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складали в селах) найбільшою цінністю була земля, яка видавалася певною 
частиною на кожну родину. Саме цим, на наш погляд, пояснюється поява 
малих родин (на відміну від початкових великих) та зниження шлюбного 
віку. Загальний швидкий демографічний зріст російського населення краю 
був обумовлений природнім приростом та перманентними міграціями, а 
також ендогамними та внутрішньоконфесійними шлюбами. З відходом від 
останньої традиції відбувається прорив етнічних кордонів, інтеграційні 
тенденції якого можемо спостерігати сьогодні. 

Неабияке значення у збереженні культурного обліку липован Буджаку 
відігравала відносно сприятлива конфесійна ситуація в регіоні, а саме 
свобода віросповідання, будівництва храмів та відправлення культу. 
Безперечно спільність віросповідання слід вважати одним з головних 
чинників, консолідуючих досить різнобарвне у соціальному та релігійному 
планах населення у стійку локальну групу старообрядців. 
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Сучасний підхід до вивчення просвітництва інтелігенції має більш 
збалансований характер. Актуальність теми на даному етапі полягає в тому, що 
соціальна ситуація в Росії дуже подібна до тієї, що була на початку ХХ століття. 
Тому, щоби зрозуміти просвітницьку місію та призначення інтелігенції на 
сучасному етапі, дослідники звертаються до витоків появи інтелігенції в Росії. 
Дослідження ведуть як історики, так і філософи, соціологи, юристи. Також 
відбувається переоцінка робіт дореволюційних авторів, яких в радянський час 
ігнорували, вважаючи їх представниками буржуазної ідеології. 

Сьогодні історики виділили три етапи в історіографії. Перший період 
включає в себе роботи дореволюційних істориків, другий – дослідження 
радянських авторів і третій – сучасні праці російських дослідників. Новітній 
етап історіографії перебуває у процесі формування та накопичення 
матеріалу. Можна виділити дві характерні риси російської історіографії – 
поява значної кількості робіт, особливо в регіонах; друга – дослідники 
розглядають тему просвітництва в контексті культурної історії. 

Одна з перших монографій, яка торкається проблеми написана 
Н. К. Гурькіною. Автор підіймає питання про діяльність інтелігенції на півночі 
Росії, де гостро стояла проблема грамотності. Продовжує цю тему М. Пулькін, 
котрий займається темою формування інтелігенції у корінних народів Росії. 
Російська інтелігенція намагалася торкнутися освіти цих народів (мордва, 
чуваші, татари). Найбільш вагоме дослідження провела І. А. Анохіна. Вона 
використовувала матеріал як російських, так і місцевих істориків. Це дало 
можливість систематизувати матеріал та зробити періодизацію історіографії. 
Темою просвітництва єврейського населення займається Е. А. Дегальцева. 
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Дослідниця говорить про те, що єврейські культурно-просвітницькі товариства 
сприяли консолідації усього народу в межах країни. Відома російська 
дослідниця громадських організацій А .С. Туманова в низці своїх робіт 
доводить, що головним пріоритетом інтелігенції на початку ХХ століття було 
поширення просвітництва та грамотності. Автор говорить, що культурний 
рівень губернських міст був не високим і тому роль інтелігенції була 
провідною. В цьому з нею згодна Д. М. Пюріяйен. 

Осередками своєї діяльності інтелігенції вибирала культурно-
просвітницькі організації. Серед сучасних авторів можна назвати 
Д. І. Попова, Т. А. Івеніну, О. О. Бикова. Ще одним моментом, який 
поступово виходить з кола досліджень – просвітництво серед робітників. 
М. А. Полікарпова відмітила, що рівень освіти робітників був вкрай 
низьким. Держава не намагалася забезпечити їх хоча б початковою освітою. 
Проте у великих промислових містах на підприємствах були курси для 
робітників, де читали викладачі університетів, народних шкіл. 

Деякі автори, такі як О. В. Доброва, зазначають, що інтелігенція сприяла 
збільшенню кількості освічених людей в провінціях, інші – Н. Я. Артамонова, 
І. Н. Містреков говорять про суперечливий характер діяльності інтелігенції. 
Нечисленність цього прошарку суспільства не давала змоги значно впливати 
на громадське та культурне життя імперських міст.  

На сучасному етапі російської регіональної історіографії, не дивлячись на 
підвищений інтерес до вивчення інтелігенції так і не стала окремим 
предметом дослідження. Проблема розвитку просвітницької діяльності 
інтелігенції на початку ХХ століття досліджується на рівні культурної історії. 
Не дивлячись на окремі успіхи, котрі були досягнуті в розробці питання, в 
науковій літературі залишаються маловивчені теми. Поки що нема 
узагальнюючих робіт, котрі цілісно відобразили картину просвітництва в 
губерніях Російської імперії. Мало праць присвячених окремим особам в 
просвітницькому русі та діяльності інтелігенції корінних народів Росії. 
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Византийский Херсон унаследовал традицию античной медицинской 
практики, принесенную сюда врачами Восточного Средиземноморья. 
Свидетельством тому служат медицинские предметы, найденные в 
средневековом городе. Среди них встречаются хирургические зонды, гусиные 
перья (инструмент для глазных операций), прижигатели, пинцеты, ложечки, 
терочники для приготовления лекарств, дощечки. Детальное рассмотрение 
медицинских инструментов может дать дополнительную информацию о 
состоянии медицины в византийском Херсоне. Несмотря на то, что 
византийская медицина знала более чем 200 византийских хирургических 
инструментов (отличных от греческого или римского происхождения), в 
Херсоне мы имеем дело с инструментами, характерными еще для античной 
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традиции. Изготовляли эти инструменты, как и раньше, из бронзы, кости, 
возможно, из стали. Наиболее характерную связь с античной медицинской 
практикой можно проследить в использовании прижигателей, которые, как в 
византийском, так и в античном Херсонесе – Херсоне, использовали для 
дезинфекции как наружных, так и внутренних ран. Прижигали также места 
ампутации. Средневековому периоду соответствует бронзовый вильчатый 
прижигатель, ручка которого орнаментирована узором. К античной традиции 
принадлежат бронзовые пинцеты с плоскими и Г-образными губами. Их 
использовали офтальмологи и хирурги. Как в античном Херсонесе, так и в 
средневековом Херсоне использовали примитивные пинцеты без зубчиков. В 
античный период ими вытаскивали посторонние предметы из ран, 
выщипывали волосы, если это требовалось для операции. Требует внимания 
характерная и частая средневековая медицинская находка – полая птичья 
кость, заостренная на концах. Ее могли использовать для лечения глазных 
заболеваний, наростов внешних на глазах, хирургического исправления роста 
конъюнктивы и удаления катаракты. 

Фрагмент каменной дощечки порфирного цвета, использовался, 
возможно, как и в античный период, для смешивания порошков или для 
заточки и правки хирургических инструментов. Обилие медицинских 
ложечек-дозаторов, флаконов, весов говорит не только об употреблении, но 
и о приготовлении лекарств. 

При сравнении количества и разнообразия медицинских предметов 
античного и средневекового Херсонеса – Херсона может сложиться 
представление о деградации медицины в средневековую эпоху. Но следует 
помнить, что сохранности античных медицинских предметов мы обязаны 
погребальному обряду того времени. Традиция предполагала класть вместе с 
умершим предметы, характеризующие его профессиональную деятельность. Не 
случайно почти все медицинские наборы инструментов, были обнаружены в 
херсонесских гробницах. В Византии подобная практика отсутствовала, что 
объяснимо христианскими канонами погребения. Медицинские предметы 
византийского Херсона из-за случайности находок, как правило, плохо 
идентифицировались исследователями и в большинстве своем вписывались в 
полевые описи не как медицинские инструменты, а как предметы быта, культа, 
ремесла. Отсутствие в поле зрения исследователей таких находок 
средневекового периода, как скальпель, также нельзя объяснить прекращением 
их использования херсонскими врачами. Лезвие византийского, как и античного 
скальпеля, изготовлялось из стали и в античном Херсонесе практически не 
сохранились: по точному замечанию В. И. Кадеева «от них оставались только 
следы, так как в Херсонесе изделия из черных металлов сохраняются очень 
плохо». Античные скальпели идентифицировали лишь благодаря рукоятке и 
соседству с другими хирургическими приборами в наборе, найденном в 
гробнице, или по изображениям на стелах. Таких условий для византийских 
медицинских предметов не было, и рукоятки скальпелей, возможно, также не 
были верно идентифицированы во время раскопок. 

Таким образом, мы можем проследить непрерывную связь античной и 
средневековой практической медицины в византийском Херсоне на примере 
медицинских инструментов. Среди них мы не можем пока 
идентифицировать те, что были изобретены в Византии и не использовались 
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в античный период. Следовательно, в медицинской практике херсонские 
врачи скорее тяготели к традиции предков, нежели к новшествам 
метрополии и в этом прослеживается определенный провинциальный 
консерватизм далекого заморского ромейского города. 
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