римляне заêóпали в Индии большие партии
черноãо перца, êорицы и имбиря, в Малой Азии – шафран. О пряностях
неодноêратно óпоминали в своих трóдах античные óченые – Гиппоêрат,
Феофраст, Плиний старший и мноãие дрóãие.
Караваны с пряностями, двиãавшиеся со стороны Персидсêоãо залива
и Красноãо моря через Аравию, а таêже по Тиãрó и Евфратó, стеêались в
финиêийсêий ãород Тир на восточном побережье Средиземноãо моря,
отсюда их по морю вывозили во все остальные ãорода Средиземноморья.
После тоãо, êаê Тир был захвачен войсêами А. Маêедонсêоãо, центр
торãовли пряностями переместился в Алеêсандрию.
Приобретение пряностей в Древнем Риме составляло однó из
важнейших статей расходов, т.ê. ценились они очень высоêо. Со времени
императора Авãóста в модó вошла росêошь стола, и на приãотовление
пищи стали смотреть êаê на исêóсство. Плиний старший жаловался, что
ежеãодно на ароматичесêие снадобья тратится до 50 млн. сестерциев, и что
эти товары продаются в 100 раз дороже их первоначальной стоимости на
рынêах империи.
Далеêо не всеãда можно разделить понятия «пряность», «специя» и
«блаãовоние» в сочинениях античных авторов. Необходимо отметить, что
блаãовонные вещества – мирра, ладан, êорица, нард аêтивно
использовались древними ãреêами и римлянами не тольêо при
приãотовлении пищи и напитêов, т.е. в êачестве приправ, но и в медицине,
êóльтовых целях, в поãребальном обряде и в бытó, в составе мазей,
блаãовонных масел и для оêóривания помещений. Интересным является
тот фаêт, что êорицó в êачестве пряности начали использовать тольêо в
IX в. н.э., а до этоãо порошоê êорицы применялся в êóльтовых и
медицинсêих целях.

подêреплено данными источниêов. Сходство Хазарсêоãо и Тюрêсêоãо
êаãанатов проявляется в обряде интронизации, а таêже в придворном
этиêете.
Сóщественные
различия
наблюдаются
в
порядêе
престолонаследия.
Спорным и недостаточно изóченным в ãосóдарственном óстройстве
хазар остается проблема таê называемоãо двоевластия.
В Хазарии система двоевластия имела ряд особенностей.
В VII – VIII вв. вся полнота власти была сосредоточена в рóêах êаãана, на
что óêазывают арабсêие, византийсêие и армянсêие источниêи.
Ближайшим помощниêом êаãана был шад (эта должность была введена в
Западнотюрêсêом êаãанате для óêрепления центральной власти). После
поражения хазар в войне с арабами авторитет êаãана стал падать, и шад
постепенно оттеснил правителя на второй план. Во второй половине
IX – X вв. все óправление было сосредоточено в рóêах шада. Каãан
лишился реальной власти и стал символом ãосóдарства.
Система óправления, êоторая основывалась на сóществовании двóх
владыê, известна и дрóãим êочевым народам (тюрêам, мадьярам и др.).
Основные
фóнêции
центральноãо
óправления
сводились
ê рóêоводствó войсêом, сборó налоãов и пошлин, сóдопроизводствó.
Традиция óправления ó хазар следовала модели двоевластия,
хараêтерной для мноãих êочевых обществ средневеêовья, и не может быть
доêазательством
формирования
хазарсêой
ãосóдарственности
исêлючительно по тюрêсêомó образцó.
Местное óправление. До VII в. власть Тюрêсêоãо êаãаната на
завоеванных территориях оãраничивалась лишь сбором дани. При Тóн
Шехó-хане (618-630 ãã.) был óстановлен более строãий политичесêий
êонтроль над землями Западнотюрêсêоãо êаãаната. В неêоторые
территории êаãаната были отправлены óполномоченные êаãана – тóдóны,
êоторые êонтролировали сбор и отправêó дани в êаãансêóю ставêó.
В дрóãих областях êонтроль над податями осóществляли местные
правители и вожди.
Эта орãанизация óправления над завоеванными территориями была
принята и в Хазарсêом êаãанате. Соãласно источниêам, тóдóн хазарсêоãо
êаãана находился в Херсоне. Упоминается хазарсêий наместниê Валãиц,
êоторый назван архонтом Боспора.
На территориях, в êоторых не было êаãансêих наместниêов,
óправление осóществлялось иным образом. Племена Волжсêой Бóлãарии,
славяне, бóртасы и др. платили дань êаãанó, однаêо ниãде не óпоминается
о наместниêе хазар на этих территориях. Таêже этим землям
предоставлялся свободный выбор веры.
Таêим образом, тюрêсêая традиция оêазала неêоторое влияние на
формирование ãосóдарственноãо аппарата хазар. Но óтверждать о том, что

О влиянии тюркских традиций на государственное устройство
Хазарского каганата

Евгений Столяренко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Одной из ãлавных проблем современноãо хазароведения является
изóчение взаимовлияния хазар и тюроê в сфере ãосóдарственноãо
строительства.
Верховная власть. Соãласно источниêам, тюрêсêие êаãаны
принадлежали ê родó Ашина. Гипотетичесêи предполаãается, что
правители Хазарсêоãо êаãаната таêже принадлежали ê этомó родó.
Однаêо это предположение строится на приблизительных домыслах и не
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хазарсêое ãосóдарство êопировало политичесêóю системó Тюрêсêоãо
êаãаната, нет достаточно оснований.

неêрополя, реже – в ãрóнтовой моãиле, а иноãда в сêале делалось
специальное óãлóбление, êóда помещалась óрна или же пепел без êоãолибо сосóда. В двóх слóчаях óрны были обложены êаменными плитами.
В Херсонесе зафиêсированы оба типа этоãо обряда.
Трóпосожжений первоãо типа обнарóжено 101, из êоторых 12 относят
ê êлассичесêомó периодó, 86 – ê римсêомó, датó же 3 óстановить не
óдалось. На месте захоронения сожжение происходило либо
непосредственно над моãильной ямой, либо на дне. В моãилó помещались
ветêи êóстарниêа и дерево, остатêи êотороãо иноãда прослеживаются при
расêопêах (моã. № 2395). В Херсонесе, таê же, êаê и в Греции, для
óсиления ãорения при соорóжении поãребальноãо êостра нарядó с деревом
использовалась виноãрадная лоза. При сожжении на месте поãребения
попереê моãилы êлали несêольêо толстых брóсьев, на êоторые óêладывали
тело óсопшеãо (моã. № 2388). Внизó разводили оãонь. В архаичесêих
неêрополях Греции для óлóчшения тяãи во время ãорения в дне моãильной
ямы делались êанавêи, по êоторым моã свободно цирêóлировать воздóх,
óсêоряя процесс ãорения. Подобное имело место и в Херсонесе, ãде,
например, в моã. № 1070 в óãлóблении на дне зафиêсированы следы
древесноãо óãля. Иноãда êремировали тело в ãробó, о чем свидетельствóют
ãвозди, обнарóженные в моãилах (моã. № 22 – 1909 ã.). Здесь мы
встречаемся с ранней формой этоãо обряда.
Трóпосожжений второãо типа в неêрополе отêрыто значительно
больше. К êлассичесêомó периодó относятся 93, ê римсêомó же – 357.
Время совершения 67 захоронений не определено ввидó отсóтствия
датирóющеãо материала. В неêрополе Херсонеса тольêо в отдельных
слóчаях зафиêсированы места сожжения, о êоторых сóдить трóдно, таê êаê
они, êаê правило, не описывались. Сожжение происходило на поверхности
земли или в небольшом óãлóблении. Поãребальный êостер соорóжался из
дерева, на неãо êлали óсопшеãо, рядом ставили инвентарь. Пепел и
остатêи, после ãорения, заêапывали или ставили в óсыпальницó. Таêой же
ритóал отмечен и в раннем неêрополе Пантиêапея и Нимфея.
Изначально весь моãильный инвентарь óêладывали на êостер рядом с
телом, а после самоãо процесса сожжения, êостер ãасили, заливая еãо
водой и вином. Кости и пепел собирали в óрнó, а затем вêладывали ее в
ãроб вместе с поãребальным инвентарем.
Таêим образом, широêое распространение в Херсонесе Тавричесêом
обряд êремации полóчает в первые веêа н. э. – время вхождения ãорода в
сферó интересов римсêой политиêи. При этом неêрополь ãорода позволяет
ãоворить о большем численном соотношении поãребенных по обрядó
инãóмации, чем êремированных. Это связано, прежде всеãо, с тем, что
трóпосожжение требовало значительных растрат.

О кремации в Херсонесе античной эпохи

Наталия Супрун
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Исследование социально-эêономичесêой и êóльтóрной жизни
Херсонеса невозможно без материалов еãо обширноãо неêрополя, êоторый
в значительной мере позволяет рассматривать материальнóю и дóховнóю
êóльтóрó, мировоззрение и основные направления эêономичесêих и
êóльтóрных связей, а таêже изменения, происходившие в составе
населения ãорода на протяжении интересóющеãо нас хронолоãичесêоãо
пласта.
Помимо релиãиозных обычаев поãребальный обряд вêлючает ряд
бытовых элементов, êоторые отражают êаê отношение ê óсопшемó, таê и
обыденнóю жизнь социóма, ее различные стороны, а таêже древние
пережитêи и верования, êоторые не поддаются изóчению на основании
дрóãих êатеãорий источниêов.
Исследования поêазывают, что в Херсонесе Тавричесêом
праêтиêовались два основных способа захоронения: трóпоположение
(инãóмация) и трóпосожжение (êремация), êоторыми в определенной мере
были обóсловлены их отличия в ритóале поãребения.
Кремирование, очевидно, прониêло в Грецию с ахейцами и
дорийцами, êоторые, бóдóчи êочевниêами, не моãли надлежащим образом
óхаживать за моãилами.
Примером ранней êремации в Херсонесе может слóжить стóпенчатая
моãила возле ворот, моãила раннеãо периода ãорода (IV – III вв. до н. э.).
Однаêо это, пожалóй, исêлючение, т. ê. в êлассичесêий период более
использовали обряд инãóмации. Широêое же распространение обряд
трóпоссожения полóчает в I - IV вв. н. э. В неêрополе Херсонеса
зафиêсировано 618 слóчаев поãребений по обрядó êремации. По времени
поãребения распределяют следóющим образом: ê раннемó периодó
относится одно поãребение, ê êлассичесêомó – 104, ê римсêомó же – 443.
В 70 слóчаях ввидó отсóтствия датирóющеãо материала время определить
не óдалось.
В античном мире использовались два типа êремации: сожжение
óсопшеãо непосредственно в моãиле на месте захоронения и
трóпосожжение на специальной «точêе», расположенной, êаê правило,
недалеêо от места захоронения. После этоãо остатêи поãребальноãо êостра
собирали в óрнó (ãлинянóю или свинцовóю) и хоронили на территории
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Участие женщин в русскотурецкой войне 1877 – 1878 гг.
по воспоминаниям современников

Евгений Сучалкин
Белгородский государственный университет
Санитарная слóжба рóссêой армии, начиная с Крымсêой войны,
немыслима без óчастия женщин. Не стала исêлючением и рóссêо-тóрецêая
война 1877 – 1878 ãã. Ведь поистине неоценимóю помощь в лечении и
óходе за ранеными оêазали сёстры милосердия и просто блаãодóшные
женщины, чья деятельность достаточно неплохо освещена в
воспоминаниях современниêов.
Таê, две сестры хóдожниêа В. Д. Поленова, проявили недюжиннóю
энерãию, заботясь о раненых и больных воинах в ãоспиталях Киева, что
видно из их переписêи с матерью. Вообще на долю сестёр милосердия
нередêо выпадало недюжинное êоличество работы, на что óêазывается в
письмах дипломата Н. П. Иãнатьева ê жене и мемóарах санитара
Н. И. Свешниêова (в софийсêом военном ãоспитале на 1,5 тыс. больных,
помимо врачей и фельдшера, приходилось всеãо 16 сестёр). Причём,
мноãие из них с течением времени стали занимать ответственные посты в
иерархии санитарной слóжбы. Эваêóирóясь в Россию после войны,
«…мноãие сёстры не хотели ехать домой…, прощаясь с…знаêомыми».
Нóжно отметить, что сёстрами милосердия нередêо становились дамы
с высоêим социальным статóсом. Среди них: êняãини Шаховсêая,
Голицина из ãоспиталя «в Филиппополе», вдова полêовниêа
Преображенсêоãо полêа Т. Э. фон-Стрезова, сведения о доброте и
самоотверженности êоторых оставляют в своих мемóарах Н. П. Иãнатьев и
Н. И. Свешниêов.
А. Н. Кóропатêин
пытался
êритиêовать
мать
М. Д. Сêобелева, óпоминая, что все пожертвования она посылала тольêо в
дивизию сына, а не вообще на театр войны. Но данное мнение оêазывается
спорным, если óчесть óпоминание Н. П. Иãнатьева, что в общем сêладе
«…êаê êапля в море, всё исчезает».
Непосредственнóю помощь раненым оêазывали даже женщины из
дома Романовых. По óпоминанию В. П. Мещерсêоãо велиêая êняãиня
Ольãа Фёдоровна «…в Тифлисе…óспоêоение находила тольêо в те часы,
êоторые ежедневно проводила междó ранеными, размещёнными в лóчших
местностях». Своеобразный символичесêий, но, вероятно, вполне
исêренний вêлад в победó вносили прочие дамы из императорсêой семьи,
óстраивая, êаê пишет С. Ю. Витте немноãочисленные «…санитарные
поезда». Подтверждением исêренности намерений этих царственных особ
может слóжить свидетельство êнязя Мещерсêоãо о страдании
императрицы, «…подобно Цесаревне,…от…тяжёлоãо периода войны».
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О сочóвствии Цесаревны «…делó освобождения балêансêих христиан»
óпоминает таêже ãенерал Н. А. Епанчин.
Помимо сестёр милосердия, аêтивнóю помощь в óходе за больными и
ранеными оêазывали женщины из местноãо болãарсêоãо населения, о чём
óпоминает Н. И. Свешниêов. А в Сербии êнязь В. П. Мещерсêий в
общении с местными политиêами «симпатичное впечатление вынес тольêо
от молодой êняãини Наталии».
Своеобразнóю символичесêóю поддержêó разноãо хараêтера
óходившим на фронт войсêам оêазывали дамы в самой России, что
отражено в воспоминаниях барона Н. Е. Вранãеля и офицера ãенштаба
В. А. Сóхомлинова.
Каê мы видим, женщины действительно внесли сóщественный вêлад
в победó армии посредством óхода за ранеными, оêазания моральной и
материальной поддержêи войсêам.

Митрополит Антоній (А. П. Храповицький) – ініціатор
демократичних реформ в церковному управлінні

Світлана Телуха
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Початоê XX століття є досить насиченим сóспільно-політичними,
національними та реліãійними подіями. Всі ці явища мають сóперечливий
та неодностайний хараêтер. Нова сóспільно-політична атмосфера, що
сêлалася напередодні національно-демоêратичної революції (19171920 рр.), вплинóла на церêовне життя êраїни, адже православне
дóховенство розóміло, що настав час для реформ і всередині самої церêви.
Митрополит Антоній (А. П. Храповицьêий), перебóваючи на чолі
Харêівсьêої єпархії в 1914-1918 рр. в процесі реформóвання церêовноãо
óправління відіãрав однó з провідних ролей.
Напередодні революційних подій, РПЦ являла собою досить міцнó
орãанізацію, яêа вêлючала в себе 67 єпархій по всій імперії, яêі обєднóвали
близьêо 117 млн. православних християн. В Уêраїні нараховóвалось
9 єпархій, причомó особливістю бóло те, що вони бóли ãóстіше заселені
ніж російсьêі, і на êожнó припадало в середньомó понад 2 мільйони
жителів.
Фóнêціонóвання православної церêви забезпечóвалося імперсьêою
óправлінсьêою стрóêтóрою – від обер-проêóрора та синодальноãо єписêопа
до священиêа. У процесі формóвання церêовної влади брало óчасть чорне
дóховенство, яêе нараховóвало перед 1917 р. близьêо 4,5 тис. осіб, біле ж
дóховенство чисельністю 21 тис. осіб, стояло осторонь вирішення
найважливіших церêовних питань.
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Митрополит Антоній яê людина добре освічена, чистолюбива
вистóпав за церêовне óправління на демоêратичних засадах, êоли б
простий священиê мав таêе право ãолосó яê і архієрей. Владиêа дійсно бóв
прихильниêом відновлення патріаршества, бачачи в ньомó спосіб
послабити залежність церêви від світсьêої влади. Ці ідеї бóли висóнóті ним
під час проведення Помісноãо Соборó, що відêрився 15 серпня 1917 р.
Проблема виборності єписêопів виêлиêала баãато дисêóсій серед
óчасниêів Соборó. Головним чином йшло обãоворення настóпних питань:
чи зможе виборний священиê протистояти мирянам, яêі бóли в більшості;
êоãо саме обирóть прихожани та взаãалі чи доцільні подібні вибори?
Обãоворення звелося до настóпноãо: виборний священиê не мав мóжності
протистояти мирянам; при бóнтарсьêих настроях 1918-1919 рр. прихожани
обиратимóть собі подібних, переважно недоóчоê та людей взаãалі без
освіти, це в той час êоли необхідні саме освічені пастирі; Ісóс Христос
вибирав собі апостолів, а не вони йоãо.
Антоній відстоював ідею виборності церêовниêів на всих рівнях, але в
той час розóмів непідãотовленість сóспільства до подібної демоêратіі.
Він стверджóвав, що при атмосфері тоãо часó єписêоп не наважиться
заперечóвати народові, а народ бóде обирати êандидатів близьêих йомó.
Антоній ãоворив, що парафії, яêа страждала від пиятства, потрібен
священиê з велиêим досвідом боротьби з пиятством, на моральнорозпóщенó та спóстошенó ãромадó потрібен стійêий борець за мораль з
êришталевою репóтацією. Антоній висловився про необхідність
приходсьêоãо парламентаризмó, яêий би бóв виборним орãаном та замінив
причт. Приходсьêа реформа йомó не подобалася, вона бóла недосêоналою,
адже часто êандидатами ставали люди, яêі взаãалі не мали нічоãо спільноãо
з реліãією і навіть не вміли проспівати “Господи помилóй”. Антоній зводив
сóть приходсьêої реформи до внесення в життя парафії тієї основи
правовоãо парламентаризмó, що бóла в вищомó церêовномó óправлінні.
Виборність приходсьêих єписêопів за словами Антонія, надавала
можливість населенню відстоювати свої особисті права та інтереси, яê
серед інших êласів, таê і самоãо óрядó. Яê пастир та боãослов Антоній
зазначав, що êрім виборів своãо єписêопа, населення може завжди брати
безпосередню óчасть в житті своєї парафії тим, що бóде плідно працювати,
робити добрі справи та бóти чесним перед Боãом.
Таêим чином, митрополит Антоній відстоював демоêратичні тенденції
церêовноãо óправління і бóв одним із перших їх ініціаторів. Відстоючи
право êожної людини на можливість брати óчасть в церêовномó
óправлінні, він стояв на позиціях виборності не лише представниêів
вищоãо церêовноãо óправління, а й простих священиêів в парафіях.
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Український національний конгрес 1934 р. як кульмінація
ідеологічного розвитку ліберального фемінізму
в західноукраїнському жіночому русі

Юлія Терещенко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Однією з найбільш впливових течій ó західноóêраїнсьêомó жіночомó
рóсі в 1920-30-ті рр. бóв ліберальний фемінізм. Перший Уêраїнсьêий
жіночий êонãрес (23-27 червня 1934 р.) ó Станіславові можна розцінювати
яê момент найвищоãо піднесення в ідеолоãічномó та орãанізаційномó
розвитêó жіночоãо рóхó. У відозві орãанізаторів êонãресó (лідерів
ãалицьêоãо «Союзó óêраїноê») ãоворилося: «наради êонãресó охоплять óсі
ділянêи ãромадсьêої праці та з’ясóють відношення óêраїнсьêоãо жіноцтва
до всіх важливих питань національноãо життя». На êонãресі 588 делеãатоê
і 150 ãостей представляли 188 жіночих орãанізацій з óсіх
західноóêраїнсьêих земель.
Доповідь Мілени Рóдницьêої «Уêраїнсьêа дійсність і завдання жінêи»
та резолюції êонãресó дають змоãó виоêремити основні ідеї, що визначали
ідеолоãічне під´рóнтя жіночоãо рóхó. Учасниêи êонãресó підêреслили свою
прихильність до сóто леãальної ãромадсьêо-політичної діяльності,
засóдивши методи терорó. На знаê протестó проти цьоãо з лав «Союзó»
вийшла ãрóпа радиêальної націоналістичної молоді. Серед найважливіших
ідеолоãічних засад виразно переважала національна ідея, ідея обстоювання
права на демоêратичний розвитоê óêраїнсьêоãо сóспільства. Національна
ідея в інтерпретації ідеолоãів жіночоãо рóхó поляãала ó національній
êонсолідації сóспільства та порозóмінні на основі політичної, партійної та
реліãійної толерантності. Ідеолоãія ліберальноãо націоналізмó пронизóвала
бóêвально всю діяльність і риториêó êонãресó. Національна ідея ó
поєднанні з ідеєю сóспільної рівноправності жінêи, тобто поєднання
ліберальноãо націоналізмó і ліберальноãо фемінізмó деêларóвалось яê
основа жіночоãо рóхó. Важливою ідейною засадою бóла теза про етичний
хараêтер óêраїнсьêоãо жіночоãо рóхó, що траêтóвалося яê збереження,
зміцнення і оздоровлення національноãо життя. Велиêó роль в цьомó мали
відіãравати жінêи, сповнюючи фóнêцію дóховноãо материнства, яêе
творить і оберіãає націю. Конãрес виявив зрілість дóмêи ó траêтóванні
соціальних, власне феміністичних проблем, поставивши настóпні завдання:
блоêóвання
процесів
денаціоналізації
óêраїнсьêоãо
сóспільства;
самоорãанізація
селяноê
шляхом
êооперóвання;
зміцнення
заãальнонаціональної жіночої орãанізації; подолання дисêримінації жіноê в
сфері праці і т.д.
Конãрес 1934 р. засвідчив значний постóп в ідейномó розвитêó
західноóêраїнсьêоãо жіночоãо рóхó: відбóлось розмежóвання між
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лібералізмом, êонсерватизмом і радиêальним
рóсі, але водночас ідея заãальнонаціональноãо
êонêретне втілення і стимóл для розвитêó.
авторитарно-тоталітарних ідеолоãій óспішне
ліберальноãо фемінізмó стало неможливим.

По возможности затронóв эти вопросы, был определён приоритетный:
трансформация и формирование сеãодняшней позиции Далай-ламы при
изменении междóнародной политичесêой ситóации и ситóации в КНР.
Рассматривая заявления Далай-ламы от 10 марта сêвозь призмó
приоритетноãо вопроса, можно êонстатировать, что наиболее приемлемый
принцип систематизации — хронолоãичесêий. Чётêо просматриваются два
больших периода:
I. 1959 — 1978 ãã. (Полное отсóтствие êонтаêтов с властями КНР).
II. 1979 — настоящее время. (Восстановление диалоãа с Китаем, отêаз
от идеи независимости Тибета).
Во избежание поверхностноãо освещения темы из-за оãраниченноãо
объема доêлада, при определении хронолоãичесêих рамоê исследования,
было принято решение оãраничиться первым периодом, êоторый, в свою
очередь, делится еще на четыре:
1. 1959 — 1961 ãã. Ориентация на поддержêó междóнародных
орãанизаций и ряда ãосóдарств, надежда на признание независимости
Тибета в êратчайшие сроêи.
2. 1962 — 1968 ãã. Разочарование в прежнем êóрсе, выжидательная и
не вполне самостоятельная позиция.
3. 1969 — 1971 ãã. Недвóсмысленные призывы ê борьбе за
независимость Тибета, на фоне «êóльтóрной революции» в ТАР,
ãраничащей с ãраждансêой войной.
4. 1972 — 1978 ãã. «Информационная война» с КНР, вышедшей из
междóнародной изоляции.
На наш взãляд изóчение данной проблемы без использования этих
важнейших источниêов бóдет далеêо неполным.

націоналізмом в жіночомó
порозóміння здобóла живе
Але в óмовах панóвання
втілення в життя засад

Тибетская проблема» в 1961—1978 гг. сквозь призму ежегодных
заявлений Далайламы XIV от 10 марта

Роман Травин
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Проблема межэтничесêих противоречий в рамêах одноãо ãосóдарства
и, связанная с ней дилемма междó правом наций на самоопределение и
сохранением территориальной целостности сóществóющих ãосóдарств,
становятся всё более и более острыми в современном мире.
Одна из наиболее сложных проблем таêоãо рода — «тибетсêая
проблема». С одной стороны, тибетсêий народ, имеющий веêовые
традиции собственной ãосóдарственности оãраничен в возможности
самоопределения и самоóправления, а óниêальная тибетсêая êóльтóра
находится в óпадêе. С дрóãой, в слóчае попытоê расêола КНР сóществóет
óãроза дестабилизации всеãо реãиона. Кроме тоãо «тибетсêая проблема»
использóется рядом стран, êаê инстрóмент давления на êитайсêое
рóêоводство.
В êонтеêсте «тибетсêой проблемы» Далай-лама XIV — одна из
êлючевых фиãóр.
Каждый ãод, с 1961 ã., 10 марта Еãо Святейшество делает
официальное заявление. Эти заявления, приóроченные ê очередной
ãодовщине начала восстания в Лхасе 1959 ã., имеют черты одновременно
проãраммных доêóментов, воззваний и своеобразных ãодовых отчётов. До
сих пор эти важнейшие источниêи незаслóженно обойдены вниманием
исследователей. В них в различной степени находят отображение все
основные вопросы, имеющие отношение ê «тибетсêой проблеме»:
1. Ситóация в областях КНР с преимóщественно тибетсêим
населением
(социально-эêономичесêая и политичесêая;
права человеêа и вопрос свободы вероисповедания;
положение в области традиционной êóльтóры, образования и языêа).
2.
Позиция
сторон
и
междóнародных
орãанизаций
по
вышеперечисленным вопросам, а таêже возможным пóтям решения
«тибетсêой проблемы»;
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Выбор Александром Ярославичем Невским
курса внешнеполитической деятельности.
Оценка этого выбора в историографии

Юрий Троицкий
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
В истории рóссêоãо средневеêовья личность Алеêсандра Ярославича
Невсêоãо занимает особое положение. Еãо деятельность в полêоводчесêой,
политичесêой дипломатичесêой сферах êоординальным образом повлияла
на развитие Северо-Восточной и Северо-Западной Рóси.
Подробноãо изóчения заслóживает именно внешнеполитичесêая
деятельность êнязя, посêольêó она приходится на переломный период в
истории Восточной Европы. Перед Алеêсандром Ярославичем стоял
трóдный выбор: присоединиться ê “антимонãольсêой” êоалиции,
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орãанизованной Папой римсêим или признать свою вассальнóю
зависимость от монãольсêих ханов.
Значительнóю трóдность при исследовании проблемы представляет
немноãочисленная база источниêов. Но со временем она расширяется.
Таê, в 1996ã. А. А. Горсêий в статье ”Два “неóдобных” фаêта из биоãрафии
Алеêсандра Невсêоãо” óбедительно доêазал, что междó Инноêентием IV и
Алеêсандром Невсêим было два слóчая переписêи. Ранее считалось, что
адресатом папсêой бóллы от 15.09.1248ã. был не Алеêсандр Ярославич, а
Товтивил Полоцêий. Теперь сêладывается иная êартина дипломатичесêих
отношений êнязя с папсêой êóрией. Из содержания этой бóллы следóет,
что позиция Алеêсандра в отношении перехода под поêровительство Папы
римсêоãо была в целом положительной. Однаêо, следóет óчитывать
обстоятельства в êоторых оêазался êнязь во время полóчения первой
бóллы от 22.01.1248ã. Находясь в неопределенном положении при дворе
золотоордынсêоãо хана Батыя, êнязь хотел сохранить возможность выбора
в зависимости от резóльтатов поездêи в Монãолию. Алеêсандр Ярославич,
полóчив в Кароêорóме в 1249ã. ярлыê на «Киев и всю землю Рóссêóю”,
более не нóждался в союзе с Папой римсêим.
“Промонãольсêий” внешнеполитичесêий êóрс êнязя отнюдь не
означал отêаз от êаêих бы то ни было дипломатичесêих отношений с
êатоличесêими странами Европы. Пример томó – посольство от
Алеêсандра Невсêоãо ê норвежсêомó êонóнãó Хаêонó Старомó
совершенное в 1251ã.
Внешнеполитичесêий êóрс, êоторым следовал Алеêсандр Ярославич,
всеãда вызывал неоднозначные оценêи в историоãрафии. Сложилось два
диаметрально противоположных взãляда на еãо деятельность. Первый
наиболее точно сформóлировал А. Н. Кирпичниêов в статье «Алеêсандр
Невсêий: междó Западом и Востоêом” (1996ã.): единственно возможным
пóтем являлось смирение перед Востоêом и борьба c Западом. Вторóю
точêó зрения изложил И. Д. Данилевсêий в работе “Рóссêие земли ãлазами
современниêов и потомêов(XII-XIV в.в.)”(2002ã.): иной выбор
ó Алеêсандра был, и пример томó - пóть по êоторомó пошли правители
êняжества Литовсêоãо.
Противоречивые оценêи действий Алеêсандра Невсêоãо моãóт быть
объяснены тем обстоятельством, что именно емó принадлежит
сóщественная роль в формировании новых черт менталитета рóссêих
правителей.
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Амазонская традиция в античной мифологии

Алла Тюхтина
Белгородский государственный университет
Одним из самых ярêих мифов античной цивилизации по правó может
считаться миф об амазонêах. Циêл данных мифов, а таêже разнообразные
свидетельства древних авторов, êомплеêс материальных источниêов в
новейших исследованиях полóчает определение – «античная амазонсêая
традиция» (А. Н. Чернышев). В последних отечественных работах
рассматриваются определенные аспеêты обозначенной проблемы,
предлаãаются различные версии. Но êоличество подобных современных
работ êрайне оãраничено, поэтомó перспеêтива дальнейшеãо исследования
представляется нам достаточно продóêтивной и резóльтативной.
Литератóрная история леãенды об амазонêах насчитывает оêоло
25 столетий. Предания об амазонêах представлены êаê в фольêлорной
традиции мноãих народов, таê и ãеоãрафичесêой, историчесêой и даже
хóдожественной литератóре. Источниêовая база по данной проблеме
представлена двóмя обширными ãрóппами источниêов: нарративные и
материальные. Нас в этой связи интересóет первая ãрóппа, т.е. циêл мифов
о воительницах, êоторый фраãментарно представлен в сочинениях
античных авторов.
Мифолоãичесêая традиция, прежде всеãо, связывает амазоноê с
велиêими ãречесêими ãероями. Одним из первых мифов, в êоторых
óпоминаются амазонêи, является миф о ãерое Беллерофонте. Он
óничтожил чóдовище Химерó и затем сразился с амазонêами, победив их
(Аполлодор. I, 9, 3; Гомер. Илиада VI, 155-203). Следóющий миф, êоторый
даёт более обширнóю информацию о женщинах-воительницах – миф о
девятом подвиãе Гераêла – «Пояс Ипполиты». Герой в êачестве подвиãа
должен был добыть пояс царицы амазоноê Ипполиты. Гераêл полóчил еãо
ценой ãибели Ипполиты и её соратниц. Данный миф рассêазывает о
происхождении амазоноê, их образе жизни, боãах, внешнем виде,
территории расселения (Аполлоний Родоссêий II, 776 и слл.; Страбон XII,
5, 4). Далее следóет миф о Тезее и амазонêах. Он повествóет о похищении
Тезеем амазонсêой царицы Антиопы и осаде войсêом амазоноê Афин.
Тезей разбил амазоноê, и они в малом êоличестве впоследствии осели в
Сêифии (Плóтарх. Тезей 26; Павсаний I, 41, 7; Диодор
Сицилийсêий IV, 28). Большое внимание óделяется осаде, воинственности
амазоноê, а таêже обосновывается более позднее ãеоãрафичесêое
размещение амазоноê в Сêифии.
Самым поздним мифом, в êотором фиãóрирóют амазонêи является
миф троянсêоãо циêла, повествóющий о ãибели ãероя Троянсêой войны
Ахилла. Речь идёт снова о царице амазоноê, Пентесилее, êоторая
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сражалась на стороне троянцев и поãибла от рóêи Ахилла. Основным
источниêом данноãо мифа являются поэмы Гомера. Таêим образом, можно
отнести самое раннее óпоминание об амазонêах ê VIII-VII вв. до н.э.
Затем, на протяжении столетий, миф о племени женщин-воительниц
постоянно êóльтивировался ãречесêим обществом и пополнялся новыми
подробностями, представляя собой óже целый циêл мифов.
Амазонсêая традиция была очень óстойчива в античном мире и,
зародившись в ãлóбоêой древности, пережила самó древнеãречесêóю
цивилизацию.

моãли быть или Балеарсêие, или Канарсêие острова, или часть Мароêêо.
Следовательно, Италия моãла попытаться использовать êризис в Испании,
чтобы óлóчшить свое положение в Средиземноморье.
Возниêала óãроза потери мноãих позиций Анãлии в реãионе: целоãо
êомплеêса вложенных там инвестиций (она êонтролировала оêоло
20 процентов иностранноãо êапитала в испансêой эêономиêе) и маячил
êонец ее присóтствию на полóострове в слóчае победы Испансêой
респóблиêи. Обострялась проблема средиземноморсêих проливов
(в частности – Гибралтарсêоãо) с перспеêтивой óпрочнения политичесêих
и стратеãичесêих позиций фашистсêих ãосóдарств на Пиренеях.
Поэтомó Велиêобритании по обе стороны Гибралтарсêоãо пролива
нóжна была дрóжественная и слабая Испания, не вовлеченная ни в один
из европейсêих союзов. Эвентóальный франêо-испансêий союз Народных
фронтов в Западной Европе после франêо-советсêоãо доãовора, óбедил бы
Германию и Италию, что их оêрóжают. Это моãло привести ê возрастанию
их аêтивности и вовлечению в испансêий êонфлиêт на стороне
мятежниêов, что повлеêло бы за собой óãрозó выполнения замыслов
Мóссолини. Эта позиция была основана на неадеêватной оценêе высоêой
немецêой подãотовленности ê войне и возможностях итальянсêой мощи.

Средиземноморье в стратегических планах Англии и Италии
на начало гражданской войны в Испании 19361939 гг.

Андрей Урывский
Белгородский государственный университет
Доминирóющими во внешней политиêе Велиêобритании после
18 июля 1936 ã. (начало Граждансêой войны в Италии) стали óсилия по
восстановлению отношений с Италией, по отстранению СССР
от Западной Европы и охране британсêих жизненно важных
средиземноморсêих маршрóтов. В этом êонтеêсте предóсматривались
попытêи не дать Балеарсêим и Канарсêим островам попасть под
"враждебное"
óправление.
Британсêие
воорóженные
силы
сосредотачивались на защите средиземноморсêих баз Гибралтара,
Мальты и Сóэца. Анãло-немецêое военно-морсêое соãлашение (1935) и
снятие санêций против Италии наделялись признаêами общеãо
óреãóлирования. Чтобы не быть вовлеченной в общеевропейсêóю войнó,
Анãлия не поддерживала правительства Народных фронтов, пришедших ê
власти в Испании и Франции весной 1936 ã. Они моãли бы заêлючить
союзы с СССР, что пóãало немецêих и итальянсêих лидеров.
Средиземноморсêая проблема, обозначившаяся в связи с абиссинсêой
войной и обострившаяся с началом испансêой, поставила под вопрос
позиции Британии в данном реãионе, в первóю очередь, в связи
с аêтивизацией
Италии,
одним
из
ведóщих
направлений
внешнеполитичесêой линии êоторой было стремление ê нарóшению
сóществóющеãо баланса в Западном Средиземноморье. Этот вывод можно
подтвердить анализом доêóментов Министерства иностранных дел
Велиêобритании и Подêомитета начальниêов штабов второй половины
авãóста 1936 ã. Вызывала озабоченность возможность полóчения
Мóссолини от ãенерала Франêо обещания арендноãо доãовора или
óстóпêи неêоторой испансêой территории в обмен на еãо эффеêтивное
вмешательство в борьбó за власть на полóострове. Предполаãалось, что это
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Роль генерального штаба российской императорской армии в
организации разведывательных служб России на Дальнем
Востоке 1883 – 1905 гг.

Сергей Фалько
Академия внутренних войск МВД Украины
Военная тематиêа традиционно занимает почётное место в стрóêтóре
историчесêих исследований по новой истории.
История борьбы сильнейших, на тот период, стран за ãосподство на
Дальнем Востоêе в êонце ХІХ – начале ХХ в., обнажает слабоизóченнóю
проблемó óчастия спецслóжб этих держав в борьбе за сферы влияния. На
примере российсêой военной разведêи проанализирóем деятельность этих
силовых стрóêтóр в то время.
К êонцó ХІХ веêа процесс ведения войны оêазался в рóêах
специалистов, это были офицеры полóчившие высшее военное
образование в аêадемиях ãенеральноãо штаба и возãлавлявшие
деятельность высших орãанов военноãо óправления Генеральных штабов.
Несмотря на отсóтствие в исследóемый период в Российсêой империи
орãанизованноãо Генеральноãо штаба, êлючевые посты в военном
óправлении занимали офицеры, причисленные ê слóжбе ãенеральноãо
штаба после оêончания аêадемии ãенеральноãо штаба.
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Добывание
важной
информации,
êасающейся
вероятных
противниêов, до середины ХІХ веêа входило в прероãативó МИД.
Постепенно в течение второй половины столетия, с óсложнением военноãо
дела, разведêа переходит из рóê МИД ê военным. Необходимость
специальной подãотовêи, êоторой недоставало дипломатам, стала
очевидной. В 60-х ãодах ХІХ столетия произошло междóнародно –
правовое оформление инститóта военных атташе, приêомандированных ê
посольствó или дипломатичесêой миссии для изóчения специальных
вопросов и представляющих военное ведомство перед ведомством страны
пребывания.
Нарядó с изóчением военными атташе военноãо потенциала
вероятноãо противниêа. Которым в Азии нарядó с Велиêобританией, после
победы над Китаем стала считаться Япония. Применялись следóющие
формы добычи информации: êомандировêи офицеров в азиатсêие страны
на манёвры; таê называемые военно-наóчные эêспедиции, яêобы с чисто
наóчными целями; использование военных инстрóêторов в Китае и Корее
для óсиления российсêоãо влияния в этих странах; военно-морсêие аãенты
в Японии изóчали флот вероятноãо противниêа. Определённое значение в
добывании военной информации продолжал иãрать МИД.
Наиболее слабым местом в разведывательном деле была аãентóрная
работа в основном из-за плохоãо финансирования и специфиêи
орãанизации японсêоãо ãосóдарства. Очень слабо было орãанизовано
взаимодействие министерства финансов, иностранных дел и военноморсêоãо флота междó собой. Разведывательная информация из этих
ведомств попадала в военное министерство лишь по частной инициативе
рóêоводителей. Проблема отсóтствия Генеральноãо штаба êаê таêовоãо в
России очень ярêо прослеживается именно в вопросах êоординации и
особенно обработêе разведывательной информации. Военно – óчёный
êомитет Главноãо штаба рóссêой армии явно не сплавлялся с объемом
работы.
Везде, на ответственных постах óправления военной разведêи,
военное ведомство представляли офицеры Генеральноãо штаба
Поражение в войне с Японией 1904-1905 ãã. и провал аêтивной
Дальневосточной политиêи России, знаменóет собой поражения староãо
взãляда, óходящеãо ХІХ столетия на орãанизацию военноãо дела. На сменó
отжившемó, приходит бóржóазный праêтицизм и новые формы военной
орãанизации, одним из êоторых было создание эффеêтивноãо
Генеральноãо штаба.
Итоãом военных и социальных потрясений начала ХХ веêа стало
создание спецслóжб новоãо типа. Они набирают свой вес, чтобы
превратится в тотальные орãанизации типа Советсêоãо КГБ, нацистсêоãо

СД и дрóãих ãлобальных спецслóжб охвативших своим влиянием целые
страны и êонтиненты.
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Поява та розвиток кінематографу в Одесі напочатку ХХ століття

Іван Фокін
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Баãато дослідниêів з історії мистецтва Уêраїни вважають що
êінематоãраф народився саме в Одесі. При цьомó слід відзначити, що
велиêоãо значення тóт відіãрав виходець з Харêівщини. Звали йоãо
Й. А. Тимченêо. Своãо часó він переїхав з дрóзями з Харêівщини до
Одеси, працював на заводі РОПіТó, а потім став інженером Імп.
Новоросійсьêоãо óніверситетó. До сьоãодні в Одесі збереãлась бóдівля
майстерень, де працював Йосип Тимченêо.
В Мосêовсьêомó Політехнічномó мóзеї зберіãається перший в світі
апарат перервноãо демонстрóвання зображень, яêий бóв винайдений
Й. Тимченêом і поêазаний на IX з'їзді російсьêих природознавців та
ліêарів. Відбóлась ця подія 9 січня 1894 роêó, тобто за півтора роêó до
демонстрóвання пристрою Люм'єрів. В силó різних обставин винахід
Й. Тимченêа залишився відомий лише обмеженомó êолó людей.
А ось винахід Люм'єрів приїхав до Одеси влітêó 1896 р. Відомості про
перші сеанси ми можемо знайти в тоãочасній пресі: “Одесьêий вістниê”,
“Новоросійсьêий телеãраф” .
Справжнім трамплином для розвитêó êінематоãрафó в одесі стала
діяльність М. Й. Гросман, яêий заснóвав в 1912 році фірмó “Міроãраф”,
яêа займалась знимання перших êінострічоê. Але сама êінематоãрафічна
діяльність Гросмана розпочалась з літа 1906 р.. Серед найбільш відомих
стрічоê М. Гросмана бóли “Одесьêі переãони” (1908), “Одесьêі êатаêомби”
(1912, не заêінч.), “Ах ти доле, лиха доля”, “Таємницю поãлинóло море”,
“Голãофа страждань людсьêих” та інш.
В
“Міроãрафі”
працювали
таêі
режисери:
М. Салтиêов,
Є. Пóхальсьêий. Серед операторів: Давид Фельдблюм. Авторами сценаріїв
бóли: Є. Пóхальсьêий, Д. Читорина, М. Салтиêов. Історія
Від 1915 роêó починається аêтивна діяльність в Одесі іншоãо
êінопідприємця, харêовчанина, Харитонова, яêий тóт на францóзьêомó
бóльварі відêрив свою фабриêó. Саме з йоãо діяльністю пов'язана аêтивна
робота баãатьох зіроê тодішньоãо еêрана: В. Холодної, В. Маêсимова,
І. Хóдолеєва, Д. Читоріної та інш.
Після еваêóації війсьê Антанти Д Харитонов звідси виїзджає за
êордон. На базі йоãо підприємства бóла створена êіносеêція подивó 41-ї
дивізії Червоної армії. В êвітні 1919 р. êолишній співробітниê Гросман
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П. Інсаров очолює цю сеêцію. А вже після повноãо розãромó дениêінців
тóт почала діяти Одесьêа êінофабриêа, а пізніше êінофабриêа ВУФКУ.
Діяльність Харитонова бóла однією з ясêравих сторіноê
дореволюційноãо êінематоãрафó Одеси. При цьомó, ціêаво, що баãато в цей
розвитоê внесли вихідці з Харêовщини: Тимченêо Й., Харитонов Д.
Таêим чином, можна зробити висновоê, що êінематоãраф виниê саме
в Одесі. Але на жаль, ми не змоãли виêористати це надбання нашої наóêи.
Але незважаючи на це, наші êінопідприємці з часом стали створювати таêі
êінострічêи, яêі вільно моãли êонêóрóвати з заêордонними фільмами. За
досить швидêий час вітчизняний êінематоãраф бóв виведений на світовий
рівень за яêістю та масштабами виробництва.

местноãо населения, познавшеãо террор нацистсêоãо режима и не
желавшеãо мириться с ним.
Несмотря на постоянный террор, репрессии и тяãоты оêêóпационноãо
режима, множество жителей в районах действия партизансêих отрядов
поддерживали бойцов, помоãали им, иноãда даже становясь определяющим
фаêтором в вопросе выживания отряда. Помощь оêазывалась
всесторонняя: от продóêтов питания и стирêи белья до предоставления
óбежища. В Колонтаевсêой больнице Красноêóтсêоãо района врач Эльза
Сербинова óêрывала и лечила партизан, раненых в тяжёлых боях июня
1942 ãода.
Однаêо
сóществовала
и
совершенно
обратная
сторона
взаимоотношений партизан с местным населением. В Сахновщансêом
районе среди местноãо населения произошёл чётêо выраженный расêол на
два лаãеря, вызванный, прежде всеãо националистичесêими óбеждениями
одной из сторон. Сюда, с óстановлением власти оêêóпантов, вернóлось
оêоло трёх тысяч расêóлаченных. Оêêóпационные власти освобождали
принадлежавшие им êоãда-то óсадьбы с застройêами, выселяя с них
êолхозниêов. Местные óêраинсêие националисты проводили ярêо
выраженнóю националистичесêóю пропаãандó, направленнóю против
рóссêих, в резóльтате чеãо рóссêое население района праêтичесêи
повсеместно оêазывало поддержêó отрядам. В это же время óêраинсêие
националисты, êоторых сами партизаны презрительно называли «жовтоблаêитні», принимали живейшее óчастие в расстрелах партизансêих семей.
Хараêтерным является то, что для борьбы с партизанами немцы редêо
êидали реãóлярные воинсêие части. Преимóщественно воевали с
партизанами охранные отряды, полевая жандармерия, дезертиры из
Красной Армии, националистичесêи настроенные óêраинцы, êóлаêи,
члены семей репрессированных. Конечно же, в таêих óсловиях не
избежать было предательств и доносов, ставших для мноãих отрядов
смертоносными. Политиêа правящей партии, на протяжении мноãих лет,
проводившей репрессии против мирноãо населения, ожесточила мноãих
людей, породила в них ненависть ê сóществóющемó режимó.
И в резóльтате это сêазалось на отношении неêоторых êатеãорий лиц ê
партизанам, êаê ê олицетворению партии и режима вообще, сыãрало
роêовóю роль в деятельности партизан.
В неêоторых слóчаях взаимосвязь междó местным населением и
партизансêими отрядами осóществляли подпольщиêи. Они становились
связóющим звеном междó людьми, не вовлечёнными в борьбó, и аêтивно
действóющими партизанами. Местные жители нередêо ради помощи
партизанам входили в доверие ê нацистам и работали под приêрытием
таêих должностей êаê, например, старосты, полицаи или переводчиêи.

Взаимоотношения партизан и местного населения в
оккупированных районах Харьковской области

Альбина Фомина
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Орãанизация
Движения
Сопротивления
в
Уêраине
в 1941 – 1942 ãодах была связана с оãромными трóдностями. Концепция
войны «малой êровью на вражесêой территории», ãосподствовавшая
наêанóне войны, не предóсматривала действий партизансêих отрядов.
Партизансêие базы, созданные перед войной были демонтированы.
Ошибêи рóêоводства страны дороãо обошлись советсêомó народó.
Каê оêêóпационная власть, таê и члены движения Сопротивления
всеãда стремились привлечь ãраждансêое население на свою сторонó, ведь
в партизансêой войне выиãрает тот, на чьей стороне находится население,
потомó что это ãлаза и óши сопротивления.
Для восстановления реальной êартины событий необходимо найти
ответы на множество вопросов. Бесспорно, мноãие отряды выжили лишь
при помощи местноãо населения. Однаêо нацистсêие оêêóпанты жестоêо
êарали всех, êто был заподозрен ими в помощи партизанам. Обвинение
местноãо населения в сотрóдничестве с партизанами было достаточно
óдобным предлоãом для расстрела массы невинных людей. В целях
óстрашения населения немцами использовались абсолютно варварсêие
методы запóãивания. В частности, êазнь абсолютно невиновноãо человеêа,
зачастóю сопровождалась надписью: «За связь с партизанами», что не
имело под собой ниêаêих реальных оснований. Таêая политиêа
оêêóпантов очень часто попадала в цель, и партизанам не таê леãêо было
найти óбежище в слóчае очевидной опасности. Численность отрядов óже
после оêêóпации области нередêо возрастала именно за счёт притоêа
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Однаêо в отношениях партизан и местноãо населения присóтствóет
немало и неãативных фаêтов, о êоторых всеãда óмалчивала советсêая
историоãрафия, и о êоторых нельзя óмалчивать теперь. Ведь, оставляя в
тени те или иные фаêты, пóсть даже иноãда и неãативные, невозможно
полноценно представить êартинó происшедших событий, воссоздать
прошлое в маêсимально приближённом ê действительности видó.
Примером этой теневой стороны были тесные взаимоотношения
êомандно-êомиссарсêоãо состава Красноãрадсêоãо партизансêоãо отряда,
óстановленные с женсêой частью населения оêêóпированных районов.
Кроме отсóтствия продовольствия, отряд посреди зимы лишился и
валеноê, êоторые в похождениях êомандования слóжили своеобразным
эêвивалентом ночи, проведённой ó женщины. Следóет отметить, что в
самом начале оêêóпации, в отряде имелось оêоло 200 пар валеноê. Трóдно
представить себе, в êаêие óсловия был поставлен отряд. В этó холоднóю
зимó бойцы ãолодали, мёрзли, обмораживали ноãи, но хотели воевать,
рвались ê фронтó.
Иноãда отношения с местным населением переставали быть
союзничесêими из-за отсóтствия продóêтов питания. Проблемó с
продовольствием решал за счёт местноãо населения состав Золочевсêоãо
партизансêоãо отряда. По признанию самих партизан, продóêты
приходилось изысêивать в порядêе принóждения.
Таêим образом, можно сделать вывод, что во взаимоотношениях
партизан с местным населением было множество нюансов, лишь принимая
во внимание êоторые можно полнее восстановить êартинó происшедших
событий. Но, несмотря на êажóщóюся простотó и изóченность, этот вопрос
на сеãодняшний день остаётся одним из менее освещённых и
противоречивых.

впливом на історіоãрафію дрóãої половини XIХ ст. таê званоãо
народництва, з притаманними йомó пошóêами “дóхó нації”. Кóпецтво, яê
виêлючно місьêий стан, не завжди привертало óваãó дослідниêів. Втім,
ó 60-ті рр. ХІХ ст. з’являються збірниêи, що містили різноманітні статті,
присвячені êóпецтвó. Задачó вивчення êóпецтва ставили перед собою
автори праць з історії права, еêономіêи та ін. (І. Вольман, К. Шматêов).
Центральними темами їх досліджень бóли роль êóпецьêої верстви в
сóспільстві, еêономічна діяльність êóпців, проблеми професійної освіти,
правове становище êóпецтва, блаãодійницьêа діяльність êóпецтва,
особливо йоãо внесоê ó розбóдовó храмів тощо.
У радянсьêий час при досліджені теми родини вчені перш за все
зосереджóвались на становищі родини пролетарів. Дослідження інших
верств ãородян оминали або подавали ó певномó раêóрсі, що
зóмовлювалось ідеолоãією історичноãо матеріалізмó (С. Вольфсон).
Кóпецтво розãлядалося яê соціально ворожа верства, що відносилась до
êласó еêсплóататорів. Потрібно зазначити, що радянсьêим дослідниêам
притаманно бóло ототожнювати êóпецтво з терміном “бóржóазія”. Автори
розãлядали перш за все еêономічнó діяльність станó, лише іноді
досліджóючи інші аспеêти йоãо історії (П. Берлін, В. Лаверичев).
У літератóрі панóвала традиція дослідження історії бóржóазії на приêладі
центральних районів Російсьêої імперії. Тільêи з 1970-х рр. з’являються
дослідження êóпецтва проведені на матеріалах інших реãіонів Російсьêої
імперії, ó працях Г. Рабіновича, Г. Жирнової, О. Бóдіної: êоло проблем, яêі
бóли поставлені, значно розширилося. Бóли розпочаті розвідêи побóтó
êóпецтва, яê місьêої верстви населення, проблеми шлюбної поведінêи
станó та ін.
У пострадянсьêий період проблема дослідження êóпецьêої родини
вийшла на новий рівень. Вітчизняні істориêи отримали можливість
неóпередженоãо підходó до вивчення історії êóпецьêоãо станó. Став
достóпним досвід західноєвропейсьêих авторів, з’явилась можливість
застосóвання нових методів досліджень. Потóжна традиція досліджень
історії êóпецьêої родини в російсьêій історіоãрафії (Б. Миронов,
Ю. Гончаров, І. Кóсова) надає можливість вітчизняним дослідниêам
проводити êомпаративні дослідження.
Сьоãодні серед основних проблем з історії êóпецтва, яêі досліджóють
сóчасні істориêи, підприємницьêа діяльність станó, сóспільно-політична
діяльність, блаãодійницьêа діяльність оêремих представниêів верстви та ін.
Автори звернóли óваãó на дослідження історії оêремих êóпецьêих родин
óêраїнсьêих ãóберній. Втім, наãальним завданням є підãотовêа заãальної
праці з історії óêраїнсьêоãо êóпецтва, та історії êóпецьêої родини.

Образ купецької родини XIX ст. у вітчизняній історіографії

Артем Харченко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
У вітчизняній наóêовій літератóрі дослідження історії сім’ї мають
давню традицію і містять значний матеріал. Можна виділити три періоди ó
вивченні даної теми: дрóãа половина XIX ст. – до 1917 р.; радянсьêа доба;
сóчасний період.
Дослідження
історії
родини
ó
вітчизняній
історіоãрафії
розпочинаються з дрóãої половини XIХ ст., та слід відзначити, що
ãоловний аêцент цих розвідоê бóло зроблено на селянсьêій родині.
На дóмêó дослідниêів, саме селянство і дворянство бóли визначальними
верствами сóспільства, ãідними óваãи. Таêий підхід можна пояснити
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До 120 річчя заснування першого Харківського костьола

Ганна Циозда
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Поява першоãо êостьола в псевдоãотичномó стилі на Харêівщині
є ціêавою сторінêою в історії міста.
В останній третині ХІХ століття приміщення, яêе виêористовóвалось
яê êатолицьêий храм стало незрóчним для виêористання. Томó Церêовна
рада разом з êóратом починають «ходатайствовать» про бóдівлю новоãо
храмó.
У 1886 році бóло отримано дозвіл церêовноãо êерівництва та місьêої
влади на бóдівельні роботи. Створено Церêовнó радó на чолі з отцем
Кісаржевсьêим. Для залóчення ãрошей бóло надрóêовано 500 підписних
листів російсьêою, польсьêою, францóзьêою та німецьêою мовами з
проханням про надання пожертв. Пожертви надходили з óсіх êінців Росії,
а таêож із-за êордонó від êатолиêів, православних, і навіть іóдеїв. Про хід
бóдівництва сповіщали населення ãазети: «Харьêовсêие ãóбернсêие
ведомости» и «Южный êрай». Святêова заêладêа фóндаментó проходила
29 êвітня в присóтності баãатьох людей, зãідно замітêи в пресі. Таêож в
«Харьêовсêих ãóбернсьêих ведомостях» виходить повідомлення про
бóдівництво
êостьола,
зãідно
проеêтó
і
під
êерівництвом
Б. Г. Міхайловсьêоãо. З надходженням êоштів проводилась заêóпівля
бóдівельних матеріалів. Майже óсі матеріали – цеãла, дошêи, залізні
вироби – заêóповóвались ó харêівсьêих виробниêів. У 1888 році
бóдівництво храмó бóло призóпинено за браêом ãрошей. Здобóвати ãроші
вирішили вже перевіреним способом – блаãодійними виставами, зборами
пожертв. За рішенням парафіяльної ради на храм відійшла тільêи
половина отриманих ãрошей. Інша половина бóла призначена
малозабезпеченим сім’ям êатолиêів. 1 ãрóдня 1891 роêó зновó побóдована
церêва на честь Успіня Пречистої Діви Марії бóла освячена отцем
Кісаржевсьêим. Слід додати, що бóли запрошені з Полтави та Кóрсьêа
священиêи. Фаêтично храм добóдовóвався до середини 1892 р., але в
ньомó вже проходили боãослóжіння. 26 липня 1892 р. єписêопом
Моãілевсьêої єпархії Францисêом Сімоном óрочисто освячено вівтар.
Храм мав в той час 4 вівтарі: Успіня Пречистої Діви Марії, Розп’яття
Христа (з іêоною, виêонаною Г. Семирадсьêим спеціально для харêівсьêої
церêви), св. Іосіфа і св. Антонія Падóансьêоãо. З правої сторони від олтаря
Успіня Пречистої Діви Марії, де стояла мармóрова статóя Діви Мариї, бóв
амвон, вхід на яêий знаходився в захристії. Під амвоном розташовóвалась
статóя св.. Петра, на стінах в спеціальних вибоїнах висіли полотна-образи.
Таêож в храмі бóли дóбові лави для сидіння і два êонфісіонала
(сповідальні) майстерної роботи. На дзвіницях бóло встановлено два
дзвона.
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Таêим чином, на території нашоãо міста з’явився перший êостьол.
Яêий всóпереч баãатьом êатастрофам ХХ століття і сьоãодні приймає
вірóючих. Слід пам’ятати, що харêівсьêий êостьол є не тільêи
архітеêтóрною, а й реліãійною, історичною і національною пам’ятêою.

Шкільна освіта національних меншин Києва (1920 – 1930 рр.)

Лілія Чорна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дослідження політиêи „êоренізації” є важливою сêладовою вивчення
новітньої історії національних меншин Уêраїни. Цій тематиці присвячена
значна êільêість наóêових праць.
Мета нашої роботи – поêазати формóвання системи шêільної освіти
етнічних меншин м. Києва. Фонди Державноãо архівó м. Києва містять
доêóменти про діяльність ó цьомó напрямêó Бюро нацменшостей місьêої
Ради робітничих, селянсьêих та червоноармійсьêих депóтатів і сеêторó
національних меншостей при відділі народної освіти.
За переписом 1926 роêó ó Києві проживало 41,6 % óêраїнців,
25,5% – росіян, 26,3% – євреїв, 3,3% – поляêів та 3,3 % інших
національностей (німців, татар, асирійців, вірменів, ãреêів та ін.).
Уже в 1929 р. 5506 óчнів навчалося ó 23 національних шêолах, з яêих
бóло: єврейсьêих – 15, польсьêих – 2, німецьêих – 2, вірменсьêих – 2,
ãрецьêа – 1, татарсьêа – 1.
На початоê 1930-х рр. завершилася ліêвідація неписьменності,
відбóвся перехід до заãальнообов’язêовоãо 7-річноãо навчання. Після
„óêрóпнення” шêіл (замість початêових стали працювати семирічêи),
зменшилося їх число. З 1932 по 1934 рр. фóнêціонóвало 19 національних
шêіл (єврейсьêих – 14, польсьêих – 2, німецьêа, чесьêа, народів Сходó
/асирійсьêо-вірменсьêо-татарсьêа/ – по 1). Їх діяльність óсêладнювалась
недостатністю
педаãоãічних
êадрів
(особливо
малочисельних
національностей), відсóтністю приміщень. Позначився і ãолодомор 1933 р.
Необхідно віддати належне, що в цей період відділ освіти, місцева влада
доêладали зóсилля для орãанізації харчóвання та оздоровлення шêолярів.
Паралельно із зãортанням політиêи „êоренізації” розãорталися
політичні репресії. Постійно відслідêовóвалися „неблаãонадійні” педаãоãи,
яêі репресóвалися за сфабриêованими справами.
Відбóвався переãляд доцільності існóвання національних шêіл.
У 1934 р. ліêвідóвали шêолó народів Сходó, а її êласи передали до
єврейсьêих шêіл, таêим чином виниêли єврейсьêо-татарсьêа, єврейсьêоасирійсьêа та єврейсьêо – вірменсьêа шêоли.
Із середини 1930-х рр., особливо серед єврейсьêоãо населення,
посилюється тенденція до тоãо, щоб віддавати дітей до російсьêих шêіл,
адже навчання ó національних шêолах мало яê позитивні (вивчення рідної
мови), таê і неãативні фаêтори (недостатня êільêість середніх спеціальних
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заêладів та трóднощі із отриманням вищої освіти). Кільêість єврейсьêих
шêіл ó 1935/36 навч. році зменшилася до 9, ліêвідовано єврейсьêовірменсьêó шêолó.
Крім фаêтичноãо заêриття, êільêісне зменшення шêіл спричинило
відêриття десятирічоê. У 1936/37 навч. році працювало 12 нацменівсьêих
шêіл: єврейсьêих – 6, польсьêих – 2, німецьêа, чесьêа, єврейсьêо-татарсьêа,
єврейсьêо-асирійсьêа – по 1 шêолі.
Таêим чином, аêтивно політиêа êоренізації в ãалóзі освіти
проводилася до 1933 р. Далі вона продовжóвалася за інерцією, йдóчи на
спад. Радянсьêа влада перейшла до самоствердження шляхом масовоãо
терорó.

санітароê жінêи становили 40 – 43%, а медичних сестер – 100%.
Щодо промисловоãо êомплеêсó, то тóт жінêи сêладали 56% заãальної
êільêості робітниêів і слóжбовців, зайнятих в промисловості êраїни в роêи
війни. % жіноê працювали на залізничномó транспорті, 91,7% - в
сільсьêомó ãосподарстві.
У праці Є. В. Сафонової «Звитяжниці: Жінêи – Герої Радянсьêоãо
Союзó в боях за Уêраїнó в роêи Велиêої Вітчизняної війни» подаються
дані, що на 10 липня 1941 р. лише тільêи до війсьêêоматів
Дніпропетровсьêої області, надійшло 3602, а до Кіровоãрадсьêої –
1113 заяв від жіноê. Жінêи та дівчата слóжили і в стрілецьêих частинах, на
флоті Приêлади мóжності та відваãи демонстрóвали жінêи – танêісти.
В праці В. Я. Галаãан «Ратный подвиã женщины в ãоды Велиêой
Отечественной войны» іде мова про те, що бóли таêі випадêи, êоли
жіноê – добровольців не навчали війсьêових спеціальностей, а
виêористовóвали на різних роботах. Баãато з них навчалися в
партизансьêих шêолах майстерності підривниêів. Створювались таêі
підпільні молодіжні орãанізації яê: «Партизансьêа ісêра», «Молода
ãвардія». Баãато óêраїнсьêих дівчат отримали спеціальність радиста на
êóрсах Уêраїнсьêоãо штабó партизансьêоãо рóхó тощо.
Вперше, за останні роêи бóло видано бібліоãрафічний довідниê в двох
êниãах «Уêраїнсьêа жінêа ó визвольній боротьбі 1940 – 1950 рр.»
Н. Мóндрою.
Таêим чином, проаналізóвавши і осмисливши вище сêазане, можна з
певністю стверджóвати, що жінêи зробили неоцінений внесоê ó перемоãó
над німецьêо-фашистсьêими заãарбниêами.

Відображення в історичній літературі участі жінок України на
фронтах та в тилу у роки Другої Світової війни

Оксана Чуєнко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Грóнтовне дослідження подій Дрóãої світової війни та зоêрема óчасті
в ній жіноцтва Уêраїни, вистóпає нині однією з найважливіших та
найціêавіших проблем історичної наóêи. Її óспішне розв’язання передбачає
не тільêи об’єêтивнó, неóпередженó оцінêó, наêопичених за довãі роêи
наóêових знань з даної проблематиêи, а визначення впливів та напрямів її
подальшоãо розвитêó. Слід звернóти óваãó на те, що за останні роêи з
даної проблеми в Уêраїні, Росії вийшло в світ чимало праць, причомó
більшість з них тією чи іншою мірою торêається ролі жіноê Уêраїни на
фронтах в роêи Дрóãої Світової війни.
Потрібно зазначити, що в роêи війни жінêи воювали нарівні з
чоловіêами. Вони несли на своїх плечах тяãар війни, розділивши йоãо
разом з батьêами, чоловіêами і братами, весь тяãар фронтових,
партизансьêих і тилових бóднів; тяãар несêінченних втрата, сóмó і болю;
вони боролися за перемоãó, за вільне життя своїх дітей в майбóтньомó.
В праці В. С. Коваля «Подвиã народный Уêраины в Велиêой
Отечественной войне» йдеться мова про ті неймовірні зóсилля, яêі поêлав
óêраїнсьêий народ, в томó числі і жіноцтво воєнноãо періодó, на подолання
та знищення німецьêо – фашистсьêоãо вороãа. Про подвиãи жіноê на
фронті відображено в «Советсêой военной энциêлопедии». Висвітлюється
óчасть жіноê яê êóлеметниць, радистоê, снайперів і пілотів. Їм бóло під
силó всі спеціальності солдата на війні.
Особливо жіноê бóло баãато серед медперсоналó – близьêо половини
всьоãо особовоãо сêладó медичної слóжби. . За нашими підрахóнêами, яêі
велися протяãом 1941 – 1945 рр., Червоний Хрест Уêраїни підãотóвав для
фронтó 100 тис. медичних сестер та санітарних дрóжинниêів. У числі
фронтових ліêарів, війсьêових хірóрãів, фельдшерів, санінстрóêторів і
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Гончар і глина у народній свідомості
(за матеріалами етнографічних експедицій)

Марія Чумак
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Аêтóальність теми визначається тим, що етнопсихолоãічний аспеêт
оêремих осередêів ãончарства яê найстародавнішоãо ремесла Уêраїни,
зоêрема, найбільшоãо ãончарсьêоãо центрó Харêівсьêої ãóбернії
межі ХІХ–ХХст. – Нової Водолаãи досі не існóє.
Нашою метою є аналіз трансформації óявлень і соціальних оціноê
місця ãончара ó ãромаді зãаданоãо селища в êонтеêсті заãальноóêраїнсьêих
тенденцій. Зібрано матеріали під час еêспедицій Нововодолазьêим
районом і Дня ãончаря в Пироãовомó.
Народні поãляди на ãончара пройшли 5 етапів еволюції. Він
сприймався яê Боã, деміóрã, посередниê між живими і мертвими, чарівниê
і, зрештою, ремісниê [5, c.18].
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Божественнó роль людина, яêа працює з воãнем і ãлиною, перестала
виêонóвати в християнсьêó добó, натомість з’явилася зневажлива приêазêа
“Не боãи ãоршêи ліплять”. Грецьêе слово “деміóрã” має êільêа значень.
Бóêвально воно переêладається яê творець, майстер. У стародавніх Афінах
це бóв один з трьох станів, до яêоãо входили ремісниêи, êóпці, рибалêи і
мореплавці [3, с.62].
Народні вірóвання óêраїнців наділяють Боãа здатністю створити
людинó саме з ãлини (“Всі ми з однієї ãлини”). Гончар ніби вартóвав між
живими і мертвими: “З ãлини прийшли, ó ãлинó підемо”.
Своєріднó трансформацію óявлень про божественне походження
ãончарсьêоãо ремесла та маãічне значення деяêих виробів з ãлини нами
зафіêсовано під час Дня ãончаря ó Пироãовомó під Києвом ó червні 2006р.
Київсьêа майстриня Триãóбова Н. П. (1959 р.н.) продемонстрóвала
ãлинянó писанêó шóрêало, пояснюючи, що це знаê “Божа рóчêа”.
Сімферопольсьêий ãончар Сêібін Р. В. (1976 р.н.) вважає, що ãлина
має власний хараêтер. “Гончаря ãлина ãодóє”; “Нехай ãоршêи б’ються на
ãончаревó ãоловó”[2, с.138].
Глина, за нашими спостереженнями, фіãóрóє ó примовêах
нововодолажчан: “Наробив, яê êіт на ãлині – не заãребеш“(про недолóãó
справó), “Гребешся, яê жóê на ãлині, а жизнь проходить” (записано від
Мироненêа Д. Й. (1936 р.н.)
Жартівливі побажання – ознаêа слобожансьêоãо весілля.
Приêазóвали: “Дарóю êівш ãлини, щоб бóла дочêа Галина” (Пилипенêо
Н. М., 1938 р.н., с. Караван Нововодолазьêоãо р-нó).
Гончарство на межі ХІХ – ХХ ст. входило до аêтивноãо запасó
побóтових символів. В одномó із сонниêів 1901 роêó знаходимо звичнó
для тієї епохи дію: “Гончарничать – затеять порядочное предприятие” [4,
с.38]. Упорядниêи сонниêа моãли сміливо спиратися на тодішнє
сприйняття сóспільством справи ãончарóвання яê солідної і прибóтêової.
Ілюстрацію до твердження “ãончар – чарівниê” знайшли під час
спілêóвання з майстром із Лóцьêа, членом творчої спілêи “Дайте споêій”
Панêовим І. І. (1972 р.н.): “Ми ж ãончарі чари ãонимо. Глинó треба
відчóвати, любити. Це яê з жінêою: пестити, розмовлять інêоли”. Свистоê
зробити з ãлини – вже чарівництво, вважає валêівчанин Серãієнêо
В. Я. (1926 р.н.).
В. Сêóратівсьêий наводить приêазêó ”Бóло ремесло, та мохом
поросло” [6, с.219].
Гончар перетворюється на обєêт óтисêів, сеêрети майстерності йомó
ніêомó передавати навіть ó власній родині, томó втрачається підсвідома
енерãетиêа інформації[1, с.46].
Отже, сприйняття ãончара ó народній свідомості впродовж тривалоãо
часó зазнало деãрадаційних втрат. Від шанобливоãо сприйняття йоãо

майстерності перейшли до зневаãи та іãнорóвання тоãо, що ó попередні
століття ãодóвало численні родини яê ремесло.
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Дело В. И. Засулич в судьбе Анатолия Федоровича Кони

Марина Чумаченко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Среди выдающихся деятелей XIX начала XX веêа Анатолий
Федорович Кони занимает особое место. Еãо работа в области
юриспрóденции оêазала значительное влияние на общественное развитие,
приóмножила дóховное боãатство своеãо поêоление и дала достойный
пример для потомêов.
Аêтóальность изóчения данной темы обозначается необходимостью
выработêи стратеãии реформирования современной сóдебной системы
Уêраины, обновление êадров, привлечение молодых специалистов, на
примере Российсêой империи. Особенно интересным в этом плане
является период деятельности А. Ф. Кони на постó председателя
Петербóрãсêоãо оêрóжноãо сóда. Своим примером Анатолий Федорович
поêазал, что ни давление со стороны высших сановниêов Министерства
юстиции и самоãо императора, ни общественное мнение не способны
помешать исполнить свой профессиональный долã – во что бы то ни стало
следовать бóêве заêона и способствовать вынесению справедливоãо
вердиêта.
Работа Анатолия Федоровича Кони на должности председателем
Петербóрãсêоãо оêрóжноãо сóда является одним из важных этапов еãо
деятельности. Доêтор юридичесêих наóê А. М. Ларин отмечал, что
значительная часть еãо жизни прошла под знаêом дела В. И. Засóлич,
êоторое он вел в это время.
Отношение А. Ф. Кони ê своим слóжебным обязанностям, еãо
беспристрастие, непоêолебимое следование своим принципам ярêо
проявились в ходе подãотовêи и проведении сóдебноãо процесса, êоторый
был назначен на 31 марта 1878 ãода. Несмотря на то, что министр юстиции
Российсêой империи К. И. Пален неодноêратно вызывал ê себе
А. Ф. Кони и
стремился заставить еãо сêлонить присяжных ê обвинительномó
вердиêтó. На это Анатолий Федорович ответил: «Граф, влиять на
присяжных должны стороны, это их заêонная роль; председатель же,
êоторый бóдет ãнóть весь процесс ê исêлючительномó обвинению, сразó
потеряет всяêий авторитет ó присяжных, особенно ó развитых,
петербóрãсêих, и, я моãó óверить вас по бывшим примерам, оêажет
медвежью óслóãó обвинению». Анатолий Федорович отêазался, проявив
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непоêолебимость в своем решении не поддаваться влиянию высших
êрóãов, и тем самым сознательно обреê себя на неãативное отношение ê
себе со стороны императора и еãо оêрóжения.
Решающим фаêтором в определении присяжных заседателей
вердиêта в деле В. И. Засóлич стало заêлючительное слово председателя –
А. Ф. Кони. В. Г. Короленêо в своих сочинениях отмечал: «Анатолий
Федорович Кони произнес резюме, на неêоторое время, приостановившее
течение еãо блестящей юридичесêой êарьеры». В. И. Засóлич была
оправдана.
Дело В. И. Засóлич приобрело широêий резонанс в обществе.
реаêцию
в
Оправдательный
вердиêт
вызвал
неãативнóю
правительственных верхах, и это в значительной мере повлияло на êарьерó
А. Ф. Кони. Анатолий Федорович полóчил строãий выãовор, был лишен
добавочноãо жалования и места преподавателя Училище правоведения, ãде
он читал сóдопроизводство.
От А. Ф. Кони министр юстиции К. И. Пален требовал отставêи, но
это моãло бы поставить под óãрозó принцип несменяемости сóдей и чтобы
не допóстить этоãо Анатолий Федорович отêазался. Травля А. Ф. Кони
продолжалась и нашла свое выражение в прессе, особенно в статьях
М. Н. Катêова.
Таêим образом, безóпречным и неподêóпным слóжением интересам,
ãóманности и справедливости Анатолий Федорович Кони, бóдóчи на постó
председателя Петербóрãсêоãо оêрóжноãо сóда, продемонстрировал пример
исполнения профессиональноãо долãа юриста. На вопрос, отêóда он черпал
свои силы, можно ответить словами Р. М. Хина: «Все это было из
бездонных ãлóбин одноãо родниêа – из России».

Німецьêó пропаãандó в Уêраїні можна óмовно поділити на
оêóпаційнó, срямованó на мирне населення, та пропаãандó проти Червоної
армії, партизанів та підпілля.
Орãанізацією аãітаційної діяльності серед населення Уêраїни
займались деêільêа стрóêтóр. Безпосередньо пропаãандистсьêа діяльність
підпорядêовóвалась вермахтó та Міністерствó оêóпованих Східних
територій на чолі з Альфредом Розенберãом та опосередêовано –
Міністерствó просвіти та пропаãанди і ціломó рядó інших нацистсьêих
відомств: Міністерство êóльтóри, СС (Schutzstaffeln – охоронні заãіни),
зовнішньополітичне відомство НСДАП, наóêово-дослідницьêий інститóт
Сходó та інші орãанізації.
Ідеолоãічна спрямованість аãітації серед óêраїнсьêоãо населення
визначалась саме Міністерством пропаãанди, на чолі яêоãо стояв
Йозеф Геббельс. План міністра пропаãанди заêлючався в переносі аêцентó
на ідеолоãічнó боротьбó проти євреїв та більшовиêів, не зачипаючи êорінні
народи СРСР.
Безпосередньо пропаãанда впроваджóвалась в життя спеціальними
стрóêтóрними підрозділами вермахтó або ж орãанами óправління
оêóпаційної адміністрації в тилових районах.
Діяльність Дивізії пропаãанди ãенштабó вермахтó (OKW) на
оêóпованих східних територіях бóла визначена в диреêтиві, що бóла
затверджена начальниêом штабó оперативноãо êерівництва вермахтó
ãенералом Альфредом Йодлем, яêий óзãоджóвав пропаãандистсьêó частинó
планó «Барбаросса». Для розповсюдження та êонтролю аãітації ó сêладі
вермахтó бóли створені таê звані «роти пропаãанди» – (Propaganda
Kompanien).
Вищою, ніж «роти пропаãанди», ланêою стрóêтóрної орãанізації
нацистсьêої аãітації вермахтó на радянсьêих територіях бóли
спецпідрозділи, яêі додавались до êожної з ãрóп армій вторãнення
(«Північ», «Центр», «Південь») – таê звані відділи або батальйони
пропаãанди (по одномó на ãрóпó армій).
Грóпó армій «Південь» обслóãовóвав відділ пропаãанди “U”
(“Propaganda-Abteilungen U” від «Уêраїна»), яêий спрямóвав основні свої
зóсилля саме на роботó серед населення оêóпованих реãіонів Уêраїни
прифронтової смóãи.
Нацистсьêі пропаãандистсьêі орãани створювались та êерóвались не
тільêи німецьêим êомандóванням й оêóпаційною адміністрацією, але й
власне óêраїнцями в тих випадêах, êоли створювались орãани місцевоãо
самоврядóвання на чолі з бóрãомістрами з місцевоãо óêраїнсьêоãо
населення.
Основні посади в таêих орãанізаціях займали óêраїнці (члени ОУН
або інших націоналістичних ãрóп), яêі намаãалися виêористати

Організація німецької пропаганди на території України в роки
Другої Світової війни

Дарья Шалигіна
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
В період 1941 – 1944 рр. війни êерівництво Третьоãо Рейхó приділяло
значнó óваãó пропаãанді в Уêраїні. Ідеолоãічна «обробêа» бóла
невід`ємною частиною нацистсьêої політиêи не тільêи ó власній êраїні, але
й по відношенню до населення тих держав, проти яêих воювала
Німеччина. Питання ідеолоãічної боротьби двох режимів на óêраїнсьêій
території – радянсьêоãо і нацистсьêоãо – стояло дóже ãостро протяãом
всієї Велиêої Вітчизняної війни, томó важливо дослідити, яê
орãанізовóвалась німецьêа пропаãанда в Уêраїні.
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новостворені пропаãандистсьêі стóêтóри задля розвитêó óêраїнсьêоãо
національноãо рóхó. Але таêа політиêа відділó не відповідала óявленням
німців про пропаãандистсьêó діяльність орãанів місьêоãо самоврядóвання.
На дóмêó оêóпаційної адміністрації, пропаãанда повинна бóти ãоловним
чином пронімецьêа та антибільшовистсьêа, але аж ніяê не óêраїнсьêонаціоналістична.

Дворянские сельскохозяйственноперерабатывающие
предприятия в Воронежской Губернии пореформенного периода

Ирина Шаповалова
Белгородский государственный университет
В сельсêохозяйственно-перерабатывающих имениях с 70-х ãã. ХIХ в.
наметились
два
параллельных
процесса:
соêращение
числа
перерабатывающих предприятий и значительное их óêрóпнение. Таê, в
1870 ã. в Воронежсêой ãóбернии действовало 135 перерабатывающих
предприятий (8 сахарных заводов, 23 виноêóренных, 93 мельницы и
11 маслобоен) общей стоимостью 1 млн. 69 тыс. 710 рóб., а через десять
лет óже тольêо 18 (2 сахарных заводов, 8 виноêóренных и 2 мельницы)
общей стоимостью 794 тыс. 730 рóб.
Эти данные не отражают реальноãо числа óêазанных предприятий в
целом по дворянсêим хозяйствам, таê êаê в источниêе óчтены имения с
недвижимостью (êроме земли) свыше 15 тыс. рóб. В этó оценêó входила и
стоимость жилых, подсобных построеê, инвентаря и т.д. Особенно
занижено число мельниц и маслобоен. Их стоимость, êаê правило, в
среднем составляла 1-3 тыс. рóб. Небольшие виноêóренные заводы
стоимостью в 8-10 тыс. рóб. были таêже в это время не редêостью.
Обращает на себя внимание, что в 1870 ãодó стоимость одноãо
предприятия (из расчета общей стоимости всех êатеãорий предприятий)
была 7923,7 рóб., а через 10 лет – 66227,5 рóб. Произошло значительное
óêрóпнение
сельсêохозяйственно-перерабатывающих
предприятий.
Соêращение их числа моãло идти одним пóтем – продажа представителям
недворянсêих сословий. Но нельзя отрицать и вероятность процесса
разóêрóпнения ряда предприятий, что в итоãе не отразило их в источниêе.
Сельсêохозяйственно-перерабатывающие имения óже в начале 70-х ãã.
ХIХ в. носили êапиталистичесêий хараêтер. На этих предприятиях
применялся вольнонаемный трóд и большая часть запашêи в данных
хозяйствах обрабатывалась наемными рабочими. В первóю очередь, это
относилось ê имениям с сахарными заводами.
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РоссияЯпония: студенческие обмены

Елена Шаповалова
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
В системе междóнародных связей важное место занимают различные
образовательные проãраммы стóденчесêих обменов, осóществляемых
совместно с зарóбежными партнерами. Стóденчесêие обмены это одно из
пяти направлений народной и êóльтóрной дипломатии современной
Японии.
Ведóщие óниверситеты Японии и России развивают двóсторонние
обмены. Аêтивно и плодотворно с японсêими êоллеãами сотрóдничают
МГУ им. М. В. Ломоносова, Инститóт стран Азии и Африêи при МГУ,
Мосêовсêий ãосóдарственный инститóт междóнародных отношений,
Российсêий ãосóдарственный ãóманитарный óниверситет, СанêтПетербóрãсêий ãосóдарственный óниверситет, Омсêий ãосóдарственный
óниверситет им. Ф. М. Достоевсêоãо, Сахалинсêий ãосóдарственный
óниверситет и дрóãие. Среди партнеров российсêих вóзов в Японии таêие
ведóщие óниверситеты êаê Васэда, Тоêа, Соêа, Хосэй, Йоêоãама и дрóãие.
Рóссêий языê êаê первый иностранный изóчается, например, в
Университете Соêа. Это редêое явление для Японии. Здесь создана
êафедра рóссêоãо языêа и литератóры, на êоторой работают известные
японсêие рóсисты. В свою очередь в Мосêовсêом óниверситете
расширяется подãотовêа специалистов по японсêомó языêó, истории,
литератóре и êóльтóре Японии. На пяти êóрсах Инститóта стран Азии и
Африêи японсêий языê изóчают более 100 человеê, в стенах инститóта
ведется большая наóчно-исследовательсêая работа. В óниверситетах
России проводятся встречи и êонêóрсы на лóчшее знание японсêоãо
языêа, владение исêóсством иêебана, êаллиãрафии и т.д.
Из тех стóдентов, êоторые óчаствовали в обменах междó Японией и
Россией, а это более 250 человеê, вышли теперь известные óченые,
дипломаты, жóрналисты и преêрасные переводчиêи, среди êоторых
советниê-посланниê посольства РФ в Японии М. Галóзин и мноãие
дрóãие.
Важно отметить, что помимо óниверситетсêой линии обменов, есть
еще стóденчесêие обмены по линии общественных орãанизаций и
правительства Японии (например, стипендии Японсêоãо Фонда и др.).
К сожалению, осóществление стóденчесêих обменов междó Японией и
Россией, создание мноãостороннеãо межвóзовсêоãо сотрóдничества
с трóдом продвиãается вперед. Основной преãрадой является: во-первых,
их финансовая сторона. Во-вторых, языêовой и êóльтóрный барьеры.
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Далеêо не êаждый стóдент адаптирóется ê местным óсловиям и
требованиям настольêо хорошо, чтобы полностью влиться в óчебный или
наóчный процесс. Определеннóю роль иãрает и ãосóдарственная
составляющая.
Правительства обеих стран должны более аêтивно стимóлировать
межвóзовсêие связи, исполняя роль связóющеãо звена, потомó что на
сеãодняшний день, несмотря на важность развития двóсторонних
отношений, стóденчесêие обмены междó Японией и Россией значительно
óстóпают аналоãичным обменам с США и ЕС.
Стóденчесêие обмены междó японсêими и российсêими вóзами с
определенной целью, бóдь-то наóчная работа или óчеба, несóт в себе
безãраничные возможности для развития в бóдóщем двóсторонних
отношений.

действительным. Но она приняла превратнóю идеолоãичесêóю формó:
недовольство сталинистсêой системой проявлялось ó информбюровцев в
безоãлядном сталнизме. Тем не менее данное движение подрывало
стабильность сталинистсêоãо режима Тито.
В ответ юãославсêое ãосóдарство разработало системó типично
сталинистсêих мер по борьбе с противниêом. Ее действие автор проследил
по доêóментам Архива Воеводины. Например, сóществовала óстановêа, что
если информбюровцы ãде-либо не выявлены, то не потомó, что их нет, а
потомó, что их плохо исêали. От членов Коммóнистичесêой партии
Юãославии требовалось аêтивное осóждение информбюровцев. Лица, не
проявившие достаточной аêтивности, траêтовались êаê информбюровцы
независимо от мотивов их поведения. Слóчайно сêазанное слово,
прослóшивание
советсêих
радиостанций
или
обнарóжение
информбюровсêой листовêи, независимо от причин ее попадания в рóêи –
рассматривались êаê фаêт принадлежности ê информбюровцам. Каê
резóльтат деятельности информбюровцев часто рассматривались любые
настроения в обществе, осóждающие меры ãосóдарственной политиêи. Все
это слóжило основанием для ареста. Соãласно признанию министра
внóтренних дел А. Ранêовича больше половины арестованных не имели в
своих действия состава престóпления. Тем не менее, даже óстных
высêазываний было достаточно для отправêи в тюрьмы и лаãеря.
По этой причине чрезвычайно трóдно разделить настоящих
информбюровцев и слóчайных жертв «охоты на ведьм», проанализировать
динамиêó реальноãо движения и еãо социальный состав. Обнародованные
в Юãославии данные ãоворят, что среди арестованных абсолютно
преобладали ãорожане, а среди них – работниêи партийноãосóдарственноãо аппарата. Однаêо эти данные сêорее óêазывают на
ãрóппы рисêа, ãде чаще происходили аресты, чем на реальнóю социальнóю
базó движения.
Преследования информбюровцев преêратились после восстановления
советсêо-юãославсêих отношений. В новых óсловиях информбюровсêое
движение пережило три небольших подъема (в 1957-1958 ãã., в первой
половине 1970-х и в êонце 1980-х – начале 1990-х ãã.). В третьем слóчае
информбюровцы полóчили возможность отêрыто действовать и создали
несêольêо мелêих партий, но те быстро óтратили влияние. В настоящее
время единственным жизнеспособным наследниêом информбюровсêоãо
движения является небольшая Партия трóда, сóществóющая в Сербии.

Информбюровское движение в Югославии

Юрий Шахин
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Советсêая,
российсêая
и
óêраинсêая
историоãрафия
информбюровсêоãо движения праêтичесêи отсóтствóет. Междó тем, это
одна из важных страниц истории Юãославии. Информбюровцы – это
юãославсêие сталинисты, êоторые поддержали СССР в ходе советсêоюãославсêоãо êонфлиêта. Они с самоãо начала были лишены возможности
отêрыто высêазывать и отстаивать свою позицию. Поэтомó летом 1948 ã.
часть информбюровцев пыталась бежать заãраницó. Дрóãие пристóпили ê
созданию подпольных ãрóпп. В основном информбюровцы занимались
распространением листовоê и óстной аãитацией. Известно таêже
несêольêо попытоê поднять восстания (в основном в 1949 ã.). Главной
целью последовательных информбюровцев было свержение режима Тито.
Мотивы óчастия в информбюровсêом движении были различны:
личная неóдовлетворенность положением в обществе, разочарование в
политиêе строительства социализма, êоторая шла вразрез с
социалистичесêими идеалами, а таêже слепая вера в авторитет Сталина.
Последнюю юãославсêие сталинисты êóльтивировали в своих рядах мноãо
лет.
Посêольêó «строительство социализма» в Юãославии не имело
ничеãо общеãо с первоначальными ожиданиями, информбюровсêое
движение стало реаêцией на этот разрыв междó должным и
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О классификации культовых сооружений византийского Херсона

Александра Шевцова
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
На сеãодняшний день в Херсонесе отêрыто значительное êоличество
памятниêов, связанных с христиансêим боãослóжением, но при этом
систематизации этой ãрóппы объеêтов óделялось не достаточно внимания.
Первая попытêа êлассифиêации таêоãо рода была сделана в работе
А. И. Романчóê «Очерêи истории и археолоãии византийсêоãо Херсона».
Предлаãаемая систематизация основывается на архитеêтóрных признаêах.
Необходимо особо отметить таê же трóд С. Б. Сорочана «Византийсêий
Херсон. Очерêи истории и êóльтóры». Данная фóндаментальная работа
содержит наиболее полнóю и подробнóю информацию о храмах и прочих
êóльтовых памятниêов Херсона VI – X вв., однаêо, своей êлассифиêации
автор не предлаãает.
Остается отêрытым вопрос о различиях êóльтовых соорóжений в
связи с их фóнêциями. Это требóет привести новóю систематизацию,
вêлючающóю êаê архитеêтóрный признаê, таê и назначение соорóжения.
В целом, êóльтовые соорóжения Херсона можно поделить по
фóнêциям на несêольêо типов:
I. Кóльтовые êомплеêсы, êоторые обычно вêлючали в себя большóю
церêовь – базилиêó, êрещальню, часовню – мартирий, ãде совершались
поãребения. При êомплеêсе моãли сóществовать пастофории, лечебница,
помещения для хозяйственных нóжд. В византийсêом Херсоне с
óверенностью можно ãоворить о трех таêих êомплеêсах – Западная
базилиêа, Восточная базилиêа и Уваровсêая базилиêа.
II. Отдельные церêви, в êоторых совершалась литóрãия. Их можно
разделить по архитеêтóрномó признаêó на базилиêи, êрестообразные и
«пещерные» храмы.
Базилиêи в свою очередь можно разделить на «эллинистичесêие», с
деревянными, стропильными переêрытиями и «восточные», со сводчатым
потолêом. Можно выделить и дрóãой принцип рассмотрения: однонефные
соорóжения (êаê правило, это не большие храмы, в основном достаточно
поздние по датировêе); трехнефные базилиêи, êоторые в свою очередь
моãóт быть подразделены на одно и трехапсидные. Исходя из формы
апсиды, можно таê же выделить храмы с пятиãранной апсидой, êрóãлой
апсидой и трехлепестêовые или трехêонхинеальные храмы.
Крестовидные храмы следóет подразделить на êрестообразные и
êрестовоêóпольные. Отдельно необходимо óêазать четырехапсидный храм,
входящий в êонтеêст êрестообразных центричесêих соорóжений.
Примечательно, что в Херсонесе они все имеют, êаê правило, формó
êреста.
Помимо традиционных архитеêтóрных форм здесь сóществовали и
достаточно необычные церêви – подземные или «пещерные». Таêих храма
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можно óêазать два – на ãлавной óлице (êвартал III) и сêлеп «на земле
Тóра» перестроенный под храм.
III. Квартальные церêви êаê отдельный тип êóльтовых соорóжений
имели таê же множество подтипов.
Мемориальные церêви строились на местах связанных с памятью
местно чтимых святых или событий связанных с христианизацией ãорода.
Церêви при êóльтовых êомплеêсах (не редêо в них хоронили
дóховенство, а иноãда и мирян, óдостоившихся особой чести).
Собственно êвартальные церêви, строились êаê мартирии, места для
поãребения членов семей проживавших в соответствóющих êварталах.
Крещальни - мартирии, êоторые, êаê правило, строились при êрóпных
храмах и предназначались для êрещения, в том числе и взрослоãо
населения, но при этом моãли носить и мемориальные, ãробничные
фóнêции.
Приведенная
выше
êлассифиêация
êóльтовых
соорóжений
византийсêоãо
Херсона
подразóмевает
деление
не
тольêо
по архитеêтóрномó признаêó, но и по назначению êóльтовых соорóжений,
что позволяет, несомненно, более точно разделить их на типы.

Предметы вооружения с многослойного поселения «Олешки»

Александр Шелехань
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Осенью и зимой 2006 ãода эêспедицией «Слобожансêой
археолоãичесêой слóжбы» под рóêоводством И. Б. Шрамêо, было начато
исследование новоãо поселения в óрочище Олешêи, расположенноãо на
территории Цирêóновсêоãо с/с Харьêовсêоãо района. Харьêовсêой
области.
Предварительно, на сêлоне мыса, ближе ê подошве, расположены
êомплеêсы волынцевсêой êóльтóры, а выше объеêты периода Золотой
Орды. В ямах №2 и № 11 было найдено два предмета воорóжения,
хараêтерные для раннеãо и развитоãо средневеêовья.
Одним из них является железная сóлица (яма№2). Она имеет 11 см в
длинó, асимметричнóю остролистнóю плосêóю в сечении ãоловêó,
маêсимальной шириной 3 см. Конец черешêа заãнóт под прямым óãлом.
По типолоãии А. М. Кирпичниêова этот вид орóжия относится
ê III-IV типам. Асимметричность жала и сãиб черешêа предназначались
для êрепления ê древêó. Общая длина орóжия вместе с древêом моãла
достиãать 1,5 м. Сóлицы использовались в êачестве вспомоãательноãо
средства поражения в бою и на промысле. Они бытовали на Рóси
в XI – XIV вв. Большинство находоê êонцентрирóется в северных землях
Рóси:
районы
Смоленсêа,
Минсêа
и,
особенно,
Новãорода.
Для юãа Восточной Европы находêи сóлиц редêи.
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Кроме тоãо, интересен железный черешêовый небронебойный
наêонечниê стрелы (яма №11) длиной 2 см и маêсимальной шириной
1,4 см (тип 72 по А. М. Кирпичниêовó). Черешоê сломан, переход от
черешêа ê перó выделен óстóпом шириной 0,1см. Подобные формы,
соãласно Ю. С. Хóдяêовó, появились в Забайêалье и Тóве еще в VI–
VIII вв. Позже таêие наêонечниêи были занесены в Восточнóю Европó
монãолами и распространились повсеместно на территории Киевсêой Рóси
в XIII-XIV вв. Их хараêтерными чертами являются плосêая в разрезе
форма, заêрóãленный носиê и наличие на заточенной êромêе êрылышеê,
отоãнóтых ê носиêó. Они, по-видимомó, принадлежат ê таê называемым
нелетальным снарядам, êоторые имеют лишь травматичесêóю фóнêцию.
В нашем слóчае, интерес представляет необычно маленьêий размер
наêонечниêа по сравнению с подобными емó степными образцами.
Вследствие этоãо, таêже
можно предположить, что данный
эêземпляр – êопия местноãо мастера, изãотовленная для промысла.
Итаê, мы видим, что на этом поселении найдены весьма интересные
образцы орóжия. Несмотря на их малочисленность, они ставят перед
исследователями ряд новых вопросов. Артефаêты поселения ãенетичесêи
тяãотеют êаê ê северной Рóси (сóлица), таê и ê êочевниêам (наêонечниê
стрелы). Таêим образом, остается отêрытым вопрос об этничесêой
принадлежности жителей данноãо селища и миãрациях на территории
области в послемонãольсêий период. В то же время, «Олешêи» являют
собой первый слóчай фиêсации поселения золотоордынсêоãо времени на
территории Харьêовсêой области, что ставит под сомнение êонцепцию
«Диêоãо поля». Уточнения требóет хронолоãия и типолоãия развития
рóссêоãо метательноãо орóжия, таê êаê для их êлассифиêации до сих пор
применяется разработанная раннее типолоãия êопий.

Ахóра-Мазда (Ахóрамазда, Ормазд, «Властелин Мысли», владыêа Блаãоãо
Царства Бесêонечноãо Света).
В Авесте и зороастрийсêих боãословсêих траêтатах «Сотворение
основы» (Бóндахишн), «Сóждения Дóха разóма» (Дадестан-и меноã-и
храд) и др. ãоворится, что предвечный Ахóра-Мазда в бесêонечном
времени (Зрван / Зерван / Зóрван) сотворил êонечное время,
продолжительностью 12 тысяч лет. Оно делится на 4 равных промежóтêа
(периода) по 3 тысячи лет. В течение первоãо мировоãо периода АхóраМазда творил все вещи в мыслительной форме. После этоãо он облеê
мысли и фраварти в телесные формы. В течение 2-ãо трехтысячелетнеãо
периода Спента-Манью (Святой Дóх, Добрый Дóх) и Анхра-Манью (Дóх
Зла) сотворили вещественный мир. Следóющие 3 тысячи лет – период
борьбы сил Добра и Зла за ãосподство над земными творениями до
появления пророêа Заратóштры Спитамы. На рóбеже 3-ãо и 4-ãо периодов
в мир пришли Заратóштра и праведный правитель Кави Виштаспа,
êоторые распространили маздаяснийсêóю верó по арийсêим странам.
После Заратóштры материальномó мирó остается сóществовать 3 тысячи
лет. С промежóтêом в тысячó лет придóт еще два Спасителя-Саошьянта.
Мироздание очистится потоêом расплавленноãо металла, а все творения
Ахóра-Мазды обретóт вечнóю и неизменнóю жизнь в Царстве
Бесêонечноãо Света.
Заратóштра óчил своих последователей, что ãлавная цель создания и
жизни человеêа – слóжба Ахóра-Мазде и принятие еãо стороны в борьбе с
Анхра-Манью и творениями последнеãо. Слóжение и помощь силам Добра
должны быть действенными и проявляться в мыслях, словах и постóпêах.
При царе царей Дарии (Дараявахóше) I (522–486 ãã. до н.э.) и еãо
сыне Ксерêсе (Хшаярше) I (486–465 ãã. до н.э.) ãосподствóющей
идеолоãией в Иране был, сóдя по всемó, зороастризм. Но Артаêсерêс
(Артахшатра) I (465–424 ãã. до н.э.) в 454 ã. до н.э. объявил свободó
вероисповедания. Кóльты попóлярных в народе древних боãов Митры,
Веретраãны, Ардви-Сóры Анахиты и др., почитание дóш óмерших предêов
и священных оãней вернóли себе прежнее значение и вошли в
зороастрийсêóю традицию. Главными священными оãнями Ирана
считались Адóр-Гóшнасп в Мидии, Адóр-Фарнбаã в Истахре (в Парсе),
Адóр-Бóрзин-Михр в Парфии.
При Аршаêидах была êодифицирована Авеста. При Сасанидах (227–
651 ãã.) обновленный зороастризм вновь стал ãосподствóющей релиãией в
Иране.

К вопросу о зороастризме ахеменидов

Максим Шенцов, Андрей Чередниченко
Белгородский государственный университет
В иранистиêе вопрос о времени жизни пророêа Заратóштры
(Заратóстры, Зороастра) и дóалистичесêом хараêтере предложенной им
релиãиозной доêтрины вызывает мноãо дисêóссий. Признавая правотó
представителей францóзсêой шêолы иранистиêи, можно предположить,
что Заратóштра жил в эпохó создания мировой Персидсêой державы
Ахеменидов и стал создателем одной из наиболее древних
монотеистичесêих релиãиозных доêтрин.
Пророê Заратóштра предложил ирансêим ариям отêазаться от
поêлонения древним боãам – дэвам. Заратóштра разработал, по сóти,
монотеистичесêóю доêтринó, в центре êоторой – высший Боã-творец
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Повсякденне життя у великому соціалістичному місті
доби хрущовської «відлиги»
(на прикладі м. Харкова 19541964 рр.)

Олена Шеремет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Останнім часом набóвають аêтóальності дослідження історії
повсяêденності в êонтеêсті історичноãо êраєзнавства. Одна з проблем в її
«наóêовій території» - сама дефініція. Ю. Лотман зазначав, що
повсяêденне побóтове довêілля – це «звичайний перебіã життя в йоãо
реально-праêтичних формах». Особливої óваãи потребóє проблема
вивчення оêремих елементів повсяêденних стрóêтóр людини ó велиêомó
соціалістичномó місті за доби хрóщовсьêих перетворень. Поêазовим ó
цьомó плані є Харêів, що пояснюється, по-перше, певною специфіêою
цьоãо міста (шосте місце в СРСР за чисельністю населення станом
на 1959 р., сêонцентрованість майже 60% населення області, найбільше
місто УРСР за чисельністю робітництва тощо), по-дрóãе, широêою
баãатофóнêціональністю міста респóбліêансьêоãо, а за оêремими
фóнêціями і всесоюзноãо значення.
У 1950-1960-ті роêи відбóвається процес переходó до нових норм і
стандартів життя, формóється êóльтóра опорó/êонформізмó нав'язóваним
цінностям, змінюються та трансформóються ментальні стрóêтóри на рівні
«малої» особи. Найбільш хараêтерні риси емпірічноãо бóття харêів'янина,
яê і радянсьêої людини взаãалі цієї епохи, пов'язані з досить сêрóтним
станом житлових óмов (невистачання житла і - яê наслідоê - масове
бóдівництво «хрóщовоê», забóдова нових житлових масивів на Павловомó
Полі, ó районі Селеêційної станції, Орджоніêідзевсьêомó районі тощо),
важêими післявоєнними óмовами праці (зоêрема, на заводах-ãіãантах м.
Харêова), певною тоãочасною системою соціальноãо забезпечення
широêих верств (особливо стипендіальний та пенсійний фонди), їх
êóпівельною спроможністю, певним станом розвитêó освітньої та
êóльтóрної діяльності в місті (фóнêціонóвання системи шêіл, вóзів, театрів
і êінотеатрів, їх репертóар, попóлярність тощо), бюджетом вільноãо часó та
йоãо розподілом в залежності від певних соціальних, êóльтóрних і
ментальних потреб харêів'ян, в томó числі поширенням êомóніêативних
засад спілêóвання (спільних відзначань свят, ãостин), питанням вільноãо
волевиявлення тощо. Лоêальнó інваріацію вище зазначених стрóêтóрних
основ бóття мешêанців Харêова підêреслюють óсні джерела (бóло опитано
близьêо 30 респондентів, тоãочасних представниêів стóденства та
робітництва, з різних районів міста та різних політичних óподобань),
до яêих треба відноситися з певним êритичним підходом, враховóючи
їх сóб'єêтивність та ретроспеêтивність.
Авторêою бóли проаналізовані ãрóпи масових, статистичних, архівних
джерел, відомості тоãочасної періодиêи («Соціалістична Харêівщина»,
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«Красное знамя», «Прапор» тощо), фотодоêóменти (зоêрема, особистоãо
походження), інформація яêих інêоли виêлиêає протиріччя та потребóє
подальшоãо дослідження з óрахóванням специфіêи та сóперечностей епохи
«відлиãи» з її проявами ó велиêих індóстріальних соціальних масивах,
особливій соціальній стрóêтóрі велиêоãо óрбанізованоãо міста
(переважання стóденства та робітництва, їх óмови життя, праці, дозвілля),
стилем життя харêів'ян з óрахóванням певних ментально-побóтових
традиційних особливостей на Слобожанщині в ціломó.
Таêим чином, проблематиêа повсяêденності харêів'ян епохально
важливих і трансформаційних хрóщовсьêих реформ та, власне, доби 19501960-х роêів потребóє доêладноãо вивчення та подальшоãо дослідження,
по-перше, через висвітлення становища та бóття людини велиêоãо
соціалістичноãо міста ó переломні періоди вітчизняної історії з
óрахóванням певних лоêальних особливостей та ментальних рис,
заêладених ó способі життя, і, по-дрóãе, через її значóщість ó вивченні
маêросоціальних процесів місьêоãо населення (середовища) на міêрорівні.

Зображення голови фараона в давньоєгипетській колекції
Полтавського краєзнавчого музею

Катерина Шимко
Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Однією з перлин зібрання Полтавсьêоãо êраєзнавчоãо мóзею
є êолеêція давньоєãипетсьêих пам’ятоê. Одним з найціêавіших еêспонатів
êолеêції пам’ятоê давньоãо Єãипетсьêоãо мистецтва, на нашó дóмêó,
є рельєфне зображення фараона XXVI, Саїссьêої династії. Він датóється
VII століттям до н.е. Зображення знайдене ó Фівах. Достеменно з‘ясóвати
êоãо саме зображено на цьомó óламêó праêтично не можливо ó зв’язêó з
тим, що фараони цієї династії - Псаметіх І, ІІ, Нехо, Уах-аб-ра, і Амазіс,
намаãаючись
відродити
êóльтóрні
традиції
Староãо
Царства,
запроваджóвали притаманні йомó мистецьêі прийоми й праêтиêи.
Однаê, незважаючи на вищеназвані трóднощі, певні ãіпотетичні
припóщення відносно даноãо еêспонатó, цілêом допóстимі. Отже, яêщо
прийняти твердження про те, що ця сêóльптóрна модель бóла виãотовлена
близьêо VII ст. до н.е. то вона безперечно належить до часів правління
фараонів Псаметіха І або Нехо. Тобто припадає на початоê періодó
відродження êóльтóри Староãо Царства. Яê бачимо, на ãолові фараона
зображено білó êоронó Верхньоãо Єãиптó.
Фараон Псаметтіх І походив із Нижньомó Єãиптó. Йоãо батьêо,
Нехо І бóв правителем міста Саїса. Він ніêоли не підтримóвав правління
Ефіопсьêої (XXV) династії. Томó, êоли Ассірійсьêі завойовниêи нападали
на Єãипет, Нехо І підтримав їх. Пізніше заêріпившись спершó в Нижньомó
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Єãипті Псаметіх проãолосив себе володарем Єãиптó близьêо 660 р. до н.е.
Постає
питання: чомó фараон, яêий бóв
володарем обох
царств – Верхньоãо і Нижньоãо, зображений лише ó Верхньоєãипетсьêій
êороні? Необхідно заóважити, що êожен фараон, починаючи ще з
леãендарноãо Нармера щоб підêреслити розміри своїх володінь, яêі
зазвичай вêлючали обидва царства, зображóвався ó подвійній êороні.
Фараони додавали до своãо імені назви двох царств. Царі надавали
величезноãо значення володінню цими територіями. Отже, висновоê
напрошóється лише один – цар, яêоãо тóт зобразили не володів Нижнім
Єãиптом. Проте, яê відомо фараони XXVI династії володіли всім Єãиптом,
за виêлюченням êільêох роêів правління Псаметіха І, êоли йомó не
підêорялись êільêа оêрóãів (номів). Можна бóло б припóстити, що даний
барельєф зображóє Псаметіха І. Але ж Псаметіхó І не підêорялись саме
номи з Верхньоãо Єãиптó. Лише ó 658 – 657 роêах до н.е. йомó вдалося
стати повноправним царем всієї êраїни. Лоãічно припóстити, що Псаметіха
яêщо й зображóвали б в одній êороні, то це бóла б êорона Нижньоãо
Єãиптó. Але не виêлючено, що після завоювання Фів, фараона зобразили
яê повноправноãо володаря Верхньоãо Єãиптó. Відомо, що Фіви деяêий
час знаходились під владою Ефіопсьêоãо царя Танóатамона, яêий бóв
проãолошений фараоном. Він довãий час не підêорявся волі Псаметіха
барельєфі
зображено
І. Найвіроãідніше,
що
на
цьомó
Танóатамона – ефіопсьêоãо царя, яêий до 658-657рр до н.е. зберіãав владó
на території м. Фіви, тоãочасної столиці Верхньоãо Єãиптó.

Роман де Костера является вершиной бельãийсêоãо романтизма,
опирающеãо на общеевропейсêие литератóрные традиции. У писателей –
романтиêов были иные по сравнению с êлассицизмом представления о
природе, человеêе и о ходе истории. Уже истоêи романтизма несóт
êритиêó рационализма и ориентации в исêóсстве на античность. Писатели
и философы обращают внимание на Средневеêовье, êоторое является в их
ãлазах противовесом орãанизованной и óпорядоченной êóльтóре
античности. В ãлазах романтиêов – Средние веêа – это хаос и беспорядоê,
но в нём они видят величие. История воспринимается êаê ряд событий,
имеющих причинно – следственнóю связь. Особóю значимость полóчают
те óроêи, êоторые можно вынести из истории. Следовательно, сам по себе
фаêт приобретает большое значение. Отсюда попóлярность историчесêоãо
романа в эпохó романтизма.
Авторов привлеêает средневеêовый фольêлор и свойственное
средневеêовомó историчесêомó сознанию соединение земноãо и заãробноãо
миров.
Одним из достижений нидерландсêоãо эпоса является сложившийся ê
XV веêó образ Тиля Уленшпиãеля (или Ойленшиãеля). Он имеет аналоãи
в фольêлоре дрóãих стран и, таêим образом, вêлючается в боãатóю
народно-литератóрнóю традицию. Но эпичесêомó произведению
свойственны своеобразные историчесêие представления.
Нашей задачей является проследить, êаêим образом историзм эпоса
сочетается в романе с историчесêими взãлядами романтизма.
Настроение,
объединившее
всех
писателей
романтичесêоãо
периода – разочарование и меланхолия, аполоãия чóвства, поэтизация
мирной природы, старины, óвлечение фольêлором. Стремление ê
одиночествó, познанию мира через свой дóховный мир, диалоãó с самим
собой было поддержано êóльтом индивида. Попóлярными становятся
образы одиноêих разбойниêов. Уленшпиãель êаê ãерой романа
де Костера – это тоже своеобразный разбойниê, бродящий по большим
дороãам Европы, поднимающий бóнт. Он если не одиноê (воêрóã неãо
дрóзья, соратниêи, возлюбленная), то единичен – он самый деятельный,
самый ловêий, самостоятельный. Тиль вполне выдерживает свои
странствия в одиночêó, всеãда находя себе занятие.
Расширеие ãраниц познания за счёт подêлючения чóвства ê разóмó
порождает стремление постичь не тольêо видимый мир, но и заãлянóть в
невидимый. Отсюда тема иррациональных сил и демонизма, êоторая
выразительно проявляется в ãотичесêом романе. И. Кант в эссе «Мечты
дóховидца» ãоворит о безãраничности дóховноãо мира, о еãо превосходстве
над материальным. Смерть, óтверждает он, не êонец, а продолжение нашей
дóховной жизни и расêрытие нашей моральной сóщности. Особо
одарённые личности моãóт видеть непосредственно дóхов, причём
невозможно отличить истинных дóхов от порождений фантазии.
в романе «Леãенда…» фантастичесêие и демоничесêие начала, слóжат
двóм целям: с одной стороны они расширяют хóдожественное

Роман Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле» как синтез
исторических представлений романтизма и эпоса

Евгения Ширяева
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского
В романе «Леãенда об Уленшпиãеле и Ламме Гóдзаêе и их
достославных деяниях во Фландрии и дрóãих êраях» имеет место
историчесêий êонтеêст, связанный с правлением Карла V и еãо преемниêа
Филиппа II в Нидерландах. Интересно, êаêим образом автор
интерпретирóет историчесêие фаêты, что обóславливает те или иные
взãляды и мнения автора.
Роман «Леãенда об Уленшпиãеле» представляет собой синтез двóх
жанров литератóры: собственно романа и леãенды. Леãендарная часть
романа базирóется на народном сêазании об Уленшпиãеле, êоторое автор
даёт почти без изменений. Но «Леãенда об Уленшпиãеле» - это авторсêое
произведение и оно является плодом творчества, а не просто пересêазом
старинной леãенды.
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пространство романа, позволяют исêать ответы на вопросы в невидимом
мире; с дрóãой – они способствóют передаче êóльтóрноãо êонтеêста
выбранной автором эпохи. Обращение романтиêов ê эпохе Средневеêовья,
с присóщими ей представлениями, отражало инóю стóпень общественноãо
сознания, необходимость перейти ê ãраницы здравоãо смысла, разóма,
обратиться ê неиспользованным человеêом возможностям в познании
оêрóжающеãо мира.
Уже óпоминалось о зародившемся интересе ê средневеêовомó
прошломó Европы и фольêлорó, êоторый сопóтствовал предромантизмó.
Романтизм развивает этó тенденцию, что особенно хорошо прослеживается
в творчестве Вальтера Сêотта. Для Шарля де Костера обращение ê эпохе
Средневеêовья имеет особенное значение. Роман «Леãенда об
Уленшпиãеле» воплотил наиболее аêтóальные идеи своеãо времени.
Историчесêое сознание эпохи романтизма делает аêцент на óроêах,
êоторые можно вынести из прошлоãо; отмечает ценность эпохи
Средневеêовья не êаê варварсêой и диêой, но êаê полной величия.
Следовательно, фаêты истории Средних веêов приобретают ценность, что
видно óже из ранних ãотичесêих. Но важнее для ãотичесêоãо романа
бытописание, передача дóха эпохи с её таинственны и óжасным. В
непосредственно романтичесêом историчесêом романе, êоторый вышел из
ãотичесêоãо, аêценты расставляются примерно таêим же образом. Де
Костер таê же развивает и бытописательнóю и историчесêóю
(фаêтичесêóю) линии романа.
Обращение именно ê эпохе Средневеêовья с присóщим ей
историчесêим сознанием, вêлючающим в историчесêий процесс земной и
неземной миры, êаê нельзя более точно отвечает новым принципам
познания романтизма. Автор романа «Леãенда…» в народном сêазании об
Уленшпиãеле нашёл необходимóю формó для новых идей.

Головна óваãа в інвестиційній політиці приділялась бóдóванню й
введенню в дію нових промислових об’єêтів, а соціальна сфера відходила
на дрóãий план. Таêим чином, в соціальній сфері діяв таê званий
залишêовий принцип, що досить неãативно відображалось на народномó
добробóті.
В респóбліці ще довãо залишалась брежнєвсьêа еліта на чолі із
першим сеêретарем ЦК КПУ Щербицьêим, що сприяло відносній
стабільності в соціальній сфері й стабільномó збереженню застійних явищ.
Це, в свою черãó, сприяло пасивності населення респóбліêи й, яê наслідоê,
відсóтності потреби в óреãóлюванні внóтрішніх проблем відверто
насильницьêими методами. Таêим чином процес радиêальних змін в
УРСР бóв приãальмований, порівняно з іншими респóбліêами.
Аварія на Чорнобильсьêій АС бóла вже не тільêи еêолоãічною
êатастрофою, а й політичною, що знаменóвала близьêий êінець СРСР й
стала своєрідним êаталізатором процесó перебóдови в Уêраїні.
Триваюча холодна війна між СРСР та США втяãóвала Уêраїнó в
óчасть ó ãонці озброєнь та лоêальних війнах, в яêих продóêція ãонêи
збóвалась. Це бóло надмірним навантаженням на еêономіêó УРСР й
всьоãо СРСР й сприяло міжнародній ізоляції êраїни, її стадіальномó
відставанню.
Хоча не й не можна виділити пріоритетнó сферó, чинниêи яêої бóли
найбільш вирішальними, проте нове партійне êерівництво виділило в
яêості таêої соціально-еêономічнó, а зãодом – політичнó.
Процес рóсифіêації та застійність ідеолоãії виêлиêали протидію, яêій
сприяло проãолошення широêої демоêратії та ãласності, що знайшло своє
вираження в óтворенні неформальних об’єднань в Уêраїні.
В êóрс присêорення соціально-еêономічноãо розвитêó таêож входило
аêтивне впровадження наóêово-технічних розробоê ó виробничий процес,
óêріплення союзó наóêи з виробництвом, що мало б сприяти
впровадженню ãоспрозрахóнêó в наóêові та наóêово-дослідницьêі заêлади
та вдосêоналенню óправління наóêово-технічним проãресом. Приêладом
стали наóêово-технічні êомплеêси та інженерні центри, створені в Аêадемії
наóê УРСР.
Еêономічний потенціал, специфіêа соціальних та політичних процесів,
що відбóвались в УРСР, ãеополітичні особливості респóбліêи зóмовили
велиêó значóщість Уêраїни в процесі перебóдови та остаточної
дезінтеãрації СРСР.

Спільне та відмінне в проведенні реформ (19851991) в СРСР та Україні

Катерина Шишко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Перебóваючи ó сêладі СРСР, УРСР бóла вêлючена в заãальні
еêономічні, політичні, сóспільні та êóльтóрні процеси, томó причини
соціально-еêономічних реформ (1985-1991 рр.) в Уêраїні необхідно
виявляти в êонтеêсті заãальнорадянсьêих причин перебóдови.
Еêстенсивний шлях розвитêó еêономіêи вже бóв вичерпаний й не міã
більше забезпечóвати óспішний розвитоê ãосподарства, що особливо бóло
відчóтним в УРСР, в респóбліці, на території яêої розміщóвались одні з
найбільших виробничих підприємств держави.
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Формування місцевих органів влади з організації торгівлі та
кооперації у м. Харкові у роки непу (19211929рр.)

Ірина Шляхова
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Важливим етапом ó впровадженні нової еêономічної політиêи ó сфері
торãівлі та êооперації стало створення відповідних орãанів для орãанізації
торãівлі в центрі та на місцях. Передбачалося ó таêий спосіб
централізóвати óправління баãатьох ланоê, яêі відповідали за певний
сеêтор торãівлі чи êооперації. Відповідно до Деêретó РНК УРСР
від 4 червня 1921р. державні орãани, яêі давали êооперації завдання,
мали право êонтролювати обіãи ãрошових і матеріальних цінностей,
що надавалися для виêонання цих же завдань.
Для заãальноãо êерівництва всіма видами êооперації в Уêраїні,
êонтролю над її діяльністю і виêонанням óсіх адміністративнорозпорядчих дій, пов’язаних з êооперацією, створювався Головний
Кооперативний Комітет при Раднарêомі УРСР, ó ãóберніях – ãóбернсьêі
êооперативні êомітети. Бóло розроблене Положення про êооперативний
êомітет УРСР. До сêладó Гóбернсьêих êооперативних êомітетів входили
представниêи Гóбвиêонêомó, Гóбраднарãоспó, Гóбсоюзó, земельноãо
відділó, відділó зовнішньої торãівлі. Крім виêонêомó Гóбêооперативні
êомітети підпорядêовóвалися і Кооперêомó при Раднарêомі УРСР.
Постановою від 8 червня 1921р. створювалася Рада зовнішньої
торãівлі при óповноваженомó з Зовнторãó в Уêраїні. Для виêонання
заходів Уповноваженоãо Народноãо êомітетó зовнішньої торãівлі по всій
території Уêраїни при Гóбвиêонêомах створювалися відділи зовнішньої
торãівлі. На ãóбернсьêі виêонêоми поêладалися важливі повноваження, від
виêонання яêих залежала óспішність державної торãівлі, а саме: з’ясóвання
еêспортних можливостей в районі їхньої діяльності; прийняття заходів з
видачі і транспортóванню вантажів; прийняття заходів боротьби із
êонтрабандою, охороною êордонів. Харêівсьêий відділ мав ó своємó штаті
25 співробітниêів ó той час, яê мало бóти 62. Таêим чином, ó той час яê
необхідно бóло оперативно виêонóвати рішення вищих орãанів влади і
проводити торãівельнó політиêó, êадрова проблема стояла на шляхó
вирішення ãоловних держаних завдань. Таêе становище ó одномó з відділів
відображає êартинó, яêа бóла хараêтерна і для інших новостворених
орãанів респóбліêи в ціломó.
Весною 1922р. стало цілêом зрозóміло, що однією з ãоловних причин
промислової êризи є ненормальний і недостатній розвитоê торãівлі.
У Мосêві почалася орãанізація êомісії з óреãóлювання питань внóтрішньої
торãівлі при Раді Трóда і Оборони (Комвнóторã). У Харêові ця Комісія
виêонóвала фóнêції міжвідомчоãо орãанó, яêий безпосередньо
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підпорядêовóється Уêраїнсьêої еêономічної наради, а таêож обласноãо
орãанó Комвнóторãó РСФСР. Апаратами Комісії на місцях призначалися
Гóбернсьêі еêономічні наради. До штатó працівниêів Комісії входило 21
чол., сама ж вона сêладалася з êомісії, юридичної підêомісії, підêомісії
торãівельної політиêи, підêомісії торãівельних óстанов. У м. Харêові 2
листопада 1922р. до сêладó êомісії óвійшли Кóзнєцов, Гольберт, Спóнце,
Солодóб, Анжóпп-Ільзен, Баришніêов, Салтанов, Боãатин.
Отже, для впровадження в еêономіêó принципів нової еêономічної
політиêи важливо бóло створити ефеêтивні орãани влади, формóвання
яêих радянсьêе êерівництво почало з 1921р. Цей процес продовжóвався
протяãом óсіх роêів непó, завдяêи яêомó владою бóла досяãнóта
централізація óсіх ãосподарсьêих орãанів в êраїні.

Положение поляков в Российской империи в начале XX века

Генадий Штан
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Польсêие земли, оêазавшиеся в резóльтате трёх разделов Речи
Посполитой в составе Российсêой империи, изначально отличались в
отношении ê ним властей неêоторой специфиêой: причиной этоãо был их
прежний статóс независимоãо ãосóдарства. По состоянию на начало
XX веêа в российсêом óправлении Польшей можно отметить два
основных направления: êорреêтировêа внóтреннеãо óстройства Царства и
«óточнение» возможностей использования польсêоãо языêа в сторонó
соêращения сферы еãо использования.
В первóю очередь система притеснений выражалась в политиêе
вытеснения êоренных поляêов с ãосóдарственной слóжбы в Царстве
Польсêом. Госóдарство таêже поддерживало êрестьянсêóю êолонизацию
польсêих земель, стремясь тем самым ослабить влияние польсêих
землевладельцев, тоãда êаê поляêам было запрещено поêóпать и
арендовать землю в девяти западных ãóберниях.
В системе образования заêонодательство номинально не запрещало
преподавания в êрае на польсêом языêе «Заêона Божьеãо иностранных
вероисповеданий и природноãо языêа óчащихся». Официально таêже
óтверждалось, что в êатоличесêих шêолах нет препятствий для
преподавания лиц польсêоãо происхождения. Фаêтичесêи же ситóация
выãлядела несêольêо иначе: возможности óчёбы были êрайне затрóднены,
óроêам польсêоãо языêа óделялось минимóм времени и преподавался он
на рóссêом. Варшавсêий óниверситет, созданный в 1869 ãодó, с первоãо же
дня работал по общеимперсêой óчебной проãрамме и с исêлючительно
рóссêим языêом преподавания.
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Одним из итоãов правительственной политиêи в Польше ещё с
XIX веêа стала внóтренняя эмиãрация. Таê, в 1897 ãодó в России всеãо
проживало 7931307 поляêов, из них собственно в Царстве Польсêом их
было 6755503: наибольший вес поляêи имели в Юãо-Западных ãóберниях.
Большинство их ê началó XX веêа перестали ощóщать себя
представителями Польши, сохраняя лишь собственно польсêое
происхождение.
Все вышеперечисленные фаêторы относительно антипольсêой
политиêи в России не были чем-то óниêальным: аналоãичные меры были
обычным явлением в Германсêой империи. Ситóация в Австро-Венãрии,
правда, была несêольêо иной: с êонца XIX веêа в империи Габсбóрãов
политиêа национальной ассимиляции была незначительной.
Российсêие поляêи ощóщали на себе те же проблемы, êоторые
сóществовали и во всей империи в целом. С êаждым ãодом всё более
ощóтимой становилась пропасть междó реальным óчастием бóржóазии и
промышленниêов Царства Польсêоãо в политичесêой и общественной
жизни ãосóдарства и её эêономичесêой мощью. Польсêих помещиêов и
представителей
шляхты
не
óстраивала
политиêа
властей,
способствовавшая êрестьянсêим переселениям и, соответственно,
повышению численности и социальной роли êрестьян. Одновременно
действительно
пыталась
подавлять
национальнóю
рóсифиêация
идентичность, но знание рóссêоãо языêа отêрывало дороãó ê рóссêой
литератóре и ê êарьере в Российсêой Империи в целом, что не
подтверждает тезис о исêлючительно отрицательном влиянии рóссêоãо
ãосподства на польсêие земли.

всеобщей
истории
историêо-филолоãичесêоãо
фаêóльтета
Новороссийсêоãо óниверситета, однаêо анализ содержания позволяет
определить отзыв êаê самостоятельное историоãрафичесêое исследование.
Основное внимание в объемном (более 16-ти страниц) отзыве óделено
рассмотрению
первой
моноãрафии
П. М. Бицилли
«Салимбене
(Очерêи итальянсêой жизни XIII веêа)», опóблиêованной в 1916 ã. [2].
Данная работа представляет собой, по выражению Б. С. Каãановича, «не
тольêо моноãрафичесêое исследование мироощóщения и стиля этоãо
францисêансêоãо монаха, автора знаменитой хрониêи XIII веêа, но и
весьма тонêое и ярêое описание идейных и жизненных тенденций этоãо
веêа» [3, С. 170]. Салимбене интересен для П. М. Бицилли êаê «средний»,
рядовой человеê своей эпохи, выразитель ее дóховных тенденций.
Использóя материал хрониêи, исследователь реêонстрóирóет хараêтерное
для Салимбене личностное восприятие мира, релиãиозное сознание,
ощóщение хода истории.
Е. Н. Щепêин отмечает óдачность выбора темы, посêольêó
«латинсêая хрониêа Салимбене – наиболее живой и мноãоãранный
источниê для истории общественной жизни Италии при начале второй
половины средневеêовья…». Далее Е. Н. Щепêин рассматривает стрóêтóрó
êниãи, подробно анализирóя ее основные разделы. По мнению рецензента,
на всем протяжении работы «автор обнарóживает óмение подымать
важные и интересные вопросы и находить на них ответы в источниêах».
При этом, П. М. Бицилли «не тольêо изóчил самóю хрониêó Салимбене,
но познаêомился и с дрóãими ãлавнейшими источниêами эпохи, óсвоил
себе всю новейшóю специальнóю литератóрó…». Мастерсêи владея
«приемами историêа», т.е. «êритичесêим методом для использования
источниêов» и «сравнительным методом для находчивоãо сопоставления
сходных явлений», он «освещает и оценивает потоê историчесêой жизни».
К óстановившимся в историоãрафии схемам, он «всеãда óмеет прибавить
свою ретóшировêó, … несêольêо новых черточеê». Рецензент отмечает, что
«автор проявляет все время напряженный интерес, большóю любовь и ê
своей теме, и ê самомó процессó работы, а это невольно передается и
читателю», таê что, если бы не сложный наóчный аппарат работы, «êниãа
моãла бы стать достоянием широêих слоев населения».
Однаêо, доброжелательный настрой рецензента не исêлючает
развернóтой, а местами и довольно жестêой êритиêи недостатêов работы и
«óбыточных для историчесêой правды óвлечений» автора. Е. Н. Щепêин
óêазывает, что неêоторые необходимые данные исследователь оставляет в
стороне, предполаãая их «êаê бы всем известными». Это, в частности,
сведения о дрóãих трóдах Салимбене, об источниêах рассматриваемой
хрониêи. В ряде слóчаев рецензент óсматривает в творчесêом методе
П. М. Бицилли признаêи «амплифиêации»: исследователь иноãда

Е. Н. Щепкин о П. М. Бицилли

Дмитрий Шумейко
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Выдающийся историê П. М. Бицилли (1879 – 1953) принадлежит ê
числó «забытых имен» отечественной историоãрафии. В начале 90-х ã.ã. еãо
работы были «отêрыты» заново и привлеêли заслóженное внимание
исследователей. В связи с этим, интерес вызывает проблема оценêи
наóчных трóдов П. М. Бицилли современниêами, особенно на этапе еãо
становления êаê профессиональноãо историêа.
Особо следóет выделить неопóблиêованный отзыв о наóчных трóдах
П. М. Бицилли, подãотовленный еãо óчителем и êоллеãой профессором
Е. Н. Щепêиным (ориãинал доêóмента находится в Госóдарственном
архиве Одессêой области [1]). Формально отзыв был подãотовлен ê
êонêóрсó на замещение П. М. Бицилли ваêантной профессóры по êафедре
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подходит ê пониманию теêста источниêа «с предóбеждением, с заранее
составившимся образом или мнением», êоторое он затем и «вычитывает
насильственно из данноãо места, впадая в произвольное расширение
простейшеãо филолоãичесêоãо смысла слова». Важным недочетом
моноãрафии рецензент называет то, что «в êрóã исследования не
вовлечены … наиболее êрóпные историчесêие движения эпохи», êоторые
следовало рассмотреть сêвозь призмó воззрений хрониста (например,
деятельность императора Фридриха ІІ Гоãенштаóфена). По мнению
Е. Н. Щепêина, иãнорирование данной проблематиêи не позволяет авторó
правильно расêрыть сóщность «приемов Салимбене êаê писателя», ибо
последний для рецензента не историê, не хрониêер, не мемóарист, а, в
первóю очередь, «пóблицист папсêой êóрии», «часто прямо-таêи
памфлетист». Дрóãим сóщественным пробелом для рецензента является
отсóтствие в моноãрафии «цельноãо изображения отношений междó
францисêансêим орденом и официальной церêовью, в частности папсêой
êóрией в эпохó Салимбене». В резóльтате, моноãрафия «не развернóлась в
намеченный изначала широêий историчесêий размах, остановилась в
óрезанном образе этюдов о Салимбене и еãо эпохе». Впрочем,
оãоваривается рецензент, «óêазанные недочеты… в значительной степени
находят себе объяснения в тех неблаãоприятных óсловиях, в êоторых
приходилось авторó работать». В частности, он «не пользовался обычной
для всеобщих историêов двóхãодичной заãраничной êомандировêой, а
подãотовлял и писал свое исследование в ваêационное время, óрывêами…».
Отсюда – заêономерный вывод: «Для тоãо, чтобы… П. М. Бицилли моã в
новых работах вполне развернóть свои вêóсы и дарования ê историчесêим
исследованиям, необходимо поставить еãо в нормальнóю для óченоãо
обстановêó… Не в интересах Новороссийсêоãо óниверситета отпóсêать на
сторонó óченоãо, êотороãо он сам всêормил». К сожалению, политичесêие
события последóющих лет привели ê томó, что П. М. Бицилли вынóжден
был не тольêо поêинóть альма-матер, но и пополнить ряды
пореволюционной наóчной эмиãрации.
Отзыв Е. Н. Щепêина о наóчных трóдах П. М. Бицилли является
образцом взвешенноãо и сêрóпóлезноãо наóчноãо анализа, чóждоãо
влиянию посторонних (личностных, политичесêих) фаêторов. Введение
данной работы в наóчный оборот позволит расширить наши
представления о начальных этапах исследовательсêой деятельности
П. М. Бицилли и обоãатит современное бициллиеведение.
Примечания:
1. ГАОО. – Ф. 45. – Оп.4. – Д. 1119.
2. Бицилли П. М. Салимбене (Очерêи итальянсêой жизни XIII
веêа).- Одесса: Тип. Техниê, 1916.- 398 с.
3. Каãанович Б. С. Рóссêие медиевисты первой половины ХХ веêа.СПб, 2007.
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Некоторые проблемы изучения военного дела восточных
славян по византийским источникам

Алексей Щендрыгин
Белгородский государственный университет
Вопрос об источниêовой базе по изóчению данной проблемы стоит
достаточно давно и разрешение еãо достаточно далеêо от своеãо
лоãичесêоãо завершения.
Фóндаментальными исследователями по данной проблеме являются
Я. Н. Любарсêий,
И. С. Чичóров.
Проблеме
рóссêо-византийсêих
отношений посвящены таêже ряд работ В. Т. Пашóто.
Самыми известными из Византийсêих авторов являются
«Стратеãиêон» Псевдомавриêия, Феофан Исповедниê со своей
«Хроноãрафией», патриарх Ниêифор, автор «Бревиарий» и продолжатель
Феофана.
Вопрос фраãментарности сведений по вопросó военной орãанизации
восточных славян и достаточно противоречивые свидетельства заставляют
нас по - новомó обратиться ê данной проблеме с целью попытêи её
пересмотра на предмет свидетельств о восточных славянах в военном
отношении, их óчастия в военных операциях аварсêоãо êаãаната, а таêже
на предмет óчастия женщин-славяноê в данных êонфлиêтах.
Проблема óчастия славян во внешнеполитичесêих êонтаêтах с
Византией: очевидно, что таêие êонтаêты имеют место быть óже в начале
VI веêа, êоãда племенные союзы ãóннов и аваров оêончательно подчинили
себе более «мирные» в военном отношении племена славян, вêлючив их в
свои племенные союзы на положении «федератов» по римсêомó образцó.
Мы полаãаем, славяне не являлись доминирóющей óдарной силой, но,
тем не менее, выполняли достаточно ответственные задачи, что ãоворит
свидетельство Феофана о том что они двиãались в разных направлениях,
а в данном слóчае рассредоточение - первый признаê выполнения
достаточно ответственной задачи - атаêи с разных фланãов для подãотовêи
ãенеральноãо óдара в центр.
Проблема óчастия женщин-славяноê в рóссêо-византийсêих
êонфлиêтах. Сóществóет два широêо известных óпоминания о фаêте
óчастия женщин в военных операциях: «Хрониêа» Феофана об этом
óмалчивает, тем не менее, патриарх Ниêифор оставляет нам сêóдное
свидетельство под 626 ãодом о «захвате Византия», ãде ãоворится о
женщинах славянêах, поãибших на воде при штóрме на лодêах однодеревêах, êоторые должны были вместе с войнами-мóжчинами по
сиãнальным оãням переправиться в и «появившись с флотом привести
ãород в смятение». Фаêт óчастия женщин славяноê в данной осаде
дисêóссионен, но вполне допóстим. И хотя в поэме «Аварсêая война»
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Георãий Писида не óпоминает женщин славяноê, но êосвенным
подтверждением тоãо является автор эпохи Льва Армянина, êоторый под
811 ãодом пишет об óчастии в походе на Византию женщин-славяноê.
Мы не исêлючаем сóществования привилеãированноãо женсêоãо
воинсêоãо сословия ó восточных славян.
Таêим образом, проблемы военноãо дела, освещаемые византийсêими
авторами прямо или êосвенно имеют отношение ê славянсêим
подразделениям, прошедшим пóть от вспомоãательных частей до
социальноãо инститóта дрóжины.

цивільний êодеêс «Меджелле». Завершилося створення сóчасної системи
цивільної освіти на всіх рівнях. Бóли переãлянóті іноземні позиêи 18711878, відновлена фінансова стабільність. Для виплати іноземних борãів
бóло створено Управління Османсьêоãо державноãо борãó. Після
стабілізації еêономіêи êраїни бóли відêриті двері для приватноãо
іноземноãо êапіталó. Абдóл Хамід ІІ майстерно направив політичні амбіції
європейсьêих держав відносно Османсьêої імперії в рóсло еêономічноãо
сóперництва за êонцесії.
Невелиêа êільêість позитивних моментів правління Абдóл Хаміда ІІ
не змоãли відтіснити на дрóãий план «страшнó провоêацію 30-ти роêів
правління». Особливó óваãó проявам жорстоêої політиêи сóлтана ó
вірменсьêомó питанні приділяє анãлійсьêий священиê M. Maccoll ó своїй
êнизі «The sultan and the Powers». На дóмêó автора: «Йоãо (Абдóл Хаміда
ІІ) ненавидять сêрізь в йоãо імперії, яêó він обплóтав сіттю шпиãóнів».
Анãлійсьêе сóспільство аêтивно вистóпало проти жорстоêих дій
абдóлхамідовсьêоãо óрядó направлених проти християнсьêоãо населення
імперії. На шпальтах ãазет та жóрналів вийшло деêільêа десятêів статей,
яêі дозволяють нам простежити за ходом антивірменсьêої діяльності
сóлтансьêоãо óрядó, виявити основні напрями я тенденції політиêи
британсьêих êабінетів ó вірменсьêомó питанні.
Підводячи підсóмоê слід відмітити, що сóчасниêи Абдóл Хаміда ІІ не
моãли однозначно оцінити ні йоãо особисті яêості, ні політичної діяльності.
Яêщо періодичні видання в основномó висвітлювали в основномó
деспотичність правління, то дипломати, мандрівниêи, яêі особисто біли
знайомі з сóлтаном обов’язêово відмічають приємноãо співрозмовниêа і
прониêливий поãляд сóлтана.

Останній султан імперської системи Османської імперії очима
англійських сучасників

Тетяна Щербина
Інститут історії та права Миколаївського державного університету
імені В. О. Сухомлинського
В анãлійсьêій історіоãрафії ІІ половини ХІХ – початêó ХХ ст.
політиці Абдóл Хаміда ІІ приділяли óваãó E. Pears, A. Wittlin,
E. (Wormeley) Latimer, F. Yeats-Brown, G. F. Abbott, M. Maccoll, V. Berar,
R. Herndon та інші. Анãлійсьêі сóчасниêи сóлтана бóли неоднозначні в
своїй оцінці йоãо діяльності. З одноãо боêó вони називали йоãо
прониêливим і вправним правителем, яêий зóмів збереãти імперію від
розподілó між велиêими державами, з іншоãо боêó деспотичним
правителем.
Анãлійêа Elizabeth (Wormeley) Latimer в своїй êнизі «Russia and
Turkey in the Nineteenth century» писала про молодоãо Абдóл Хаміда ІІ:
«Дійсно він вельми підходить їм (тóрêам), новий сóлтан, і вони не в змозі
цінóвати новизнó. Він - чоловіê, яêий має реальний інтерес до сóспільних
справ, і хто, далеêий від наслідóвання приêладів йоãо попередниêів,
залишаючи владó в рóêах деêільêох розóмних придворних, наполяãає на
баченні та оцінці всіх речей самомó». E. Pears, яêий прожив деêільêа роêів
в Омансьêій імперії бачить йоãо хитрим дипломатом, яêий вів своãо родó
дóель з європейсьêими політиêами, захищаючи себе і безперервно
настроюючи однó державó проти іншої. Для сóчасниêів політиêа Абдóл
Хаміда ІІ представлялася яê черãа болãарсьêоãо, вірменсьêоãо та
маêедонсьêоãо питань.
Анãлійсьêі дослідниêи êінця ХІХ ст. правління Абдóл Хаміда ІІ
називали періодом автоêратії в історії Османсьêої імперії. На відмінó від
російсьêих сóчасниêів, вони відносили йоãо до сóлтанів-реформаторів.
Прийняття першої êонститóції в історії Османсьêої імперії. Створив
міністерства європейсьêоãо типó. Ввів в дію прийнятий раніше сóчасний
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Повсякдення лікарів УСРР в 1920х роках

Ірина Юрочкіна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Після встановлення радянсьêої влади на території Уêраїни
починається бóдівництво новоãо сóспільства. Відбóвається перебóдова
повсяêденноãо життя, сімейноãо óêладó, ведення домашньоãо ãосподарства,
влаштóвання житла, сфери дозвілля, тобто тоãо, що безпосередньо
впливало на формóвання обрисó таê званої "нової людини".
Зміни торêнóлися всіх êатеãорій населення êраїни, в томó числі
ліêарів. У межах цієї професії існóвало дві ãрóпи. По-перше, це
спеціалісти, яêі почали працювати ще в дорадянсьêий період. Вони мали
хорошó освітó і досвід роботи. По-дрóãе – радянсьêі êадри. Часто вони не
тільêи не мали належноãо професіоналізмó, але й освіти. Переважно це
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бóли вихідці з пролетарсьêоãо або селянсьêоãо середовища. Приналежність
до тієї чи іншої соціальної ãрóпи сильно впливала на повсяêдення, що
обóмовлювалося традиційно сформованим способом життя людини.
На повсяêдення ліêарів впливало ставлення до них влади.
Враховóючи сêладнó епідемічнó ситóацію та значнó смертність населення,
більшовиêи намаãалися налаãодити стосóнêи зі старими êадрами. Тисê на
них бóв значно менший, порівняно з іншими представниêами інтеліãенції.
Ця êатеãорія населення розãлядалася яê стратеãічно важлива для
бóдівництва радянсьêої держави.
Важливим еêономічним чинниêом, яêий безпосередньо впливав на
життя êожної людини, бóла цінова та продовольча політиêа радянсьêої
влади. Для медиêів вона бóла важлива не тільêи в раêóрсі ведення
домашньоãо ãосподарства, але й через залежність вдалоãо виêонання
обов’язêів на роботі від наявності певних предметів, приладів, речовин
тощо. В перші роêи радянсьêої влади треба ãоворити не стільêи про ціни,
сêільêи про праêтиêó розподілó наявних засобів.
Із введенням ó 1921 р. непó ситóація змінилася. Робилися спроби
введення оêремих елементів ринêових відносин. З’явилася êооперативна
та приватна торãівля. У зв’язêó з цим поліпшилося постачання населення
та óстанов необхідними товарами.
Важливим є питання фінансовоãо забезпечення ліêарів. За даними
Центральноãо Комітетó Медсанпраці, заробітна плата ліêаря ó 1923 р.
сêладала 13,8 % довоєнної зарплати Впродовж 1920-х рр. вона постійно
збільшóвалася, проте матеріальне становище цієї êатеãорії населення
залишалося сêладним. Через низьêий рівень зарплати ліêарів ó містах
поширювалося “сóмісництво”, завдяêи яêомó заробітоê зростав на 50-100 %.
Сêладними бóли й óмови праці ліêарів. Кодеêсом заêонів про працю
не бóло передбачено диференціацію їх роботи, реãóлювання робітничоãо
часó в залежності від швидêої та нічної медичної допомоãи, довãий час не
переãлядалася êласифіêація шêідливості та небезпечності ліêарсьêої
професії. Паралельно з цим розêрадалися медиêаменти, перев’язóвальний
матеріал, обладнання. Незважаючи на заборонó, êонфісêовóвалися
приміщення медичних заêладів.
До цьоãо додавалася низêа порóшень санітарних норм. Особливо
сêладними бóли óмови ó сільсьêій місцевості. Ліêарні та фельдшерсьêі
пóнêти працювали, здебільшоãо, в непридатних бóдівлях, їх персонал часто
не відповідав посаді. Частим бóло поєднання в одномó приміщенні
соматичних та інфеêційних відділень, що призводило до внóтриліêарняних
заражень.
Одночасно з цим значно підвищóється потреба населення в
êваліфіêованій медичній допомозі, що, ó зв’язêó з незначною êільêістю
êадрів, не завжди вдовольнялося. Виниêали êонфліêти з хворими.

Отже,формóвання радянсьêоãо сóспільства впродовж 1920-х рр.
позначилося на повсяêденномó житті звичайної людини. Ліêарі відчóли це
в повній мірі яê ó приватномó житті, таê і під час професійної діяльності.
Хараêтерними проявами таêоãо становища бóло недостатнє харчóвання,
незабезпеченість одяãом, постійні проблеми з житлом, що доповнювалося
неможливістю яêісно виêонóвати свої обов’язêи через постійнó нестачó
медиêаментів та обладнання, а таêож через êонфліêти з населенням.
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Списи салтівської культури

Анна Юрченко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Предмети озброєння в основномó знайдені саме в моãильниêах, воїнів
ховали в основномó зі зброєю. Це шаблі, бойові соêири, êистені, вістря
стріл та списів, предмети êінсьêоãо спорядження (вóдила, стремена,
пряжêи). Всі відомі в басейні Сіверсьêоãо Дінця і Осêола салтівсьêі
моãильниêи і оêремі поховання містять велиêó êільêість зброї і êінсьêоãо
спорядження. Хараêтерною особливістю моãильниêів із трóпоспаленням
є штóчне і навмисне пошêодження зброї. Таê деформовані всі шаблі,
більшість вістрів списів і соêир, значна частина êінсьêої збрóї.
Комплеêс зброї і êінсьêоãо спорядження є постійним. В ньоãо
входили шабля, лóê зі стрілами, бойової соêири і зрідêа списи.
Комплеêс зброї і êінсьêоãо спорядження є постійним. В ньоãо
входили шабля, лóê зі стрілами, бойової соêири і зрідêа списи.
Спис, поряд із шаблею та лóêом зі стрілами, бóв хараêтерний для
болãарсьêих племен салтівсьêої êóльтóри. Таêож списи знаходять в
поховальних êомплеêсах, здійснених за обрядом êремації.
Спис бóв зброєю нападó ó племен, що входили в салтівсьêó êóльтóрó.
Всі списи, знайдені в моãильниêах за обрядом трóпоспалення, залізні,
втóльчаті, за формою леза поділяються на 5 відділів, в залежності від
форми та поперечноãо перерізó пера серед відділів виділяються типи.
Оформлення êінця втóлêи є ознаêою для виділення варіантів.
Відділ І – вістря з вóзьêим, ромбічним в перетині пером – піêи.
Поділяється на 2 пити. Таêі вістря знайдені на моãильниêó поблизó
с. Кочетоê. Пера цьоãо типó є найвóжчими з óсіх вістрів салтівсьêої
êóльтóри. Їх ширина не перевищóє 2 см., а довжина êоливається в межах
20-30см, діаметр втóлоê дорівнює 2,5-3,2см. Це найстародавніший за
формою спис. Приблизно таêі вістря відомі в Північномó Причорномор’ї
за сêіфсьêоãо часó. Є вони і в êельтсьêих старожитностях. Деяêі вчені
пов’язóють цей різновид списів із появою і широêим застосóванням
êольчóжноãо обладóнêó.
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Відділ ІІ. – вістря з широêими листовидними, в перетині частіше за
все овальним чи óщільнено ромбічним пером. До ньоãо належать типи 3, 4,
5. таêа зброя знайдена на Сóãоãомільшансьêомó моãильниêó,
Цимлянсьêомó ãородищі.
Відділ ІІІ. Вістря з широêим лезом і двома отворами біля основи пера,
в перерізі яêоãо помітний різêий перехід від пласêих лопастей до
оêрóãлоãо продовження втóлêи. До ньоãо належить тип 6, що поділяється
на деêільêа варіантів.
Відділ IV. Вістря з двохшипним пером. Відділ представлений лише
одним пипом 7.
Відділ V. Подібні до ножа вістря. Об’єднані в один тип 8.
Мисливсьêий тип цієї зброї підтверджóється етноãрафічним матеріалом.
Металоãрафічні дослідження, проведені Міхеєвим та іншими
археолоãами поêазали, що вони виãотовлені з заліза і сталі. Для їх
виробництва застосовóвались яê сóцільнометалеві заãотовêи, таê і зварні.
Всі списи виãотовлялись за допомоãою êільêох êовальсьêих операцій.
Отже, дослідження списів дають певний пласт знань про салтівсьêó
êóльтóрó. На їх основі можна прослідити змінó обладóнêó, зробити
висновêи про промисли, а точніше, про полювання, а таêож про
êовальсьêе мистецтво і методи, достóпні тоãочасним майстрам.

the most important reason of the fight between Ottomans and Safavies which
was continuate year and years.
Iran, is the official representative of Shiism, worked for spreading Shiism
on that region by the help of missionaries called “Ahond”. Iran became
succesful for his duty in many times. Now, Iran is using the Shiism political
policy on Iraq, Syria and Lebonon. Iran has come into existance as an effective
power against U.S.A. on that region.
The effects of Shiism on Middle East Communities, the Shiism missions in
Anatolia from the time of Ottomans, the importance of Shiism on Iran’s
political struggle now were studied carefully from the point of view of history
in this study.

The Shıa Movement ın the Mıddle East from Ottoman Empıre up to
now and ıts Effects to SocıalPolıtıc Lıfe

Bolat Gökhan
Socıal Scıent Instıtuty – Kayseri (Turkey)
Because of Nationalism rised on demise of Ottoman Empire and the
interests of big powers, the Middle East – that has many different cultural,
political, ethnic, religious components – has encountered many political and
religious divisions. This separations became clear after the World War II and
the disagreements increased among the people day by day.
Middle East communities lived together many years in spite of all their
differences under Ottoman Empire. However they are in a chaos nowadays.
Not only this chaos has many reasons originating from external elements or
effects but also has some internal problems. The most important one among
these is the separations of religious sects. Although in the region the majority
of Muslims were Sunni, the struggles went on among Shia (or Shii) and Sunni
sects years and years. Iraq is an example of this struggle which is continuing
now.
Even though the Shiism is a religious sect, it was not only used as a tool
in religious interests but also in political struggles among the states. This was
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Economıc Relatıons Between Ukraıne and Turkey

Eşel Gökhan
Ercıyes Unıversıty Kayserı (Turkey)
After collapse of Soviet Union, Ukraine and Turkey starts a good
neighbourhood and economic activity. Turkey diplomaticaly accepted Ukraine
at 16th December of 1991.
Ukraine and Turkey signed nearly seventy of various agreements about
whole relations between two country after 1991 up to now. Especially the
economic agreements are followed all over the world and particulary the
countries around the blacksea.
Ukraine is the second biggest economic partner of Turkey after Russian
Federation in the whole Commonwealth of Independent States. Nowadays the
capacity of economic relations between Ukraine and Turkey is about
3,5 million dolars per year. This result includes imports and exports of goods.
It does not includes tourism spendings.
Nowadays there are some resticts comes into view about the commercial
and economic relations but these are some bureaucratic events. Essentially
there isn’t any big problem and misunderstanding between both countries and
Ukrainen and Turkish nation.
On the other hand Turkish-Ukrainian Business Council founded at
1993 and Council activities are supported by the Presidents and the
governments of both states. Both sides of the Turkish-Ukrainian Business
Council give priority to regional activities. Beside organising the Joint
Meetings of Turkish-Ukrainian Business Council outside the capitals, several
regional Business Committees have been established: Turkish-Donetsk,
Turkish-Crimea, Turkish-Simferepol, Turkish-Odessa. Balancing the foreign
trade deficit and varying the exports are the aims of Turkish-Ukrainian
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Business Council. Moreover, Council efforts to eliminate the restrictions on the
bilateral trade that recently came to the agenda.
By this council and the other cooperation organizations, Ukraine and
Turkey would have form more partnerships in the near future.

The Struggle for Ukrainian and Yiddish Language Education
in Interwar Bucovina as Reflected in the Newspapers
“Chas” and “Tshernovitser Bletter”

Sara Hall
University College London
In the inter-war period the pressure of Romanization grew on all nonRomanian language cultures in Bucovina. Non-dominant languages culture like
Yiddish and Ukrainian were particularly vulnerable to those pressures.
Although the development of both language cultures has taken a very
different turn after 1941 in the inter-war period a lot of scope for comparing
the two can be found.
The development of Yiddish and Ukrainian language cultures in inter-war
Bucovina has so far only been studies in isolation. This is mainly due to the
inaccessibility of both languages by most scholars. My main focus of research is
comparing the most longest-running and successful newspapers in both
languages: Chas and Tshernovitser Bletter, which list as one of their main aims
the promotion of their language cultures in Bucovina.
One of their battles is for appropriate language education for Ukrainians
and Yiddish-speaking youth. Chas main focus is the moderately successful
campaign to re-introduce Ukrainian language instructions into schools.
In contrasts to Chas Tshernovister Bletter concentrates on supporting
vocational schools for Jewish youth with Yiddish as the language of instruction.
Apart from the reason to let young people study in the language they
understand best, the Yiddish vocational schools also aim to counter the
backlash of the Romanization policies which leave many Jewish youngsters
without the opportunity to obtain an apprenticeship on business in Bucovina.
Despite the difference in focus and methods Chas and Tshernovitser
Bletter essential aim for the same: accessible and meaningful education for their
youth.
The comparison of the two newspapers will show that Yiddish and
Ukrainian language cultures faced to a large extent very similar pressures in
inter-war Bucovina and put similar emphasis on the areas in which they felt it
was most necessary to counterbalance the policies of Romanization as good as
possible.
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German Military Missions and their Role in TurcoGerman Arms
Trade in the Ottoman Empire between 1871 and 1914

Fahri Türk
Universität von Trakya Edirne (Türkei)
The Turco-German relations have a long standing tradition, which has
started in 1718 in the era of Prussian King Friedrich Wilhelm I. Between 1871
and 1914 was arms- and munitions trade was a major aspect of Turco-German
trade relations in a special manner as well as Turco-German relations in a
general one. This contribution is comprehensively addressed to the role of the
German arms industry in connection with the German army officers in Turkey
in influencing relations between the Second Reich and the Ottoman Empire
from 1871 to 1914.Besides Turkey wanted to modernize its armed forces
without falling completely under Western influence. Germany seemed the most
favored prospect for both techniques and technology.
-+German military missions played a double role in the developing of the
Turco-German relations. Primarily German officers influenced young Turkish
officers by propagating them German military thought. There were for example
only three German officers in the Turkish duty in 1898. At that time German
military attachй von Morgen tried to bring the Ottoman army closer to the
German militarism. For this reason he organized a trip for Turkish officers to
Germany. In this context it must be stressed that German officers had a big
impact on using of German arms and munitions in the Ottoman Army.
The Ottoman army is overhauled by German officers, particularly Colmar
Freiherr von der Goltz, who was head of the military mission from 1883 to
1895. Basically von der Goltz worked as a teacher in the Central Military
School (Mekteb-i Harbiye) in İstanbul. According to his reforms the Turkish
army divided into new brigade, regiments and battalions. Apart from this von
der Goltz prepared a new law of recruitment for the Turkish armed forces.
Influential at the Sultan’s court his advocacy for German weapons was a major
factor in the increasing Turkish orders placed with firms like Mauser and
Krupp. In the era of von der Goltz (1883-95) Turkey ordered arms and
munitions for 100.000.000 Francs from Germany. Goltz persuaded Sultan into
ordering 500 heavy canons for the Dardanel from Krupp in 1885.
Von der Goltz was a member of different commission like new armamentcommission for Turkish infantry, in which his membership was very important
in developing for close relations between Turkey and German arms industry.
For the German arms industry, foreign orders meant increased political
influence as well as an additional profit. Competition for the large-scale
Ottoman contracts was intense, even in the context of a developing cartel
system designed to discourage mutual throat-cutting. German rifles and
cannons were reliable and simple to operate. Von der Goltz was so
indispensable for the German interest in İstanbul that one can assume that he
was a third military and diplomatic power of Germany in Turkey.
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Аêадемія внóтрішніх війсьê МВС Уêраїни
Бєлãородсьêий державний óніверситет (Бєлãород, Російсьêа
Федерація)
Білорóсьêий державний óніверситет (Мінсьê, Білорóсь)
Варшавсьêий óніверситет (Варшава, Респóбліêа Польща)
Вінницьêий
державний
педаãоãічний
óніверситет
імені М. Коцюбинсьêоãо
Дніпропетровсьêий національний óніверситет
Донецьêий національний óніверситет
Ерсіесьêий óніверситет (Карсері, Тóреччина)
Запорізьêий національний óніверситет
Інститóт історії та права Миêолаївсьêоãо державноãо
óніверситетó імені В. О. Сóхомлинсьêоãо
Інститóт історії Уêраїни НАН Уêраїни
Інститóт мистецтвознавства фольêлористиêи та етнолоãії
імені М. Рильсьêоãо (Київ)
Кам’янець-Подільсьêий національний óніверситет
Київсьêий національний óніверситет імені Тараса Шевченêа
Лóãансьêий національний педаãоãічний óніверситет імені
Тараса Шевченêа
Міжреãіональна аêадемія óправління персоналом
Мосêовсьêий державний óніверситет імені М. В. Ломоносова
(Мосêва, Російсьêа Федерація)
Національний
технічний
óніверситет
«Харêівсьêий
політехнічний інститóт»
Національний óніверситет «Києво-Моãилянсьêа аêадемія»
Нижеãородсьêий
державний
óніверситет
імені М. І. Лобачевсьêоãо
Ніжинсьêий державний óніверситет імені Миêоли Гоãоля
Одесьêий національний політехнічний óніверситет
Одесьêий національний óніверситет імені І. І. Мечниêова
П’ятиãорсьêий
державний
лінãвістичний
óніверситет
(П’ятиãорсьê, Російсьêа Федерація)
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Пермсьêий державний óніверситет (Перм, Російсьêа
Федерація)
Полтавсьêий
державний
педаãоãічний
óніверситет
імені В. Г. Короленêа
Приêарпатсьêий національний óніверситет імені Василя
Стефаниêа
Самарсьêий державний педаãоãічний óніверситет (Самара,
Російсьêа Федерація)
Траêійсьêий óніверситет (Едірне, Тóреччина)
Уêраїнсьêий êатолицьêий óніверситет (м. Львів)
Ульянівсьêий державний педаãоãічний óніверситет імені
І. М. Ульянова (Ульянівсьê, Російсьêа Федерація)
Умансьêий державний педаãоãічний óніверситет імені Павла
Тичини
Університетсьêий êоледж (Лондон, Велиêа Британія)
Фрібóрзьêий óніверситет (Фрібóрã, Швейцарія)
Харêівсьêа заãальноосвітня шêола 1-3 стóпенів № 52
Харêівсьêа національна аêадемія місьêоãо ãосподарства
Харêівсьêа середня шêола № 99
Харêівсьêий ãóманітарний óніверситет «Народна óêраїнсьêа
аêадемія»
Харêівсьêий наóêово-методичний центр охорони êóльтóрної
спадщини
Харêівсьêий національний автомобільно-дорожний óніверситет
Харêівсьêий
національний
педаãоãічний
óніверситет
імені Г. С. Сêовороди
Харêівсьêий національний технічний óніверситет сільсьêоãо
ãосподарства імені Петра Василенêа
Харêівсьêий національний óніверситет імені В. Н. Каразіна
Харьêівсьêе вище професійне óчилище бóдівництва
Харьêовсêая ãимназия №152
Центр дослідження наóêово-технічноãо потенціалó та історії
наóêи імені Г. М. Доброва НАН Уêраїни
Центральний державний наóêово-технічний архів Уêраїни
Черніãівсьêий
Державний
педаãоãічний
óніверситет
імені Т. Г. Шевченêа
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•

Правила подання статей до фахового збірника
історичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії:
Збірник наукових праць»
1.

До збірника приймаються оригінальні проблемні статті, що не були
раніше опубліковані в інших виданнях. До розгляду, відповідно
постанови Президіума ВАК України «Про підвищення вимог до
фахових видань, внесених до перелiкiв ВАК України»
від 15.01.2003 р. № 7-05/1, приймаються лише наукові статті, які мають
такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку.

2.

Редакція залишає за собою право вносити редакційні правки до
текстів статей та оформлення.

3.

Статті приймаються з 1 травня по 20 червня. Статті, переслані
авторам для виправлення, повинні бути повернені в редакцію не
пізніше, ніж через два тижні.

4.

До редакції подається
•

Один друкований примірник статті на адресу редакції
збірника
Історичний факультет, ауд. 5-59
Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків 61077,
Україна
Teл.: +38(057)7075242
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5.

Витяг з протоколу засідання підрозділу навчального
закладу, де працює чи навчається автор, про рекомендацію
статті до друку
• Електронний варіант статті прикріпленим до листа файлом
відповідальному секретареві редакції збірника Кулікову
Володимиру
Олександровичу
на
адресу
vlkulikov@gmail.com
• Електронний варіант статті на підписаному CD-диску або
3,5-дюймовій дискеті
В статті дотримуватись наступного розташування елементів:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прізвище, ім’я, по-батькові автора (повністю)
Навчальний заклад, або інша установа, де працює, або
навчається автор
Посада, вчене звання автора
Контактні телефони, адреса електронної пошти автора
Назва статті
Резюме українською та англійською мовою (кожне – від 4-10
речень). Резюме починається з прізвища автора та назви статті
Текст статті
Література
Список скорочень

Увага! Вимоги до оформлення статті розміщені на
сайті історичного факультету
http://www-history.univer.kharkov.ua
Статті, що не відповідають вищенаведеним правилам, редколегією
збірника до розгляду не приймаються. Матеріали, не прийняті до
опублікування авторам не відсилаються. Пам’ятайте, що правильність
оформлення
є
невід’ємною
характеристикою якості
змісту,
компетентності та професіональної культури автора статті.
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Каразінські читання
(історичні науки)
Наукове видання
Матеріали міжнародної конференції молодих вчених
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