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посты в управлении: при Карле II Георг Севиль был спикером парламента и 
королевским министром, при Якове II – президентом Тайного совета, а при 
Вильгельме Оранском – лордом-хранителем малой печати. Семейная жизнь 
маркиза протекала не менее насыщенно. Он был дважды женат. Вторая 
жена графиня Гертруда «подарила» ему дочь Елизавету, именно ей он и 
посвятил свою книгу «Наставление дочери», которая была издана в Лондоне 
в 1688 г.  

В своей работе Галифакс предпринял попытку охарактеризовать ряд 
важных проблем, касающихся роли женщины в английском обществе. 

Залогом счастливой жизни для женщины, по его мнению, является ее 
семейная жизнь. При этом женщина занимает подчиненное положение по 
отношению к мужчине, что отражает определенный консерватизм взглядов 
просветителя.  

Галифакс давал конкретные советы, как должна мать воспитывать своих 
детей. Он подчеркивал, что необходимо показывать любовь к своим детям. 
Рекомендации просветителя относительно взаимоотношений матери к детям 
были не были исчерпывающими.  

Религия, по мнению мыслителя, играет ведущую роль в воспитании 
юных леди. Она учит покорности, сдержанности, которые он так ценил в 
женщинах. 

Просветитель уделял большое внимание к подготовке выхода женщины 
в общество. Галифакс наставлял дочь, как себя вести в свете: советовал ей 
быть любезной, предостерегал от чрезмерной болтливости. Он считал, что 
для каждого возраста свойственный свой стиль поведения дамы. 
Просветитель пытался объяснить своей дочери, что для того чтобы добиться 
успеха и найти подходящую пару для создания семьи нужно соблюдать 
определенные правила поведения в обществе. 

Просветитель анализировал, какой должна быть женщина в семье. Георг 
Севиль советовал дочери, чтобы она не распространялась о своих семейных 
неурядицах в обществе и проявляла мудрость, если муж злоупотребляет 
спиртными напитками. Залогом успешной семейной жизни, по мнению 
мыслителя, является и отношение жены к друзьям мужа, которые нередко 
рассматривают жену друга как неприятеля. Поэтому Галифакс считал, что 
мудрая жена должна заручиться их поддержкой и расположением.  

«Семейная тема» в книге заканчивалась рассуждениями относительно 
ведения семейного бюджета. Просветитель полагал, что тратить деньги «с 
умом» – это целая наука. Это также характеризует практицизм мыслителя в 
вопросах семьи и брака, что является одной из отличительных черт 
английского Просвещения. 

Таким образом, маркиз Галифакс подготовил почву для распространения 
идей протофеменизма в английском обществе, особо акцентирую внимание 
на значимости семейных ценностей. Мыслитель считал, что призвание 
любой женщины – это семья, в которой ей отводилась значимая роль. 
Просветитель был уверен, что образованная и высоконравственная женщина 
становится не только достойной спутницей своего супруга, но и его 
толковой помощницей, рачительной домоправительницей, а также 
добродетельной матерью, способной воспитать хороших детей.  
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Якщо порівнювати зброю, знайдену в кремаціях та інгумаціях, можна 
отримати цілісну картину що до характеру озброєння місцевого населення, 
для визначення складу і роду військ. Крім того, зброя є датуючим 
матеріалом, її використовують для з’ясування шляхів міграцій та 
міжетнічних контактів. 

Зброя – символ достоїнства в древніх спільнотах, тож на її основі можна 
говорити про градацію в середині кожної окремої групи населення. 

Красногірський біритуальний могильник було відкрито в 1983 році, а 
ціле направлено і комплексно досліджуватись почав з 1984 року. Протягом 
десяти років (до 1993 і потім в 2001 році) було розкопано більшу частину 
комплексу, досліджено більше 312 поховань, отримано багатий матеріал. 
Але більшість матеріалу так і не була введена в науковий обіг.  

68 поховань на могильнику містили зброю. А. В. Криганов в 1989 році 
зробив спробу систематизації та вивчення зброї, знайденої в кремаціях 
населення салтівської культури. В тому числі ним було використано і 
матеріал Красногірського могильника. Але зброя була лише 25 кремаціях, 
що становить 17 відсотків від кількості поховань зі зброєю і всього 
8,5 відсотка від загальної кількості поховань. 

В похованнях, здійснених за обома обрядами, були знайдені шаблі. В 
трупопокладеннях їх 3, а трупоспаленнях – 5. Всі 8 клинків відносяться до 
так званих шабель хазарського типу і мають не значну кривизну та вістря, 
заточене з обох боків. Їх довжина сягає 98 см, а ширина – 4. 

Лише 5 з 22 наконечників списів походять із трупоспалень. Але 
типологічно вони нічим не відрізняються від списів із трупопокладень. Усі 
вони втульчасті, за формою пера подяються на 4 типи – піки, наконечники з 
відносно широким пером подовжено-трикутної форми та яскраво 
вираженими, трішки скошеними плечиками, наконечники з 
конусоподібною, на всю довжину наконечника, втулкою і двома боковими 
крилами, що утворюють перо, вістря із пером ромбічної форми відповідно. 

В могилах за обрядом трупопокладення знайдено 8 сокир, в кремаціях їх 
5. Усі вони провушні, за формою леза та обушка також поділені на декілька 
типів з варіантами. Сокири з кремацій ні чим не відрізняються від сокир з 
інгумацій. 

Красногірський могильник заперечує тезу С. О. Плетньової про те, що в 
одному похованні наявна або сокира, або спис. Так в п’яти похованнях 
Красногірського могильника знайдено одночасно і спис і сокиру.  

Приблизно порівну в могилах, здійснених за різними обрядами 
поховання, ножів: 24 в інгумаціях та 26 в кремаціях. Але елементом 
озброєння їх можна вважати лише з долею допуску. 

Єдиним типом зброї, котра відсутня в кремаційних похованнях, але 
наявна в трупопокладеннях є гирьки від кістенів. Їх знайдено 
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10 екземплярів. На типи вони поділені за формою та за матеріалом, з 
котрого виготовлені. Можливо, що воїни, поховані за обрядом кремації, 
також користувались кістенями, але вони або не потрапляли до поховань, 
або були виготовлені з кістки, а отже, були знищені поховальним вогнищем. 

Отже, можна зробити висновок, що населення, котре залишило по собі 
Красногірський могильник, було досить войовничим. Але в походах 
складало дві бойові одиниці, адже, судячи з багатства інвентарю і в першу 
чергу зброї, воєначальники поховані як за обрядом трупоспалення, так і за 
обрядом трупопокладення. В усьому іншому вони дублювали збройний 
набір один одного з незначною відмінністю, проявленою в наявності 
кістенів лише в інгумаційних похованнях. 

Створення нової моделі американськояпонського  
співробітництва в ділянці регіональної безпеки  
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Сергій Якушик 
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Американсько-японські взаємини мають довгу історію, в котрій можна 
виділити декілька періодів: 50–70-ті рр.; 80-ті; 90-ті; і останній завершений 
період з 2001 по 2009 рр. – період двох адміністрацій Джорджа В. Буша. 
Саме останній період і викликає науковий інтерес, оскільки залишається 
мало дослідженим. Окрім наукового, дана тема має й практичне значення: 
вивчаючи модель побудови взаємин між двома різними за своїм 
соціокультурним складом та роллю у світовій спільноті державами, ми 
можемо винести багато корисного для себе.  

Історіографію проблеми можна поділити на дві групи, відповідно до 
підходів дослідників. Перша група, у своїх працях концентрує увагу на 
американсько-японському договорі безпеки. Інша група розглядає договір 
як складову, але не основну частину, нової системи двосторонніх відносин, 
приділяючи увагу також міжнародній ситуації в цілому та окремим країнам 
регіону, зокрема таким як КНДР, Китай та Австралія. Разом з тим, у 
вищеозначених працях не знайшла свого повного висвітлення проблема 
виокремлення нового періоду у американсько-японських відносинах та його 
особливостей.  

Підчас роботи над темою був використаний ряд джерел різних за своїм 
походженням. По-перше, були опрацьовані звіти президента США перед 
конгресом, звіти міністра оборони Сполучених Штатів перед президентом 
країни та конгресом, звіти держсекретаря в період з 1998 до 2006 рр.. По-
друге, була проведена робота з Білою книгою – щорічні звіти сил 
самооборони Японії в період з 2004 по 2009 рр., а також з Блакитною 
книгою – щорічні звіти міністерства зовнішніх справ Японії в період з 
1993 по 2008 рр. По-третє, ноти та інші дипломатичні документи 
оприлюднені посольствами обох країн. По-четверте, «Договір безпеки», 
його редакції та суміжні з ним документи. По-п’яте, документи інших країн 
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АТР, котрі тотожні з проблематикою дослідження. По-шосте, інтерв’ю 
посадових осіб опубліковані в періодичних виданнях. По-сьоме, публікації в 
пресі, котрі торкаються дослідження в період з 2000–2010 рр.  

Для написання роботи були використанні такі методи як історико-
генетичний, метод аналізу та синтезу, історико-цивілізаційний і ціннісний 
підходи.  

Метою публікації є дослідити новий період у американсько-японських 
відносинах, виявити його характерні риси, а також чинники, котрі вплинули 
на зміну старої системи відносин і стали каталізатором побудови нової. 

Азійсько-Тихоокеанський регіон на початок президентства Дж. В. Буша 
являв собою шахову дошку, де з одного боку була чітка, структурована 
система, яка складалась зі Сполучених Штатів та їхніх союзників, а з іншого 
– невпорядковані, а часто й неконтрольовані країни. Інтеграційні процеси у 
Східній Азії явище не нове, і яскравим прикладом цьому служить АСЕАН. 
Але відмінності у економічному розвитку, військовому потенціалі, і 
головне, стабільності суспільних структур, призвели до того, що основними 
союзниками США стали Філіппіни і Таїланд. Проте, як сказав один з 
адміралів, стовпами, на котрих тримається американська система безпеки в 
Азійсько-Тихоокеанському регіоні, є Японія і Австралія. Адміністрація 
Дж. В. Буша активно підштовхувала ці дві країни до тіснішої співпраці, як в 
економічній, так і у військовій сферах. Завершальною складовою безпекової 
структури стала Південна Корея. У зв’язку з історичними факторами 
(агресія Японії в роки Другої Світової Війни), а також економічно-
політичними (конкуренція Сеулу і Токіо в економічній сфері, та боротьба за 
лідерство в регіоні), призвели до того, що два історичні союзники 
Вашингтону, були запеклими конкурентами і лише час від часу, під тиском 
обставин, ішли на тісну співпрацю. 
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Религиозная жизнь варваров Северного Приазовья и Крыма после 
событий второй половины III в., из-за малой информативности источников, 
известна в недостаточной степени. Однако очевидно, что именно в 
специфике древних верований находятся ответы на многие неясные 
вопросы истории этих народов. В первую очередь обращает на себя 
внимание отсутствие германских погребений по обряду кремации в 
Северном Приазовье и тесно связанном с ним Восточном Крыму, что 
объясняется доминированием культа плодородия среди всех этнических 
групп приазовских варваров. Особенно это касается тех из них, кто 
появился здесь с далекого севера. Не исключено, что это были почитатели 


