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исторической науке отсутствуют специальные исследования по указанной 
теме, существуют лишь описательные упоминания в работах Л. Ранке, 
C. Новаковича, И. С. Достян и др.  

Если рассматривать восстания начала XIX в., как различные этапы 
единого процесса, периодизация будет выглядеть следующим образом: 
антифеодальное восстание (1804–1805 гг.); борьба против турецкого 
господства (1805–1813 гг.); второе восстание (1815 г.), как период 
строительства национального сербского государства.  

Первый этап (1804–1805 гг.) – проходил под знаком 
внутриполитического противоборства центрального правительства 
Османской империи и региональных правителей. Однако вскоре 
социальный и политический гнет новой власти, представителями которой 
были янычары, захватившие власть в Белградском пашалыке, вызвал 
народное возмущение, переросшее в вооруженное восстание. Оно стало 
следствием феодального гнета. Интересно, что в борьбе со своими 
угнетателями, сербы всячески поддерживались стамбульским 
правительством. 

Осознавая сложность сложившегося положения, а также понимая 
необходимость подавления восстания, начавшего играть роль 
децентрализующего фактора, султан в 1805 г. приказывает начать военные 
действия против сербов. Теперь восстание принимает принципиально новый 
характер. В 1805 г. наметилось национальное и религиозное 
противостояние. Начиная с битвы у с. Иваноковац (1805 г.) национальное 
движение переходит на новый уровень. Однако, на наш взгляд, данный 
период следует разделить еще на два этапа.  

1) от битвы у с. Иваноковац 8 августа 1805 г. до Ичкова мира 
15 января 1807 гг.;  

2)  с 15 января 1807 г. по сентябрь 1813 г.  
На протяжении первого сербам была характерна осторожность, 

основанная на отсутствии союзников в борьбе с сильным противником и 
недостатком вооружения и провианта Для. второго – более осмысленные 
действия против Порты в виду начала русско-турецкой войны.  

Поражение в сентябре 1813 г. первого восстания не остановило 
начавшийся процесс государственного строительства. В период восстания 
появляются органы управления, и формируется политическая элита.  

Усиливающийся с 1813 г. национальный, религиозный и социально-
экономический гнет привел в 1815 г. ко второму сербскому выступлению. 
Успехи сербов в первых столкновениях, а так же вмешательство Российской 
империи создали необходимую основу для развертывания дипломатической 
борьбы за юридическое провозглашение автономного сербского княжества, 
существовавшего de facto после 1815 г. Вследствие этого, период второго 
восстания – логическое завершение национально-освободительного 
движения сербов на данном этапе.  

Таким образом, развитие национального движения сербского народа в 
XIX в. прочно связывает оба восстания в единый процесс. Разделяя его на 
три периода, мы можем отметить не только эволюцию идеологии, но и 
выделить факторы, влияющие на сербское национально-освободительное 
движение.  
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У другій половини ХІХ ст. в Російській імперії стрімко збільшується 
кількість релігійно-церковної періодики. Поширення духовних видань було 
викликане багатьма факторами, які виникли у російському суспільстві 
внаслідок проведення Великих реформ. Вивчення матеріалів духовної 
періодики Харківської єпархії дає змогу дослідити ставлення місцевого 
духівництва до проблем та процесів реформування освіти.  

У Харкові виданню духовної періодики сприяли діяльність духовної 
семінарії, університету, а також активна участь місцевих архіпастирів. 
Протягом 1862–1884 рр. на теренах Харківської єпархії виходили «Духовный 
Вестник» (1862–1867 рр., редактор В. І. Добротворський), «Духовный 
Дневник» (1864–1867 рр., редактор архімандрит Агапіт), «Харьковские 
Епархиальные Ведомости» (1867–1884 рр., редактор І. Л. Чижевський).  

Упорядники духовних видань відводили чільне місце публікаціям актової 
документації, постійно розміщували матеріали урядових постанов і 
розпоряджень єпархіального керівництва, які є важливими для вивчення 
навчально-виховної та економічної діяльності духовних навчальних закладів 
єпархії. Колективи редакцій духовної преси особливу увагу надавали 
публікації діловодної та звітної документації. На сторінках періодичних видань 
регулярно друкувались звіти архіпастирів, семінарії та духовних училищ 
єпархії. Певне місце на шпальтах духовної періодики займали статистичні 
данні по духовним навчальним закладам. Такі матеріали надають цінну 
інформацію про кількісний склад учнів та викладачів духовних навчальних 
закладам єпархії, про їх навчально-методичне та матеріальне забезпечення.  

На сторінках духовних видань друкувались різноманітні за жанром 
матеріали, що відображали проблеми освіти й найбільше турбували 
суспільство. У той час увагу преси, як світської так і духовної, привертав 
процес реорганізації початкової освіти. Світська періодика починає жваво 
обговорювати проекти реформування народної освіти. Автори цих видань 
виступали за надання виняткового права керівництва початковою освітою 
приватним особам та земствам. Духівництво піддається нищівній критиці та 
звинуваченням у не спроможності вести справу народного просвітництва. У 
свою чергу, духовенство на шпальтах релігійних видань доводило свою 
здатність займатися народною освітою. Саме ця полеміка найбільш яскраво 
відображає ставлення духівництва до початкової освіти. Упорядники 
духовних видань приділяли значну увагу публікаціям, у яких 
висвітлювалися проблеми, що виникали перед духівництвом у народній 
школі. Матеріали цих статей дозволяють більш детально розглянути та 
проаналізувати освітню діяльність духовенства.  

У 1860-ті роки, особливо в момент до і після прийняття реформ, на 
сторінках періодики публікувалися проекти і різноманітні статті, присвячені 
реформуванню духовних навчальних закладів. На шпальтах духовних 
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видань Харківської єпархії місцеве духівництво та викладачі семінарії 
виступали зі своїми пропозиціями щодо ліквідації недоліків навчального 
процесу і кращої організації середніх духовних навчальних закладів.  

На сторінках духовних видань обговорювались й інші проблеми освіти. 
Чимало матеріалів було присвячено університетській освіті. Зокрема, статті, 
присвячені обговоренню нового університетського статуту. Духівництво 
виступало за збереження окремої кафедри та обов’язкового курсу 
богослов’я. Духовна періодика не обійшла увагою і проблем жіночої освіти, 
чимало авторів статей виступали з пропозиціями та планами покращення 
жіночих духовних училищ.  

Отже, матеріали православної періодики Харківської єпархії не тільки 
відображають стан освіти та її проблеми в єпархії, але і відкривають 
можливість дослідити ставлення місцевого духівництва до процесу 
реформування освіти у Російській імперії.  

З історії читання на Харківщині: народні бібліотеки  
та їхні читачі наприкінці XIX – на початку XX століття 
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Особливості стану бібліотек є надзвичайно важливою складовою культури 
читання. Вони формують загальне ставлення до процесу читання, умови, в 
яких він відбувався. Зручне та просторе приміщення дає змогу правильно і 
систематично розмістити книжковий матеріал та легко знаходити потрібні 
книги, і, навпаки – у тісному та погано освітленому приміщенні витрачається 
багато зайвих зусиль. Наприкінці XIX ст. у Харківській губернії лише 37% 
бібліотек було забезпечено окремим приміщенням. Більше половини народних 
бібліотек знаходилися при школах різного типу. 18% ділили приміщення з 
волосними та сільськими правліннями. Окремі квартири винаймали 7 %. 
Спеціалізованими приміщеннями було забезпечено лише 1 % бібліотек, в той 
час як окремими будівлями, відведеними під книгосховища та читальні зали 
було забезпечено 1,4 % бібліотек «для народу». Культура читання у 
бібліотеках, які знаходилися при школах, мала деякі характерні риси. 
Бібліотека при школі потрапляла у залежність від шкільного режиму. Майже 
неможливо було організувати в цьому випадку видачу книг в години шкільних 
занять без ризику нанести шкоду останнім. Про відкриття читалень в таких 
умовах не доводилося й мріяти. Бібліотека та школа заважали одна одній. 
Бібліотеки розміщувались безпосередньо у класних кімнатах, коридорах, у 
вчительській, на квартирі вчителя. Народні бібліотеки були доволі дорогими в 
організації, тому їм доводилося «паразитувати» на непризначених для читання 
приміщеннях, займати «куток». Середньостатистична бібліотека являла собою 
квадратну кімнату, довжиною близька 5 метрів та 3,5 метрів у висоту. Середня 
площа становила 21 квадратний метр. Спираючись лише не суб’єктивні оцінки 
завідувачів бібліотек, ми можемо судити, що у своїй більшості бібліотечні 
приміщення буле добре або задовільно освітлені. Однак, зазвичай бібліотечне 
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приміщення мало 2–3 вікна, до того ж – невелику площу, що не може бути 
достатнім. Відомо, що лампи використовувалися дуже широко, що певною 
мірою ілюструє справжню якість освітлення. Суб’єктивність у відношенні до 
освітленості у даному випадку пояснюється тим, що пересічне дешеве житло 
мало ще гірші умови. Не були рідкістю холодні та тісні приміщення бібліотек, 
в яких доводилося зберігати та використовувати літературу. Частина 
бібліотечного приміщення завжди зайнята шафами і полицями. Виходячи з 
цього, ці приміщення не можна було назвати просторими. Зустрічалися 
бібліотеки із земляною підлогою. У Харківській губернії доля таких 
бібліотечних приміщень становила 17 %. Частина бібліотечного приміщення 
завжди зайнята шафами і полицями. Виходячи з цього, приміщення не можна 
було назвати просторими. Повітря в них вистачало для комфортного 
перебування максимум 10–15 осіб, за тієї умови, що в середньому однією 
такою бібліотекою користувалися дві – три тисячі абонентів. Тобто, бібліотеки 
і читальні за рідкісними винятками, не могли бути використані як клуби, або 
місця, де можна було б зібратися для задоволення потреб у спілкуванні. 
Інвентар більшості харківських бібліотек був простим. До нього входили шафи 
або полиці для книг, столи, сидіння і стільці для відвідувачів та службового 
персоналу. Переважно книги зберігалися у шафах, подекуди – на полицях, а в 
одній бібліотеці – на підлозі. Діяльність народних бібліотек була спрямована 
на те, щоб донести книгу до представників найбіднішого класу населення – 
селян, міщан, ремісників. Майже повна відсутність вільного часу для читання, 
вкрай низький рівень доходів для придбання книг, жахливі побутові умови 
ускладнювали задоволення інтелектуальних потреб «нових читачів» 
індустріальної епохи. Спеціально пристосовані для масового читача бібліотеки 
– одні із небагатьох джерел для самоосвіти, також страждали від бідності, 
створюючи читачеві замість комфорту чергові незручності. Читання як 
ментальна практика набувало серед нижчих верств населення у визначену 
епоху героїчних, жертовних рис, вимагаючи неабиякої витримки і зусиль. 
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Карикатури газети «Правда» за 1933 р. як джерело з дослідження образу 
внутрішнього «ворога» було обрано нами з огляду на значення вказаного 
року для СРСР: це підбиття підсумків першої п’ятирічки, чистка партії, 
голодомор. Матеріали газети «Правда», заснованої як друкований орган 
партії, є особливо показовими.  

В останні роки з’явились дослідження, що аналізують образ «ворога» в 
СРСР в різних жанрах мистецтва та в різні хронологічні періоди. Це, зокрема, 
роботи Г. Орлової, О. Голубєва, В. Багдасаряна, О. Костеревої та О. Вдовіна. 
Більшість з них зосереджуються на аналізі зовнішнього «ворога». Натомість 
карикатури «Правди» засвідчують, що внутрішньому «ворогу» приділялось 
значно більше уваги – 168 карикатур з 267 за 1933 р. (63%).  


