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только в Италии. Очень важным аспектом является то, что это и была 
территория, на которую распространялась до этого власть западноримского 
императора. Империя, какой она была определена в границах 395 г., 
постепенно распадалась. Начиная с 418 г. на ее территории образовываются 
варварские королевства, к 70-м гг. V в. они уже обрели независимость. 

Таким образом, если говорить о воссоединении двух частей империи в 
одно целое, то, можно говорить, лишь о присоединении той части, которая к 
476 г. оставалась под юрисдикцией западноримского императора – диоцеза 
Италия. Нельзя так же говорить о гибели Западной Римской империи как о 
единовременном событии. Это, скорее можно назвать постепенным 
распадом огромного государства на более мелкие образования, которыми 
являлись варварские королевства. 476 г. стал итогом, формальным 
подтверждением того, что уже свершилось. 
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Китейское городище окружено относительно ровной территорией, 
ограниченной с севера цепью холмов Джург-Оба. За несколько столетий 
античной истории эта первоначально сельская округа города постепенно 
превратилась в некрополь. Его изучение было во многом эпизодическим до 
1980-х гг., когда начались систематические исследования. 

Целью настоящей работы будет первое историографическое обобщение 
основных вех изучения китейского некрополя до первого десятилетия 
XXI в., когда работы на нем приобрели новый масштаб. 

Специальных исследований такого рода в науке нет. Имеются лишь 
публикации отдельных категорий материала (Ю. Ю. Марти, 
В. Ф. Гайдукевич, В. А. Хршановский, А. Л. Ермолин). 

Среди методов исследования используется историко-генетический, а 
также метод анализа и синтеза. 

Территории работ охватывают три участка: «центральный» (экспедиция 
ГМИР, В. А. Хршановский), «северный» – Джург-Оба (КФ ИА НАНУ, 
А. Л. Ермолин) и «западный» (В. А. Хршановский). 

На некрополе Китея преобладают два типа погребальных сооружений – 
грунтовые могилы и склепы (грунтовые и каменные). Склепы Китея 
впервые были открыты Ю. Ю. Марти в 20-х гг. ХХ в. В 1959 г. их описал 
В. Ф. Гайдукевич, а с 80-х гг. раскапывает В. А. Хршановский. С 2001 г. в 
работы включился А. Л. Ермолин. По целым погребальным комплексам 
некрополь существовал до конца V в., а по отдельным погребениям – до 
конца VI в., что соответствует жизни городища. 

В центральной части некрополя (к северу от балки Казан и восточной 
оконечности городища) выделяется ряд каменных склепов (В. А. Хршановский). 
Склеп № 145 может быть надежно датирован 1-й пол. V в. Склеп № 206 в II-
VI вв. использовался как сакральное место для жертвоприношений и тризн. 
Склеп № 265 (вырубной, но надстроенный известняковыми блоками) относится 

311 
 

к III-IV вв. Склеп № 263 сложен из блоков и плит известняка (сер. IV в.). Склеп 
№ 269 – вырубной в плите известняка и материковой глине. Монеты дают I треть 
IV в. Открытый в 2001 г. монументальный вырубной склеп № 314 с 
полуциркульным сводом последний раз заполнялся во 2-й пол. III в., а 
заполнение его дромоса – 2 пол. III – нач. V вв. 

По склону кряжа Джург-Оба, ограничивающего район китейского 
некрополя с севера, расположен ряд склепов. Еще в 1929 г. здесь был 
открыт склеп № 2 с росписью – изображением кораблика с парусом и 
человеческой фигурой в шляпе и одежде с широкими рукавами. У лежанки 
№ 4 – плохо сохранившееся изображение всадника. Есть и надпись «Саваг, 
сын Тасия». В 2001 г. склеп был доследован. Новый материал указывает на 
IV в. и христианскую принадлежность погребенных. Склеп 
№ 1 использовался до IV в. Склеп № 3 дал блюдо со штампованным 
крестом (2-я пол. V в.). В засыпи склепа – обломки мрамора с буквами. 
Склеп № 4 датируется стеклом с синими каплями – V в. Склеп № 5 дал 
большое разбитое краснолаковое блюдо (2-я пол. V в.). Земляной склеп 
№ 6 расположен у основания кургана Джург-Оба. Среди инвентаря – две 
золотые бусины, стакан, стеклянный шарообразный кувшин, краснолаковая 
тарелка с изображением креста на дне (2-я пол. V в.). 

С 2006 г. велись систематические раскопки участка Джург-Оба 
(А. Л. Ермолин) с участием студентов из БелГУ. Открыт ряд новых важных 
погребений позднеантичного времени, но полной публикации пока не было. 

Еще один (третий) участок позднеантичных грунтовых склепов 
исследовался за последнее 20-летие западнее городища близ берега 
(В. А. Хршановский). Здесь открыт ряд грунтовых склепов «гуннской 
эпохи», которые частично опубликованы. 

Позднеантичные китейские склепы – веское доказательство наличия в 
городе богатых жителей, строивших монументальные семейные 
усыпальницы с росписью. Погребальные камеры – просторные, с 
капитальными дромосами. 

Обобщение основных вех изучения некрополя и систематизация 
материала позволяют сделать вывод о том, что некрополь, как и городище, 
наиболее изучен в отношении позднеантичного периода и может стать 
эталонным памятником для этого времени. 
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Дослідження досвіду діяльності російських підприємців у Персії в 
зазначений період має велике значення для реалізації сучасних планів 
російсько-іранського співробітництва у сфері економіки. Воно дає можливість 
краще зрозуміти специфіку внутрішнього життя Ірану, сутність основних 
проблем, що виникали у процесі освоєння російськими підприємцями 
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перського ринку, та ряд інших питань, які і сьогодні є актуальними у відносинах 
двох країн. Нажаль, на даний момент ще не зроблено спеціальних досліджень, 
присвячених російському приватному підприємництву у Ірані в окреслений 
період, тому розробка цього питання має певну наукову новизну. Поверхово 
згадана проблема розглядається у роботах радянських істориків М. С. Іванова, 
Л. М. Кулагіної, Р. А. Сеїдова, Ю. Н. Абдуллаєва тощо, також певну увагу цій 
проблематиці уділяє і американський історик Ф. Каземзаде. Джерельна база 
роботи складається із торгових конвенції, уставів, текстів концесій тощо. 

У доповіді розглядається процес освоєння іранського ринку російськими 
підприємцями від 70-х років XIXст. до 1905 р. Саме в цей час були отримані 
основні концесії на будівництво телеграфних ліній та доріг, експлуатацію 
природних ресурсів тощо. У 1890 р. силами братів Полякових було створено 
Персидський обліково-кредитний банк, який став головним російським 
підприємством на території Ірану, що проводило активну політику 
економічного поневолення цієї країни. Характерною рисою цього періоду є 
доволі активна участь царського уряду у розвитку приватних підприємств 
своїх підданих та жорстка англо-російська конкуренція за перський ринок. 
Також велике значення для російського приватного капіталу мало і 
підписання з Іраном у 1901 р. нової торгової конвенції. 

Також у доповіді буде проаналізовано стан російського підприємництва 
у період іранської революції та напередодні Першої світової війни. Поразка 
Росії у російсько-японській війні та початок революції спричинили значні 
економічні негаразди у середині імперії, і як результат слабкість позицій 
царського уряду в азійському регіоні. Російська держава була вже не в змозі 
протистояти сильному англійському капіталу та іншим країнам, які також 
претендували на іранський ринок, тому у 1907 р. російський уряд був 
вимушений підписати з Англією угоду про розподіл сфер впливу у Ірані, 
Афганістані та Тибеті. Цей договір обмежив територію російського впливу 
лише північним регіоном Персії. Іранська революція 1905–1911 рр., мала 
великий негативний вплив на стан російського приватного підприємництва, 
під час революційного руху відбувалися масові народні виступи проти 
іноземного панування, а особливо проти іноземних концесій, серед яких 
були і концесії царських підданих. За весь час революції для захисту своїх 
інтересів російська армія провела дві військові компанії у персидському 
регіоні, що не могло не вплинути на становище російського приватного 
капіталу, який тісно співробітничав із реакційною владою шаха.  

Роблячи висновок можна сказати, що діяльність російських приватних 
підприємств у Ірані мала велике значення для реалізацій поставлених перед 
царським урядом завдань як політичного, так і економічного характеру. 
Російська підприємницька діяльність знаходилася у великій залежності від 
державної допомоги і слугувала опорою колоніального поневолення Персії. 
Наприкінці XIX ст. та у перші роки XX ст. з’являються основні підприємства і 
покращуються загальні умови для їх розвитку, але ця ситуація зазнає деяких 
змін у період іранських революційних подій та ряду внутрішньо – та 
зовнішньополітичних негараздів, що послабили позиції Росії у цьому регіоні 
та позбавили царських підданих міцної фінансової підтримки з боку держави. 
У подальшому намагаючись зберегти свої минулі здобутки царський уряд 
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розподіляє із Англією сфери впливу, а також всіма силами бореться проти 
революції та факторів, що загрожували російським підприємствам. 
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