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Від редактора 

 

Шановні колеги! 

Пропонуємо вашій увазі другий випуск «Лібри» - наукової збірки 

кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ОНУ імені 
І.І. Мечникова. Цією публікацією ми підтверджуємо свій намір, 

висловлений у першій книжці (2010 р.), перетворити збірку на періодичне 

видання та розширити коло її авторів. Здійснити останнє було тим 

приємніше, що наша сумісна дитина, на щастя, була ласкаво сприйнята 

науковим загалом. 

За своїм змістом і структурою випуск відповідає  науковим 

інтересам співробітників та друзів кафедри, а також викликам часу, 

деколи безжальним. 18 жовтня 2011 року померла Римма Дмитрівна 
Бондар, історик – античник та археолог, доцент кафедри історії 
стародавнього світу та середніх віків. Ми вшановуємо світлу пам'ять 

Римми Дмитрівни публікацією двох статей, присвячених її життю, 

науковій та викладацькій діяльності, списку її наукових робіт та низки 

фотографій. 

Окремий розділ «Лібри» становлять матеріали міжнародного 

круглого столу, присвяченого 100-літтю з дня народження Ірини 

Володимирівни Зав’ялової, доцента кафедри історії стародавнього світу та 

середніх віків, історика-медієвіста, педагога, незабутньої особистості. У 

конференції, що відбулася 25 листопада 2011 р., взяли участь випускники 

історичного факультету 50–80-х рр., які вчились у Ірини Володимирівни, 

а деякі згодом працювали поряд з нею.  

Перші виступи на «круглому столі» були присвячені маловідомим 

сторінкам біографії І.В. Зав’ялової та розгляду головних напрямків її 
наукових досліджень; три відповідні статті містить наша збірка. Другу, 

більшу за обсягом, частину складають  спогади про  Ірину Володимирівну 

її учнів, більшість з яких обрала життєвий шлях науковця й викладача. На 

жаль, серед учасників «круглого столу» вже не було Р.Д. Бондар, яка 

свого часу писала дипломну роботу під керівництвом І.В. Зав’ялової, та 

однієї з улюблених учениць Ірини Володимирівни – Ольги Миколаївни 

Жебеленко (Альтшуль). 

Ольга Альтшуль, починаючи з січня 1992 р., перебувала в Ізраїлі, 
викладала, як і в Одесі до еміграції, естетику та історію мистецтв у низці 
навчальних закладів Єрусалима. У березні 2011 р. Ольга Миколаївна 

надіслала мені – своїй близькій подрузі – спогади про історичний 

факультет доби нашого студентства. Через два місяці, у травні 2011 р., 

вона загинула в автомобільній катастрофі. 
Сподіваюсь, вона б схвалила мій вчинок: підчас «круглого столу» 

на історичному факультеті я зачитала фрагмент її спогадів, присвячений 
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І.В. Зав’яловій. Ми публікуємо цей фрагмент у «Лібрі» як данину пам’яті 
обох – вчителя та гідної учениці. 

Окрім згаданих матеріалів збірка містить дві наукові статті з 
проблем історії Візантії XI–XII ст. Їх автори О.М. Луговий та І.С. Горнова 

– молода генерація візантиністів Одеського університету – закінчили 

аспірантуру та захистили кандидатські дисертації по кафедрі історії 
стародавнього світу та середніх віків. Дослідження О.М. Лугового 

присвячене недостатньо висвітленим в історіографії аспектам взаємин 

Візантії з країнами Західної Європи. Статтю супроводжує авторський 

переклад хрисовулу імператора Ісаака Ангела, датований червнем 1189 р., 

- джерела, що є головним предметом аналізу. 

У центрі уваги І.С. Горнової – погляди Михаїла Пселла на сучасне 

йому  візантійське суспільство й притаманну йому соціальну 

стратифікацію. Авторка розглядає ставлення цього видатного 

інтелектуала XI ст. до різноманітних станів та соціальних верств. 

Нарешті, розвідка О.А. Довгополової – водночас історика та 

філософа – відображає традиційний для нашої кафедри інтерес до 

видатних античників та медієвістів Одеського (Новоросійського) 

університету. Петро Михайлович Біциллі, якому присвячена стаття, - 

зірка першої величини. 

Маємо надію, що другий випуск «Лібри» - тільки початок її 
подальшого мандрування у світі наукових періодичних видань нашої 
країни. 

 

І.В. Нємченко 

 

 


