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Таким образом, 5-я гвардейская танковая армия 12 июля потеряла 
примерно в 2,5 раза больше танков и штурмовых орудий, чем противник. 
Безвозвратные потери сторон в бронетехнике соответствуют 6:1 в пользу 
немцев. 

И все же, несмотря на крупную неудачу, немецкая ударная группировка 
была обескровлена и измотана, ее наступление было вскоре остановлено. 

Миф о крупном встречном танковом сражении понадобился генералу 
Ротмистрову и командованию Воронежского фронта для оправдания 
промахов, допущенных при подготовке и проведении контрудара. Однако 
миф нисколько не умаляет подвига советских танкистов в Курской битве. 

Идеи ненасилия в философии Махатмы Ганди 
Ольга Чистотина 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 
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В современном мире обостряется поиск принципиально новых путей 
решения политических, социальных и культурно-религиозных 
конфликтов. Этим объясняется повышение интереса к историческому 
опыту ненасильственной борьбы и, в частности, к идеологии ненасилия, 
разработанной Махатмой Ганди. Актуализируется вопрос о возможностях 
ненасилия как альтернативного пути развития, проблема совместимости 
философско-этических учений с политической деятельностью. Обращение 
к опыту ненасильственной борьбы имеет как научное, так и практическое 
значение.  

Важнейшим источником в изучении вопросов идеологии гандизма 
являются автобиография М. К. Ганди, его статьи, речи, переписка со 
Львом Толстым, а также воспоминания соратников и современников. 

Индийское национально-освободительное движение 20-х – 40-х годов, 
личность и идеи Махатмы Ганди нашли довольно широкое освещение в 
научной литературе: этому вопросу посвящены работы отечественных, 
индийских и английских историков. Тему исследовали О. В. Мартышин, 
Р. А. Ульяновский, Б. Р. Рыбаков, Л. Р. Полонская, Э. Н. Комаров, 
М. Т. Степанянц, А. Д. Литман и др. Однако задание исчерпывающего 
исследования и объективной оценки идеологии Ганди ещё нельзя считать 
разрешенным. Требует разработки исследование истоков и последующего 
влияния гандизма. Открытым остаётся вопрос о возможности применения 
идей Ганди в современном мире. 

В данной работе сделана попытка рассмотреть гандизм сквозь призму 
исторической трансформации идей ненасилия. Объект исследования – 
идеология и философия Махатмы Ганди. Предметом исследования 
является идея ненасилия как основополагающий принцип философско-
этического учения и социально-политической борьбы.  

В данной работе рассмотрены такие аспекты учения Ганди: 
Истоки. Идеология Махатмы Ганди глубоко укоренена в индийской 

культуре и даже в ментальности народа. Истоки идеологии ненасилия 
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лежат в различных мировых религиях. Понимания феномена гандизма 
невозможно без изучения этого фундамента. 

Морально-этическое учение. В основе гандизма – глубоко 
разработанное философское учение, составляющее целостное 
мировоззрение. Все социально-политические практики гандизма имеют 
свое философское обоснование и этическое оправдание. Центральная идея 
гандизма – идеал ахимсы, проявляющейся в непричинении вреда живым 
существам и абсолютном ненасилии. 

Особенности политических воззрений. Сочетание активной 
политической освободительной борьбы с принципиальными нормами 
ненасилия является отличительной чертой гандизма. Достижение 
освобождения Индии Ганди считал возможным лишь при помощи борьбы 
без применения насилия. Основные программы достижения цели – 
сатьяграха, сварадж и свадеши – базируются на несотрудничестве и 
моральном давлении на противника, основаны на таких методах борьбы, 
как забастовки, демонстрации, петиции, бойкоты. Доступность и 
этическая безупречность этих методов сделала возможной массовость и  
масштабность освободительного движения и, в конечном счете, 
обеспечила достижение цели.  

Рассмотрение гандизма с точки зрения воплощения идей ненасилия 
приводит к выводу о том, что это учение является целостной идеологией, 
объединившей философско-моральные нормы и социально-политическую 
практику. В гандизме они основываются на общей идее ненасилия, 
исходящей из религиозных воззрений и проявляющейся в политической 
жизни. Достижение Индией независимости посредством мирной борьбы 
свидетельствует о действенности ненасильственных методов.  
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Вельбарські племена брали участь у формуванні черняхівської 
культури нарівні з іншими культурно-етнічними групами, які жили в Буго-
Дніпровському межиріччі. Вони були одним з її культурно-етнічних 
компонентів. Суцільним масивом і в чистому вигляді вельбарська 
культура представлена лише на території Західної Волині. В інших 
регіонах Правобережжя вельбарські старожитності існують черезсмужно з 
пам’ятками черняхівської культури, які мають на певних територіях 
власне етнокультурне забарвлення пов’язане з місцевим субстратом. 

Певне значення для розуміння ролі вельбарських племен в історії 
Південно-Східної Європи мали дослідження черняхівських пам’яток у 
Костянці, ягнятині, Леськах, Косанові, Компанійцях та інших, де наявні 
елементи вельбарської культури. 
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Найбільш розповсюджені в черняхівській культурі типи жител – 
наземні каркасні і напівземлянки – властиві і для вельбарської культури на 
території Західної Волині. 

У вельбарській, як і в черняхівській, культурі на могильниках наявні і 
трупоспалення, і трупоположення зі значною перевагою трупоспалень ( 
близько 80%). Вельбарські елементи виступають і в обряді кремації, а 
також в трупо положеннях в простих ямах з північною орієнтацією при 
наявності підголовників, вугликів, поховального інвентарю, що 
характерно і для черняхівської культури. 

Появу вельбарських племен на схід від Вісли , ні в якому разі не можна 
розглядати як доказ домінуючої ролі у створенні черняхівської культури. 
Матеріали з вельбарських селищ, демонструють, що коли в лісостепових 
районах України почала функціонувати черняхівська культура, культура 
Західної Волині майже не змінилась. Вона не стала черняхівською, а 
зберегла всі риси попереднього часу. Новим є лише наявність незначної 
кількості гончарної сіроглиняної кераміки черняхівської культури у 
керамічному матеріалі.  

У південніших та східних районах Волині, на кордоні з Поділлям і 
Подніпров’ям, простежено черезсмужне існування двох пам’яток двох 
культур. Прийшлі вельбарські племена, взаємодіючи з місцевими групами 
населення взяли нарівні з ними участь у формуванні черняхівської 
культури. Цей процес і визначає внесок носіїв вельбарських 
старожитностей в історію черняхівської культури. 

Проживаючи по сусідству або серед чужого місцевого середовища, 
вельбарські племена не могли не запозичити в нього деякі риси 
матеріальної культури, зокрема гончарну кераміку, елементи поховальної 
обрядності та житлобудівництва. З часом ці запозичення, особливо в 
ареалі черняхівської культури, набували більш глибокого характеру, 
змінюючи соціальну і економічну структуру вельбарських племен. В свою 
чергу, місцеве населення Буго-Дніпровського межиріччя переймало деякі 
елементи вельбарської культури, в окремих випадках змішуючись з їх 
носіями. 

Протягом III–IV ст. певна частина вельбарських племен втратила свої 
етнографічні риси, можливо й етнічні особливості. Основна ж кількість 
германців зберегла їх, запозичивши лише окремі елементи черняхівської 
культури.  

Фестивалі як форма подолання стереотипів  
(на прикладах Харківщини і Великопольщі) 

Марія Чумак 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
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На тлі розширення Європейського союзу і прагнення України бути 
рівноправним партнером у взаєминах із найближчими західними сусідами – 
поляками, які вже увійшли до ЄС і, більше того, постійно позиціонують себе 
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як адвокати нашої держави перед євроспільнотою, звернення до духовних 
традицій, з’ясування історичної еволюції форм та змісту масових свят, 
трансформованих обрядів та міжнародних фестивалів обох народів постає як 
важливе наукове завдання. До того ж, виокремлюються актуалізовані досі 
тільки в періодиці, електронних ЗМІ та новинах інтернет-сайтів соціально-
культурні контакти міст-побратимів і регіонів-партнерів України та Польщі, 
особливо у створенні рівноцінного розважального супроводу чемпіонату 
Європи з футболу 2012 р. Звернення до соціокультурного феномену – 
етнофестивалю – відповідає таким тенденціям сучасної науки як аналіз 
масових явищ, мобільних і пріоритетних для різних громадян і територій 
сталого розвитку, а також перебувають на стику різних галузей знань.  

Хронологічні межі дослідження визначаються часом боротьби за 
державність та її утвердження як в Україні, так і в Польщі, хоча, зрозуміло, 
для обох цих європейських країн шляхи до незалежності були різними. Саме 
цей період дає змогу виявити ключові зміни історичного розвитку окресленої 
нами тематики дослідження, простежити особливості відродження та 
формування нових цінностей і норм побутової культури українців та поляків. 
Джерельну базу дослідження становлять публікації зазначеної проблеми, 
праці вітчизняних та зарубіжних істориків, культурологів, соціологів, 
філософів, мистецтвознавців, інтернет-ресурси України та Польщі. 

Огляд літератури та експедиційних джерел будувався в контексті 
розвитку етнографії України і Польщі загалом та досліджень духовних і 
культурних традицій Харківського і Великопольського регіонів зокрема. 
Важливість і особливість дослідження підсилені власними експедиційними 
записами автора, здійсненими на етнофестивалях України (зокрема, 
«Покуть», «Печенізьке поле», «Святовид», «Країна мрій») і Польщі («Блюз-
експрес» (Познань), «Роздоріжжя» (Краків)). 

Мета дослідження – виявити динаміку етнофестивального руху в сучасних 
Україні та Польщі на прикладі міст-побратимів Харкова і Познані та регіонів-
партнерів – Харківської області і Великопольського воєводства, з’ясувати 
історичні передумови та культурні вектори його подальшої еволюції. 

Наукова новизна здобутих результатів полягає в тому, що вперше 
предметом дослідження стала унікальна соціально-політична, історико-
культурна і духовна ситуація функціонування української та польської 
обрядової і масової культури в умовах глобалізації; аналізуються духовні 
феномени і спільні риси географічно далеких, але по-партнерському 
близьких міст-побратимів в Україні та Польщі; уточнено ключове поняття 
дослідження «обряд», проведено його смислову диференціацію щодо понять 
«ритуал», «церемонія», «свято», «звичай», «традиція» тощо; виявлено 
специфіку освоєння традиційно-обрядової культури українського та 
польського народів у процесі вироблення етнокультурної ідентичності, що 
складає неповторність сучасної культури Європи; з’ясовано місце і роль 
фестивальних проектів у широкому контексті соціокультурних і 
світоглядних процесів, пов’язаних з утвердженням ідеї спільного 
європейського дому, а також смислове навантаження подібних міжнародних 
заходів у підготовці Харкова і Познані до Євро-2012. 

Чи йде Європа до суспільства масових розваг? Відповідь варто шукати і в 
аналізі фестивальних заходів, які влаштовують регіони-партнери України та 


