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Аналіз змісту робіт вищеназваних авторів дає змогу констатувати, що 
сучасна українська історіографія в цілому прихильно ставиться до політики 
урядів УНР та Гетьманату щодо розбудови національної вищої освіти, зокрема, 
утворення українських університетів та, у той же час, наголошує на низці 
проблем, котрі постали на цьому шляху. При цьому в окремих працях, зокрема, 
дисертації М. Ю. Ротар, простежуються тенденції протиставлення національної 
вищої освіти «російським університетам», провідне місце в яких посідали 
зрусифіковані науково-педагогічні кадри. Щодо сучасних оцінок розбудови 
вищої освіти за часів радянських урядів України періоду Революції та 
Громадянської війни, то вони (як це не дивно з огляду на кардинальну зміну 
критеріїв оцінювання подій 1917–1921 рр.) також є здебільшого позитивними. 

Так, С. В. Майборода відзначає, що Тимчасовий робітничо-селянський 
уряд України прикладав «великих зусиль до того, щоб вищі навчальні 
заклади діяли та готували спеціалістів». 

Таким чином, головними напрямами дослідження проблем формування 
вищої освіти в період Революції та Громадянської війни у сучасній 
історіографії стали: діяльність у цьому напрямі національних урядів 
України, формування апарату управління вищою освітою, історія окремих 
вищих навчальних закладів та персоналії провідних діячів вищої освіти. У 
той же час, варто відзначити, що, незважаючи на порівняно велику кількість 
наукових праць різної спрямованості, цілісна картина трансформацій вищої 
освіти в період 1917–1918 рр. досі не відтворена у вітчизняній історіографії. 
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Вторая Балканская война 1913 г. стала логическим продолжением Первой. 
Противоречия между странами Балканского союза вылились в 
«межсоюзническую войну» Болгарии против Греции, Сербии и Черногории. 
Война повлияла на дальнейшее развитие политической обстановки на Балканах, 
заложила фундамент для будущих противоречий между странами региона, 
повлияла на расстановку сил в Европе перед Первой мировой войной. 

В историографии проблемы доминирует мнение, что столкновение 
бывших союзников было обусловлено разногласиями относительно 
Македонии, а также стремлением Сербии добиться выхода к морю через 
занятые болгарами земли. Эти противоречия были усугублены влиянием 
великих держав – Германии, Австро-Венгрии, России, Англии. Из первых 
работ в этой области стоит выделить вышедшую в 1914 г. в России 
брошюру В. Якушина «Балканские войны и их результаты. К числе 
фундаментальных исследований по данной проблематике следует отнести 
монографию В. А. Жебакрицкого «Болгария во время Балканских войн 
1912–1913 гг.». Ученый подробно описал отношения Болгарии с соседними 
странами, рассмотрел внешнеполитический курс стран-участниц Второй 
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Балканской войны, детально осветил ход боевых действий, оценив эту 
войну как захватническую по своей сути. Важнейшими источниками для нас 
стали периодические издания «Новое время», «Российские ведомости», 
«Южный край». 

Каждая из стран, задействованных в конфликте, претендовала на гегемонию 
в регионе, и не была заинтересована в усилении какого-либо из соседних 
государств. Усилия России по предотвращению назревавшего столкновения 
оказались тщетны во много потому, что Петербург остался одинок в своем 
стремлении сохранить Балканский союз. Поражение российской дипломатии 
обернулось триумфом внешнеполитической линии Вены. 
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В XVIII в., а именно с 1721 г., начинается новый период истории 
Русской Православной Церкви, который в соответствии с названием 
высшего органа управления Церковью – Святейшего Синода называется 
синодальным периодом. Реформа при императоре Петре I, повлекшая за 
собой серьезные изменения в церковной жизни Российской империи, 
продолжились и при правлении Екатерины II, которая стала продолжателем 
петровских церковных реформ. Эпоха Екатерины II – один из самых важных 
и напряженных этапов развития Российской империи. Это было время 
пробуждения научных, литературных и философских интересов в русском 
обществе, временем формирования новой страницы в истории развития 
Русской Православной Церкви. 

Изучение синодального периода истории Русской Православной Церкви 
начинается в первой половине XIX в. В 1805 г. выходит работа «Краткая 
российская церковная история» митрополита Платона (Левшина), которую 
можно считать первой попыткой научно-критического изложения истории 
Русской Церкви. Этот труд послужил основой начала изучения церковной 
истории. Однако в данном сочинении события не доводятся до церковной 
реформы Петра I. Затем появляется работа «История российской иерархии» 
(1807–1815 гг.) епископа Евгения (Болховитинов), основанная на 
исторических документах и дающая описания епархий и монастырей. В его 
труде кратко изложено и начало истории синодального периода Русской 
Православной Церкви.  

В первой половине XIX в. начинается изучение церковной истории и 
светскими историками. Выходит в свет «История Российской Церкви» 
(1838 г.) А. Н. Муравьева, в которой синодальному периоду уделялось 
крайне мало внимания, и то в общих чертах и лишь о начале церковной 
реформы. 
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Продолжая работу начатую епископом Евгением в 1848 г. выходит труд 
архиепископа Филарета (Гумилевского) «История Русской Церкви». 5-ый 
том работы составила история синодального периода, в котором 
рассмотрена и история Церкви в правлении императрицы Екатерины II. Эта 
работа до второй половины XIX в. оставалась единственным сочинением, 
рассматривающим синодальный период, и послужившая основой для ряда 
кратких общих обзоров истории Русской Церкви, составленных в 60–70-х 
годах XIX в. 

Таким образом, историки Церкви первой половины XIX в. изучали 
основные этапы становления Русской Православной Церкви, и в частности 
влияния реформ екатерининского времени на развитие Церкви, 
рассматривали историю отдельных епархий и монастырей, на основе 
источников. В основном изучением Церкви в этот период занимались 
церковные историки, поэтому некоторые проблемы церковной истории 
оставались не рассмотренными. Так же на выбор изучаемой тематики 
оказывали влияние и некоторые внешние обстоятельства, в частности 
духовная цензура. 
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Діонісійство як культурно-історичний феномен бере свій початок із 
прадавніх часів. Культ Діоніса, бога-покровителя виноробства та античного 
театру, набув найбільшого розквіту в Афінах, коли у V ст. до н. е. його було 
включено до олімпійського пантеону як сина Зевса. 

Однак вже від тоді античні автори не могли визначити, звідки ж 
походить нове та настільки непритаманне давньогрецькому устрою життя, 
божество. Гомер згадує у своїх поемах Діоніса, як автохтонний культ, 
відомий еллінам з Х ст. до н. е., в Орфічних та Гомерівських гімнах він 
порівнюється з критським Загреєм у зв’язку зі значною схожістю 
міфологем, Геродот вбачає в ньому єгипетського Осиріса, а Демосфен – 
«пивного» Сабазія. 

В сучасній історіографії (В. В. Вересаев, В. Іванов., О. Ф. Лосєв, 
М. Нільссон, Ф. Ф. Зелінський ), присвяченій цьому питанню, також не було 
вироблено єдиної позиції щодо подальшої культурної еволюції цього 
феномена. Дотримуючись кожен своєї думки про походження Діоніса, 
дослідники схильні подовжувати чи скорочувати терміни його становлення і 
розвитку культу та включати в коло його функцій ті чи інші сфери 
світогляду античних еллінів. Це є причиною того, що й сам термін 
«діонісійство» не має чіткого визначення. Звідси нагальна потреба оцінити і 
ввести поняття «діонісійство» у культурологічний вжиток гуманістики. 
Задля цього актуальним є його дослідження, що буде плідним для розвідок 
вже у сфері новітніх практик культуротворення. 
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Дослідивши історію зародження культа Діоніса від самого її початку до 
пізніших форм, можна простежити процес послідовного залучення до 
даного культу сфер теоретичної діяльності та праксису античної культури. 
Виростаючи з прадавніх (прадіонісійських) рис що мали місце також в 
єгипетській, крито-мікенській та фригійсько-фракійській релігійних 
віруваннях саме на основі грецької культури діонісійство утворило 
класичну форму і перетворилося на цілісний культурний феномен, що 
охоплював релігійний, духовний (естетико-філософська думка), науковий та 
виховний аспекти життя Афінського суспільства. 

У культі Діоніса, який від початку мав яскраво виражені архаїчні 
хтонічні ознаки та вшановувався в якості божества землеробського 
населення хори, під впливом розвиненої античної культури на тлі релігійної 
обрядовості зародився в повній мірі естетико-культурний контекст, після 
чого феномен діонісійства набув своїх сталих рис. З огляду на це можливо 
говорити по багаторівневий характер цього явища, який почав формуватися 
на теренах Критської, Египетської та Фракійсько-фригійської цивілізацій ще 
задовго до заснування Афінської держави, а також справив значний вплив 
на культурно-естетичну парадигму Європи середніх віків та нового часу. 
Так, з Великих Діонісіїв, щорічних загальнополісних свят на честь Діоніса, 
зародився такий вид мистецтва, як театр. Трагедії, комедії та навіть 
сатирівська драма майже в незмінній формі ставилися на европейських 
підмостках. До того ж сам архітектурний ансамбль театру Діоніса,що його 
було збудовано в Vст. до н. е. в Афінах, став прототипом сучасних будівель, 
залишивши незмінними навіть назви структурних частин (скена – сцена, 
театрон – театр і т. д.). 

Весняне свято квітів – Анфістерії, під час яких громадяни Афінського 
полісу перевдягалися в різноманітні костюми та розігрували сцени з 
міфологеми Діоніса, стало початком формування такого явища, яке в 
європейській культурі отримало назву «карнавал». 

Форми релігійного вшанування Діоніса, як хтонічного божества, тобто 
пов’язаного з потойбічним світом, що помирало взимку та воскресало 
навесні, заклав підвалини так званого феномену «страждаючого бога», що 
втілився в тій чи іншій формі у багатьох сучасних європейських релігіях. До 
того ж у VII ст. до н. е. хліборобське населення афінської хори створювало 
закриті гуртки «посвячених», в яких на честь Діоніса проводилися таємні 
обряди на загадковій незрозумілій мові, що в подальшому в загальному 
вигляді отримало назву «орфізм». Так, можна стверджувати, що орфіки є 
родоначальниками практики організації сект, яка й в наш час не втратила 
свою актуальність. 

Отже, феномен діонісійства, незважаючи на свою суперечливість, став 
видатним явищем в історії стародавнього світу та збагатив сучасну світову 
культуру, а також залишив незгладимий слід у світогляді подальших 
поколінь. Феномен діонісійства є маркером одного з основних аспектів 
становлення європейської культури, що пов’язнаний з трансгресивним , 
індивідуальним духом та креативною домінантою, характерною для 
«прометеївської» світоглядної традиції. 


