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Навчання та студентське життя в ЛНУ 25
років тому

Оповідач:Степан Білостоцький (С. Б.)
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри
давньої історії України та архівознавства

Інтерв’юер:Бундз Юлія. (Б. Ю.)
Дата інтерв’ю: 23 квітня 2015 року
Розшифрування інтерв’ю: Бундз Юлія

Біографічна нота. Білостоцький Степан
Миронович. У Львівський національний
університет вступив у 1988 році на
історичний факультет, який закінчив у 1993
році. Спеціалізувався на кафедрі давньої
історії України під керівництвом професора
Інкіна. Закінчив факультет з відзнакою, одразу
після цього вступив на спецправовий
факультет у 1993 році, який закінчив у 1997
році. Отримав кваліфікацію юриста,
правознавця. Після закінчення університету
працював в Інституті українознавства в
секторі українськопольських відносин під
керівництвом професора Швагляка Михайла
Миколайовича. У 1995 році я перейшов вже
на роботу на посаду асистента і починаючи з
1995 по сьогоднішній день працює в
університеті.
Б. Ю.: На якій кафедрі Ви навчались?
С. Б.: Це на кафедрі давньої історії.
Б. Ю.: Як відбувався сам вступ до
університету?
С. Б.: Сам вступ відбувався? Значить в цей
час, як я закінчував, то діяло таке правило,
що особи, які закінчили школу з відзнакою,
тобто з медаллю – золотою або срібною –
мали певні пільги до вступу. Пільги полягали в
тому, що складався один іспит – профілюючий
так. Якщо абітурієнт складав іспит на певну
кількість балів, які мінімальні так, то він
вступав в університет за складанням одного
іспиту. Мені пощастило – я складав іспит
лише з історії України і англійської і
української… були такі предмети – я не
складав.

Б. Ю.: Чому Ви обрали для вступу саме
Львівський університет?
С. Б.: Ну, це треба починати з навчання в
школі. Власне, коли я навчався 9 класі до нас
до школи на практику прийшов Андрій
Євгенович Заєць. А вже коли я навчався у 10
класі, то він працював вчителем. Ну і от під
впливом, скажемо, Андрія Євгеновича і його
розповідей про університет, і про факультет от
і виникло мої бажання вступити на історичний
факультет. Тобто, можна говорити, що Андрій
Євгенович мене загітував, чи як то,
рекрутантом моїм виступав.
Б. Ю.: Які у Вас були враження від
навчання і від самого університету?
С. Б.: Велика, така будівля невідома,
заходиш і починаєш губитись – от перше
враження. Я прийшов сюди вперше, коли
подавав документи для вступу. Ясно, що я не
міг довго знайти кімнати, де ті документи
здавали і перший раз заблудився
(усміхається).
Б. Ю.: Які предмети Ви запам’ятали під
час навчального процесу?
С. Б.: Ольга Михайлівна в нас читала, тоді
так цікаво розказувала про Київську Русь.
Мені постійно, коли ми про князів
обговорювали виникало бажання порахувати
скільки вони років мали, коли одружувалися,
коли вставали до влади. І в мене ця
арифметика щось не зовсім складалася. В
принципі цікаво було. Олексій Миколайович
Сухий запам’ятався – він у нас читав
спецкурси по політичній думці XIX ст. – це
було цікаво. Роман Мар’янович запам’ятався,
він читав нумізматику. Я ж на кафедрі давньої
був. Це був предмет цікавий, бо мова йшла
про гроші і так доволі складний, бо треба було
розібратися. Потім запам’ятався Василь Інків,
він читав історіографію. Запам’ятався тим, що
читаючи він все з пам’яті казав. Крикун теж
запам’ятався. Всі вони запам’яталися такими
позитивними речами. Не можна сказати що
щось таке погане було. Тобто, ти виходив з
якимось певними знаннями.
Б.Ю.:Чи було у Ваших однокурсників
справжнє зацікавлення історією?
С.Б.: Звичайно, що було. Кожен з них, судячи
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по тому, чого досягнули і досягнули в науці. Я
пам’ятаю моє з перших зацікавлень, коли я
почав цікавиться історією міста Львова, це
була вивчення система каналізацій міста
Львова. (усміхається) Мені цікаво було, як ті
труби проходять по Львову, то я ці праці
польською мовою читав.Коли хтось з друзів,
питався: «Що ти читаєш?», то казали: «Ти
здурів чи що?» (усміхається). Це було одне з
перших моїх зацікавлень.
Б.Ю.: Чи часто прогулювали пари і чи
часто можна було прогуляти лекцію?
С.Б.: Ну скажу так, що до 3 курсу я пар не
прогулював, взагалі, хіба по хворобі. На 45
прогулював, ну бо якщо один з компанії казав,
що не йде, то інші ображалися. (усміхається)
Були такі пари, де ми бачили, що викладач
може вибачити пропуск, то ми собі могли час
від часу прогуляти, а було так, що
відпрацьовуй, не відпрацьовуй він тобі цього
не вибачить – то повинні були ходити.
Б. Ю. Ви вчилися у головному корпусі?
С. Б.: Так, от тут де є, в головному корпусі.
Це приміщення не було кафедральним
(інтерв’ю було взяте на кафедрі давньої
історії України. – Б. Ю.) Деканат знаходився
там де зараз кафедра етнології, кафедра
давньої історії України, на якій ми
спеціалізувалися знаходилася там, де є
навчальна частина, тобто в куті, на другому
поверсі – це була кафедра і лекторська
аудиторія, правда там і проходили практичні
заняття. Навіть була така ситуація, що
коридор почав горіти, то нас пожежники
знімали з цієї аудиторії через вікно, бо ми не
могли вийти через коридор.
Б. Ю.: Чим закінчилася ця пожежа?
С. Б.: Погасили. Нас по драбині зняли
пожежники.
Б. Ю.: Опишіть будь ласка коло ваших
близьких друзів і знайомих, з якими Ви
спілкувалися на факультеті.
С. Б.: Ближчими моїми друзями під час
навчання це були, такі як доцент Козицький
Андрій Михайлович, тепер професор
Ковальчук Михайло Богданович, то вже тепер
вони. Ще один наш товариш (він не має
наукового звання) Максимишин Віктор

Ярославович. Третій наш товариш. Потім ще з
таких товаришів – Могила Руслан, він зараз
суддя в Рогатині. З такими як були в групі, то
товаришував. Андрій Михайлович, Михайло
Богданович, це були власне такі друзі поза
групою, ми разом готувалися до
іспитів…готували практичні заняття разом.
Друзі такі по університету то нас було 34.
Б. Ю.: Що Вам найбільше запам’яталося зі
студентських років?
С. Б.: Перше, що мені запам’яталося, то це
поїздка. Як тільки ми втупили в університет, то
першим ділом, що ми мали зробити, то
пройти практику і всіх хто вступив, ми пішли
на практику і клали бруківку от тут в парку, от
ця доріжка яка веде догори, де зараз лавки
стоять, «парасольки»  то це все ми клали ту
бруківку, привозили, точніше, вантажили з
машини бруківку, приїжджали тими машини
сюди, тоді викладали цю бруківку, потім знову
вантажили, тобто перша моя, скажемо так,
робота в університеті це (усміхається)
викладання бруківки в парку. Потім ще їздили
на хміль, як вступили ми поїхали на хміль в
Бродівський район. Це було 12 курси
<показує фотографії>. Це ось це що
запам’яталося, наступне це є археологічна
практика. Ми після першого курсу були на
археологічній практиці (показує фотографії).
Ще запам’яталися події, пов’язані з
революцією "на граніті" <показує фотографії>.
Це ось наше університетське життя. Ми
приймали участь у нашому студентському
театрі. Приймали участь у постановках
Шекспіра. <показує фотографії>. Під час
навчання я приймав участь у зйомках
польському фільму.
Б.Ю.: Яка назва фільму?
С. Б.: А я не пам’ятаю. <усміхається> Ми
тільки масовку робили.
Б. Ю.: Цікаво було б глянути чи видно в
кадрі.
С. Б.: Ми там бігали по полі <показує
фотографії>. Ми також приймали участь у
іншому театрі, вже не університетському, але
це теж за студентських років. Моя вчителька
української мови хотіла, щоб я вступив на
філологічний факультет.
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Б.Ю.: Ви не виправдали її надій?
С. Б.: Ні. <усміхається>
Б. Ю.: Ви підтримуєте зараз контакти зі
своїми колишніми однокурсниками?
С.Б.: Так, звичайно. Фактично, ті особи, з
якими я товаришував і зараз підтримую
стосунки.
Б. Ю.: Що Вам відомо про них зараз? Які
посади вони займають?
С.Б.: Андрій Михайлович – доцент нашого
факультету, Віталій Богданович Ковальчук –
професор, доктор юридичних наук, завідувач
кафедри міжнародного права у Львівській
політехніці. До того тривалий час був деканом
юридичного факультету в Острозькій академії.
Віталій Яремчук – професор в Острозькій
академії. Ну там третій, що був на зниvці, то
він на пенсії, він працював на службі, на
спецслужбі, то він вже на пенсії. А так, то у
всіх все нормально.
Б.Ю.: Які були побутові умови життя
студентів? Як студенти вирішували своє
житлове питання?
С.Б.: Самостійно. Умови в гуртожитку були
не найгірші, в кожного в кімнаті було
ліжко,стіл, шафа обов’язково. Але питання
там, студенти приїжджали привозили із собою
килим, постіль, посуд, тобто кожен мав сам
своє. Так само як виїжджали то свої речі
забирали, робили собі санітарну побілку самі,
потім заклеювали вікна на зиму. Тобто це було

от таким, від студентського самоврядування
ніхто ніколи не чекав, тобто навіть там замок
собі самі міняли, ремонтували, ходили.
Проблеми були якщо там душ не працював,
от як правило студенти це самі робили. Кухня
була спільна. Я не жив в гуртожитку, але це з
того, що я бачив.
Б.Ю.: Яку стипендію Ви отримували? І на
що її вистачало і чи вистачало взагалі?
С. Б.: Стипендія була десь 50 гривень, якщо
підвищена то 75 . Отримували порізному. На
що витрачав? Ну я не знаю, ну так як би в
принципі книжки купляв. Але скажемо так,
більшість грошей, стипендію я приносив
додому. Ну щось там, в принципі батьки
отримували і мені давали.
Б.Ю.: Як студенти проводили своє
дозвілля?
С.Б.: Як зараз. Порізному було. Ну от бачите,
ми приймали участь у різних гуртках. Потім
якщо святкували, то могли собі святкувати в
гуртожитку якісь події. В бари, ресторани
менше ходили. Ось . Ми любили, наша
компанія любили ходити по музеях. От.
Їздили у різні подорожі, їздили по історичних
місцях. Андрій Михайлович Козицький з
нашим товаришем зробили собі на літо таку
екскурсію, я не поїхав, бо щось там мені не
виходило, а вони двоє поїхали на
велосипедах по австрійськоросійському
кордоні. Тобто починаючи з Волині і

На фото
археологічна
практика
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закінчуючи, десь там на Поділлі і вони
провели там цілий місяць. Їздили на
велосипедах по селах. От тоді як кордон був
укладений після поділів Речі Посполитої, то
вони по ньому їздили. Андрій Михайлович
результати подорожі використав у своїй
студентській науковій роботі.
Б.Ю.: Де і як Ви проводили свої канікули?
С.Б.: Я якийсь рік їздив на Закарпаття, там
подорожував. Так то в нас після цього завжди
була якась практика, після закінчення
навчального року. А так то потім вдома. Не ті
часи були щоб по закордонах роз’їжджати.
Б.Ю.: Ви пам’ятаєте як відбувалися самі
практики?
С.Б.: Ми їздили на археологічну практику, в
нас була практика в Раїси Василівни. Я не
знаю як зараз відбувається. <усміхається>
Їхали, копали, жили у якомусь такому
гуртожитку, нормальні умови були. Ну я щось,

щоб там щось таке особливе було, то не було.
Звичайна практика була. Відпочивали по
вечорах як і всі студенти. Ну звичайно не
зловживали чимось. Я не кажу, що не
пробували, але не зловживали, ну бо в
іншому випадку якщо би щось то таке або
якийсь казус, то в ті часи ніхто не
обговорював, а зразу звільняли з
університету. Тому старалися бути досить такі
обережні.
Б.Ю.: Скільки часу проходила практика?
С.Б.: Десь 22 дні. Ну ми сиділи довго. Два
тижні то мінімум. Зараз так не можу сказати,
але два тижні точно була практика. Два чи
три тижні.
Б.Ю.: Чи часто Ви з однокурсниками
святкували різні події? (здача заліку,
екзамену)
С. Б.: По кожній сесії, регулярно.

(усміхається) Наше улюблене місце було на
вул. Дорошенка, там була кав'ярня, на яку ми
казали «Бляшанка». І ми туди ходили, там у
нас був свій "службовий" столик. Ми там
святкували. В «Снігуроньку» ми ходили на
морозиво. Але, як правило ми сиділи на вул.
Дорошенка, по дорозі нам, до університету і
до гуртожитку зручно їхати.
Б. Ю.: Чи можете розказати якісь цікаві
події під час студентських років?
С. Б.: У 1992 році святкували Новий рік у
гуртожитку. Правда, святкування вклалося на
небагато часу. За пів години ми вже все
відсвяткували. Ми переодягнулися у Діда
Мороза і Снігурочку і ходили по кімнатах та
всіх вітали, нам всі щиро дякували. В
кінцевому результаті година святкування і
пішли спати.
Б. Ю.: А під час виїзних практик якісь
цікаві події були?
С. Б.: Ми жили у якомусь санаторії. Там було
дуже гарне місце і ми любили собі по вечорах
піти побігати, були турніки і ми собі там
вечорами сиділи. Або сиділи в кімнаті. На
практику на хміль їхали у вересні на місяць на
першому курсі. Йшли зранку збирати хміль, то
зранку десь залазили між галузки досипати.
Олександр Генріхович Бандровський був з
нами. Ми собі деколи сідали ввечері
відсвяткувати, то він контролював, забороняв.

Степан Миронович та Андрій Михайлович в
роки навчання
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Б.Ю.: Існувала у Вас на факультеті
художня самодіяльність? Окрім театру?
С.Б.: У нас там дехто у
загальноуніверситетський хор ходив. Але щоб
так щоб ми групами чи факультетом, то ніні в
нас такого не було.
Б. Ю.: Які святкування в університеті Вам
запам’яталися?
С.Б.: Я щось не пам’ятаю, чесно кажучи, що
там ми святкували, щоб
запам’яталося.Запам’яталося як ми закінчили,
то запам’яталося <усміхається> Ми багато
святкували.
Б. Ю.: Ви святкували Випускний?
С.Б.: Так, в своєму колі
Б. Ю.: Що можете розповісти про
спортивне життя в університеті?
С.Б.: Я два роки ходив в секцію Дзюдо, поки
не отримав травму. Секції у нас були на
першому курсі, агітували.
Б. Ю.: А окрім секцій дзюдо які ще були?
С.Б.: Футбол був, бокс був, потім з’явилася,
що Яремчук зараз очолює , секцію карате.
Якраз Юра Яремчук прийшов і відкрилася тоді
в тих 90х роках секція карате. Була важка
атлетика, штангісти були. Потім, що ще,
плавання було, басейн був, то навіть на
першому курсі, в обов’язковому порядку всіх
вели на фізкультуру, на плавання, і хто не вмів
плавати до двох місяців всіх вчили плавати.
Це було обов’язково. Тобто від плавання ніхто
не міг «спригнути». <усміхається>
Б.Ю.: Чи було студентське
самоврядування? І чи брали участь у
ньому Ваші однокурсники?
С.Б.: Можливо і було, але я участі в цьому не
приймав, я ходив в бібліотеку. (усміхається)
Б. Ю.: Пригадаєте тему своєї курсової або
дипломної роботи?
С.Б.: Дипломної. Значить, «Історія Руського
та Белзького воєводств в XVIXVIII ст.:
історіграфічний аналіз». Ну бо я сидів на
Белзькому воєводстві, але матеріали
назбирав недостатньо для того, щоб написати
дипломну, то вирішили, що треба було б
Руське з Белзьким поєднати і зробити
історіографічну роботу, тобто я захищав
роботу по історіографії.

Б. Ю.: Чи був у Вас улюблений викладач
або хто був для Вас прикладом?
С.Б.: Не можна сказати, що якийсь один. В
принципі з таких ,.... то Інків, потім був в нас
Миронович Гросман, з тих старших, звичайно
Микола Крикун, ось. Потім, з тих хто мене
постійно тримав на контролю і постійно
змушував працювати, то Роман Мар’янович,
от, тобто він цікавився чим я займаюся,
Лісовий у нас був, Олександр Генріхович
Бандровський, з таких що я пам’ятаю, то вже
було цікаво ходити на лекції.
Б. Ю.: Чи була можливість поїхати за
кордон? Наприклад, на конференцію?
С.Б.: В наші часи не було можливості, тобто
то вже відкривалися я в 19921993 році різні
фундації, але вони були такі досить закриті,
підпільні і хто мав певний вихід міг їхати, а
так це не було так як зараз. Окремі особи
тільки могли, які мали доступ до такої
інформації, могли їхати і перебувати, а так
такого не було.
Б.Ю.: Коли Ви зрозуміли що хочете бути
викладачем?
С.Б.: Я ніколи цього не розумів і ніколи не
визначався ким я хочу бути. Воно якось так по
життю склалося. Вибираючи з інших
можливостей я все одно залишався
викладачем. Я паралельно з тим займався
іншими речами, пробував себе в іншому.
Можливо, мені це не найкраще вдається, але
мені це найближче.
Б. Ю.: Що можете сказати про специфіку
навчальнонаукового процесу під час
Вашого студентства й у часи праці вже як
викладача?
С.Б.: Специфіка така, що ми мали менший
доступ до інформації, до того всього, ми
більше працювали ніж зараз сучасні студенти,
тому що нам треба було не просто зайти в
інтернет і стягнути, так? Або переставити
абзаци, а піти у Бібліотеку, сісти і переписати,
забрати книжку або вирвати листки теж не
можна було, але попадалися книжки без
листків. Ми сиділи, з термосом, канапками,
після цього йшли у бібліотеку, працювали.
Тому десь напевно, працювали колективним
укладом. Десь ось цей колективізм був
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важливою специфікою ніж зараз. Зараз народ
більш такий індивідуалізований.
Б.Ю.: Чи є у Вас серед викладачів близькі
друзі?
С.Б.: Так, звичайно, на факультеті, на
кафедрі. Якщо ти працюєш з людьми
впродовж 20 років, то не може бути так, щоб
ви не були друзями. Вони знають 20 років
твого життя, тобто половину мого життя люди
тут знають. То зрозуміло, що вони друзі.
Допомагають у ситуаціях, вони завжди є. Вони
друзі. І близькі друзі, тобто, які знають більше,
яким більше довіряєш, відкриваєшся. А в
цілому вони всі друзі.
Б.Ю.: Є у Вас інші однокурсники –
теперішні викладачі університету?
С.Б.: Остап Середа, але він пішов. З мого
курсу є багато викладачів інших вузів. В
Політехніці багато є, в Острозі є, в
Хмельницькому, на Київщині. Наш курс, якщо
подивитися у відсотковому плані – є багато,
які захистилися. По рейтингах за останні роки,
ми десь на другому місці.
Б.Ю? .: Чи відбуваються у Вас зустрічі
однокурсників
С.Б.: Так, відбуваються. Вони якісь такі
більше урочисті – 5 років, 10 років, 15 років. А
так з окремими ми часто зустрічаємося,

дружимо.
Б.Ю.: Чи можете Ви назвати плюси і
мінуси тодішнього навчання як Ви
навчалися і зараз, під час Вашого
викладання для студентів.
С. Б.: Мені здається, що навчання є завжди
складним процесом. Плюси сучасного
студента це є те, що він має більше доступу
до інформації, більше можливості, реально
легше підготуватися до навчання, чого в нас
не було. Ну мінуси, можливо те, що нинішні
студенти більше завантажені, з огляду того,
що мають більше інформації ні ми.

На фото постановка
одного із

шекспірівських творів
в студентському

театрі
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ЗВІР

Ця науковопопулярна стаття присвячена
Жеводанському звіру. Про нього
розповідали багато легенд та історій, але
які ж і з них справжні, а які є вигадкою?

Автор: Олег Лобор

Це доволі дивна та моторошна історія,
яка трапилась у Франції. Найдивнішим є
те, що тварина була виключно
людожером, коли навколо було дуже
багато живності. Ще досі залишився
нез'ясований факт, щодо ідентифікації
звіра та причетності людини до тих
нападів.
З 1764 по 1767 страшне чудовисько

тероризувало провінцію Жеводан,
у південноцентральній Франції. Воно
було подібно величезному вовку,
який пожирав місцевих громадян. Під час
цього страшного періоду офіційно було
зареєстровано 210 нападів, 113 з яких
виявилися зі смертельним результатом.
За це його прозвали «Жеводанським
звіром».
Перший напад стався 1 червня 1764

року, коли звір напав на жінку біля лісу. На
щастя, вона випасала велику рогату
худобу. Бики і корови стали в коло,
затуляючи собою пастушку, і цим зуміли
відбити напад і навіть поранити звіра
своїми рогами. Пізніше звір одужав і знову
вистежив ту ж саму жінку  пастушку,
прагнучи цього разу напасти зі спини.
Однак і тут він зазнав невдачі,
бики одразу ж накинулися на тварину, тим
вигравши трохи часу, щоб жінка змогла
врятуватися.
Через двадцять дев'ять днів стався

наступний напад. На цей раз у жертви не
було поблизу тварин, щоб захистити її,
тому 14  літня пастушка Джин Булет була
смертельно поранена і частково з'їдена
звіром. Паніка почалася, коли через кілька
днів жертвами звіра стали ще кілька дітей.

До кінця року (перша дівчина загинула в
серпні) число загризених досягло 27 осіб.
Цікавим був випадок, коли 12 січня 1765
група дітей  серед яких був
тринадцятирічний Жак Портфе, з ним
чотири хлопчики і дві дівчинки від 9 до 13
років зазнали нападу звіра, але зуміли від
нього відбитися, кидаючи в нього
палицями та камінням (втім, звір убив у
того ж дня малолітнього сина місцевого
жителя де Греза).
Напади тривали протягом усього року.
Тварина обирала найлегші жертви  жінок
і дітей і лише зрідка нападала на
чоловіків. Десятки городян тремтіли від
страху від однієї тільки згадки про звіра.
Діти і жінки пропадали без вісті і лише
іноді знаходили їх частково з'їдені тіла.
Все зайшло так далеко, що останки людей
були розсіяні по всій сільській місцевості.
Городяни неодноразово намагалися
вистежити істоту, але марно. Через велику
кількість нападів, люди почали
підозрювати, що можливо це пара тварин.
Дійсно, в деяких доповідях було
відзначено, що звірі були помічені з
іншими подібними істотами, в той час як
інші припускали, що це був молодняк.
В інших випадках і зовсім говорилося,

що звір супроводжується людиною, яка
спеціально дресирувала його на
здійснення цих кривавих злочинів. Слухи
про звірячі напади дійшли до самого
Короля, який тут же послав професійних
мисливців до провінції Жеводан. Сотні
вовків були винищені, але вбивства
тривали. Одного разу два неназваних
мисливця за повідомленнями все ж таки
розшукали звіра і вистрілили в нього з
відстані всього у 10 кроків. Після
попадання куль, істота впала на землю, а
потім знову вскочила на лапи. Був
зроблений другий постріл, і знову звір
лежав на землі. Цього разу він повільно
піднявся і швидко втік до сусіднього лісу.
На наступний день слід крові від
отриманих ран вивів мисливців до села.
Всі були впевнені, що отримані травми
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виявилися смертельними, але на їх жах,
замість того, щоб знайти тіло тварини,
вони знайшли трупи декількох нещодавно
розтерзаних жертв.
Наступного місяця капітан Дюамель

зібрав 57 кращих солдатів для піймання
звіра. 40 з них йшли пішки і 17 на конях.
Людей було багато і, ось здавалося, вони
змогли загнати тварину в кут. Солдати
навіть переодяглися в сукні, щоб
виманити його з густого лісу на відкриту
місцевість. Але пастка виявилася марною,
і звір зумів сховатися. Тоді розлючений
король відправив свого особистого
мисливця Антуана де Ботерна і
запропонував велику нагороду за голову
Жеводанського звіра. До провінції одразу
з'їхалося безліч мисливців і звичайних
мешканців, які бажали здолати звіра і
отримати гроші.
На відміну від мисливців – аматорів

Ботерн був стриманим. Він оглянув
область, простежив маршрути тварини і
продумав всі варіанти відступу. Нарешті,
21го вересня Ботерн організував
мисливський загін з 40 місцевих

мисливців і дюжини собак. Керований
лише інтуїцією, він наказав оточити
ущелини в лісі біля села Поммір. Як тільки
собаки були відпущені, вони одразу
почали несамовито лаяти. Рик звіра, який
відчайдушно намагався знайти дорогу до
втечі, почувся з кущів. Ботерн вистрілив у
кущ і влучив звірові в праве плече, його
приклад наслідували й інші мисливці, чиї
кулі потрапили в око і череп. Звір був
переможений, і все село почуло звуки
рога  як знак тріумфу. Раптово, на
загальне здивування і замішання, тварина
піднялася і кинулася на Ботерна. Чоловіки
вистрілили ще раз, і знову істота була
поцілена. Звір не хотів нападати на
Ботерна, він намагався втекти. Туша його
звалилася біля мисливських ніг.
Після ретельного вивчення, тварина, як

виявилося, була величезним двометровим
вовком, який важив майже 70 кілограм, з
величезною головою та іклами. У звіті,
призначеному королю, Ботерн писав, що
ніколи раніше не бачив такого великого
вовка і не здивований, що саме він вселяв
страх оточуючим.
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У провінції було справжнє свято. «ЗВІР
мертвий! ЗВІР мертвий! ». Нагороди були
роздані і городяни зітхнули з
полегшенням. Але 2 грудня напади
відновилися і стали набагато частішими і
жорстокішими. Десятки громадян були
вбиті або поранені. Пошуки істоти знову
були відновлені. Люди були збиті з
пантелику щодо того, з якою твариною
вони мають справу. У випуску 6го червня
1765 періодичного видання «Хроніки Св.
Джеймса» було зазначено, що звір не є
ані вовком, ані тигром, ані гієною або
напівкровкою, виробленої між цими
тваринами, а новим різновидом.
Дев'ятнадцятого червня 1767, після

чотирьох років звірячих нападів, місцевий
мисливець на ім'я Жан Шастель протягом
цілого дня полював на звіра і під вечір сів
відпочити, щоб прочитати Біблію і
помолитися. Під час його молитви істота
вийшла зі свого укриття і стояла
нерухомо, споглядаючи на Шастеля.
Мисливець спокійно закінчив свою
молитву, а потім дістав свою рушницю. Він
вірив, що звір був перевертнем, тому
зарядив виготовлену на замовлення
срібну кулю і, вистріливши, вбив його з
першого разу.
Виходячи зі свідчень свідків, тварина

відповідало опису. Його труп випатрали, а
шлунок очистили від залишків маленької
дівчинки. Тіло було відправлено Королю,
який гордо показав Жеводанського звіра
громадськості.
Існують багато версій, щодо цього звіра.
Деякі говорять про гієн, перевертнів.
Одна тут є одна цікава історія з родиною
Шастелів. Антуан Шастель був досить
вправним мисливцем і гарним
дресирувальником, за своє життя він
багато часу провів в Африці і, можливо,
він когось звідтам привіз. Ще цікава
смерть другого звіра. Він просто вийшов з
кущів і нічого не робив: не гарчав, не
шкірився. Таке відчуття, що він прийшов
до свого господаря.. Жана Шастеля.

Детальніше про Жеводанського звіра можна
дізнатися із книги Річарда Томпсона

"Полювання на вовків у часи правління Луі XV:
Жеводанський звір"

А любителі художніх фільмів можуть
переглянути однойменну стрічку (прим. ред.)
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ПИТАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ
ВІЙСЬК АРАБСЬКОГО

ХАЛІФАТУ ТА
ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В

30ИХ РОКАХ VII СТ. (на
момент битви при р. Ярмук в

серпні 636 р.)

Автор:Димидюк Дмитро (4 курс)

Експансію арабів у VII ст. можна
вважати однією з найвагоміших подій у
світовій історії. Мусульмани змогли
захопити половину території Візантійської
імперії, тим самим ослабили її на століття,
і повністю анексувати одну з
найсильніших імперій світу –
Сасанідський Іран, лише протягом чверті
століття, що викликає певне захоплення і
здивування у багатьох істориків світу. У
статті аналізується військовий аспект
арабовізантійського протистояння, а
саме чисельність військ воюючих сторін,
щоб визначити причини успішної
військової експансії арабів у середині VII
ст.
Пророк Мухаммед (580632) своїми

релігійними проповідями і завоюваннями
зміг до 632 р. підкорити більшість племен
Аравійського півострова, тим самим
створивши нову державу – Арабський
Халіфат [1, с. 8086]. Консолідація
бедуїнських племен під владою однієї
людини – халіфа, дало змогу розпочати
арабські завоювання, метою яких було не
тільки грабунок, але і поширення ісламу
на весь цивілізований світ та контроль
над східними торгівельними шляхами з
Індією (“Шлях ладану”) [2, с. 85].
Ослаблення Візантії та Сасанідського
Ірану, через недавню ірановізантійську
війну (602628), лише сприяли цьому.
Сама арабська експансія розпочалася в

роки правління першого праведного
халіфа – АбуБекра (632634), але
грандіозних розмахів вона набула в часи
халіфа Омара (634644). Поразка ромеїв у
битві битви при р. Ярмук (серпень 636 р.),

дозволила арабам до 640 р. окупувати
майже весь Близький Схід та Єгипет.
Після цієї поразки, втікаючи з Сирії,
імператор Іраклій (610641) крикнув:
”Прощавай, о Сиріє! Яка ти прекрасна
земля, для нашого ворога”, розуміючи те,
що Сирія, для ромеїв, вже втрачена
назавжди [3, с. 157]. Якщо через арабську
експансію ромеї втратили півкраїни, то
для Ірану ситуація була набагато гірша.
Араби змогли розбити перське військо в

битві при Кадисії (поч. 637 р.) і до 651 р.
захопити весь Сасанідський Іран. Опісля
цих фактів постає логічне питання – як
арабські воїни зуміли перемогти дві
наймогутніші імперії в світі і не тільки
захопити, але і втримати ці нові землі? У
цій статті ми розглянемо питання
чисельності військ Візантії та Халіфату
щоб зрозуміти, чи виключно завдяки
військовому чиннику, араби змогли так
швидко перемогти дві найпотужніші
держави в тодішньому світі.
Питання чисельності військ арабів і

ромеїв є доволі дискусійним, адже точних

Арабський піший воїн в середині VII ст
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даних немає. Ми можемо довіряти
арабському історику IX ст. АльБелазурі,
який пише, що в битві при р. Ярмук
арабське військо мало близько 24 тисяч
воїнів, адже ці дані схожі на реальні, але в
той же час, історик називає фантастичне
число ромейських військ, близько 200
тисяч, що є повною нісенітницею, адже
арабські історики такими числовими
порівняннями хотіли показати доблесть
мусульман у протиборстві з іновірцями [3,
с. 143]. З цією версією погоджується
німецький історик Ганс Дельбрук [4, с.
24012402] та англійський Х’ю Кеннеді [5,
с. 6869], які вважають, що чисельність

арабського війська, яке завойовувало
Сирію, було близько 2025 тисяч воїнів.
Що ж стосовно чисельності

ромейського війська, то серед дослідників
побутують різні версії, зокрема російський
орієнталіст Микола Медніков та
голландський арабіст Михаель де Гує
вважають, що насправді візантійська
армія нараховувала близько 90 тисяч

вояків [6, c. 113], хоча за більш
оптимальною версією сучасного
російського історика Олега Большакова,
вся армія ромеїв нараховувала 4550
тисяч воїнів [7, c. 67]. Проблема полягає в
тому, що більшість дослідників
посилаються на арабські джерела, які
часто перебільшують чисельність
ромейських воїнів. Як приклад можна
вказати бій при Муті в 629 р., який був
незначною прикордонною сутичкою, але
джерела стверджують, що проти
тритисячного війська мусульман билися
100200 тис. ромеїв [8, с. 6]. Більш
альтернативна версія є у Себеоса,

вірменського історика VII ст. який
говорить, що армія ромеїв напередодні
битви біля р. Ярмук налічувала приблизно
70 тисяч солдатів [9, с. 118].
На думку радянського сходознавця Ніни

Пігулевської, арабське військо навпаки
чисельно було більшим за візантійське. Як
доказ, вона наводить той факт з джерел
[3, с. 143145], що участь в арабських

Візантійські солдати в середині VII ст.
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завоюваннях брали всі дорослі члени
общини і часто на війну вони брали своїх
жінок та дітей, а отже логічно, що арабів
було більше ніж ромейських солдат. До
того ж ромеї втратили майже все своє
війську у боротьбі з Сасанідським Іраном
(602628 рр.) [2, с. 8587]. Натомість Х.
Кеннеді вважає, що не всі арабські
солдати йшли на війну, а лише бедуїни та
частина професійних воїнів общини, які
ішли на війну без жінок та дітей. Лише
після завоювання певної території араби
зі сім’ями почали масово переїздити на
нові землі [5, с. 6869].
Беручи до уваги чисельний склад

ромейського війська ще часів Юстиніана І
(150 тис.), а також враховуючи той факт,
що ромеї недавно вели кровопролитну
війну з персами (602628 рр.), ми можемо
вважати, що чисельність ромейського
війська, яке брало участь в обороні Сирії
було менше за арабське військо. Доказом
цього є згадка в Сирійській анонімній
хроніці (псевдо ЗахаріяМітіленського), в
якій говориться, що чисельність
візантійського війська, в битві на річці
Ярмук, становила 30 тисяч воїнів [10, с.
281]. Цю тезу повністю підтримують такі
американські історикивізантиністи, як
Уоренн Тредголд та Вальтер Кейґі. Вони,
окремо один від одного, дійшли до
висновків, що арабське і візантійське
військо приблизно було однаковим по
чисельності (від 18 до 30 тисяч солдат)
[11, с. 300307], а можливо й військо
візантійців було меншим за арабське [12,
с. 3941, 130132].
Якщо припустити, що справді армія

ромеїв не була більшою за арабську, а
навпаки – меншою, тоді стає зрозуміло,
чому ромеї програли цю битву.
Консолідація бедуїнських племен навколо
нової релігії – Ісламу [2, с. 85], та
маневрене військо лучників, які були
верхи на верблюдах чи конях, могли з
легкістю оточити ворога, або зайти йому у
тил й розбити його завдяки “граду” стріл
[13, с. 116118]. Чому ромеї мали таку

малу армію – це вже інше питання, яке
заслуговує окремого дослідження. Лише
зауважимо, що нещодавня війна
Сасанідського Ірану і Візантійської імперії
(602628 рр.) [14, с. 15] та релігійні утиски
монофізитів у Сирії та Північній Африці
[15, с. 6472], були одними із чинників, які
призвели до занепаду Візантії та її армії,
чим і скористалися араби.
Зауважимо, що поміркована податкова

політика арабів щодо підкореного
населення, а саме введення лише двох
податків джиз’ю (поголовний податок) і
харадж (поземельний податок) [16, с. 19
42] та релігійна і культурна віротерпимість
сприяли тому, що вони не зустрічали
опору з боку місцевого населення. В
Мединській конституції (договорі між
євреями і мусульманами Ясрибу),
підписаній Мухаммедом, пише, що:
”Релігія у євреїв своя, у мусульман –
своя”[17]. Такі ж договори були підписані з
жителями всіх міст, які здалися арабам, де
дуже широко регламентувалися культурні
і релігійні права жителів міст, та
встановлювалися низькі податки.
(прикладом є договір халіфа Омара з
жителями Єрусалиму) [10, с. 285286].
Араби йшли на ці кроки адже розуміли, що
2030 тис. армією втримати такі великі
території – майже не можливо. Тому
потрібно проводити таку політику, яка б
була кращою за політику їхніх
попередників.

Отже, саме ослаблення Візантії та
посилання Халіфату в певний момент
дозволило змогу арабам швидко та без
особливого спротиву ромеїв і захопити у
них півдержави. Вважаємо, що
ослаблення Візантії та Ірану сприяло цим
завоюванням. Зазначимо, що араби
змогли так швидко захопити нові землі не
завдяки військовій силі, а завдяки
поміркованій та виваженій політиці на
захоплених територіях. Саме арабська
експансія відкриває епоху середньовіччя
на Близькому Сході.
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IELTS та TOEFL, те чого не
знайдеш в інтернеті

Підготував Романа Кушпета ( 3 курс) На
основі лекції Вікторії Попової
(екзаменатор IELTS)

Багато хто з нас хоча б раз у житті
чув про такі системи тестування, як IELTS
чи TOEFL. Особливо ними цікавляться ті
студенти, що планують навчатись
закордоном або тільки мріють про це. Ця
цікавість зумовлена тим, що складання
подібного тесту є однією з умов вступу до
іноземного вищого учбового закладу.

Чому саме IELTS та TOEFL?
Відповідь на це питання проста – вони
найпопулярніші. Існує багато інших систем
тестування мови (Наприклад: ESOL, PTE
General,TSE ,TWE….), але вони не мають
стільки своїх філій і до того ж кількість
внз, що приймають їхні результати значно
менша.

Перед тим як дати відповіді на
питання чим відрізняється IELTS
відTOEFL, та які пастки очікують людину
яка хоче їх здати треба спершу розповісти
в загальних рисах про ці тестування. Отже
як IELTS так і TOEFL мають чотири
структурні блоки (модулі) це: « Listening»,
«Reading», «Writing» та «Speaking». На
виконання кожного з них відводиться
певний нормований відтинок часу.
Стосовно частини «Writing» то тести все ж
мають певні відмінності, але про це
поговоримо згодом. Існує міф що IELTS
легший за TOEFL, проте це тільки міф.
Насправді тут все залежить від
індивідуальних здібностей людини.
Наприклад, якщо ви чудово володієте
англійською мовою, але друкуєте текст на
комп’ютері одним пальцем тоді знайте
TOEFL це не для вас. Це зумовлено тим,
що здача даного тесту передбачає набір
відповідей на запитання і якщо ви не
встигаєте набрати їх, то це вже ваші

проблеми. Ще однією відмінністю є те, що
TOEFL (як це не дивно звучить) тестує
тести на тих хто їх здає. До прикладу є 3
тексти і завдання після них. Один з даних
текстів оцінюватись не буде, а ваші
результати підуть як статистичний
матеріал для розробки нових тестів.
Неприємність полягає у тому, що ви не
знаєтеякийтекстнеоцінюється.

А тепер звернемо увагу на типові
помилки, що трапляються при складанні
IELTS. Першими слід відмітити ті помилки
що викликані неуважністю. Наприклад в
аудіюванні ви почули відповідь 40% чи 40
$ , а у бланку ви не проставили симфол
відсотків чи долара, як наслідок відповідь
не зараховується. Загалом відповідь
завжди повинна мати сенс тому велике
значення має те чи написали ви слово з
малої, чи великої літери. Також проблема
виникає з артиклями. Панацеєю до неї
може бути спостережливість. Наприклад в
завданні пише «напишіть слово» отже ви
й пишете одне слово (припустимо слово
«cat» чи ще щось подібне), а якщо ж у
завданні пише «напишіть слова» тоді ви
пишете два слова ( той самий кіт вже
пишеться «a cat»). Наступна помилка це
недовіра до бланку відповідей. Уявіть що
переносячи відповіді ви помічаєте в
бланку картину на зразок « A,B,C, A,B,C,
A,B,C, чи A, A, A, A, чи навіть А,С,А,B» ,
тоді в голову закрадаються сумніви, а чи
немає тут випадково помилки? Ні, таке
іноді трапляється, так що не варто себе
лякати цим. Також типовою помилкою при
виконанні блоку (модулю) «reading» може
бути нерівномірне розподілення часу. Щоб
цього уникнути треба просто розділити
час, даний на виконання завдання, на
кількість текстів ( Знову приклад. В
академічному IELTS є три тексти. Загалом
на їх виконання дано 60 хв. З цього
логічно можна зрозуміти що на кожний
текст є по 20 хв. Проте логіка тут не
спрацює. Причиною є те, що ці тексти є
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різними за складністю. Перший зазвичай
відносно легкий, тоді як наступні є
складнішими і здебільшого містять багато
складних термінів. Тому варто
постаратись швидко опрацювати перший,
а після цього зосередитись на інших
текстах. Ще одна важлива заувага
стосується професійних знань. Їх треба на
деякий час забути, оскільки у фактажі
можуть бути помилки ( Наприклад у вас
текст з історії і там пише якась маячня по
темі в якій ви шарите. Гордо написавши
правильну відповідь на основі попередніх
знань ви не будете правими. IELTS та
TOEFL перевіряють ваші знання з
англійської, а не з історії.

Структуру блоку «speaking» можна
глянути на зображенні. При відповіді на
загальні питання слід додавати приклади,
які можна навіть вигадувати. Треба
пам’ятати що довгий вступ лише забере
ваш час, тому краще переходити одразу
до суті. Якщо ви не знаєте що відповісти
на запитання то можна відійти від теми (
наприклад: Запитання про улюблене
телешоу. Ви тоді кажете що на жаль ви не
дивитесь телевізор, проте ви можете
розповісти про свій улюблений фільм).
Наступне випробування це монолог.
Типова помилка це коли вже нічого
сказати ви губитесь і починаєте або
повторюватись або молоти якусь маячню.
В такому випадку слід підбити висновок і
сказати, що ви закінчили. Тоді
екзаменатор може перейти вже до
наступного завдання або наштовхнути
запитанням на якусь нову думку. Загалом
слід пам’ятати що під час того як ви
розмовляєте з екзаменатором не слід
увесь час посміхатись ( це створить
враження того, що ви є невпевненими ).
Також бажано дивитись на
співрозмовника, та обов’язково
перепитувати, якщо ви чогось не почули.

Чи реально швидко підтягнути свій
рівень? Залежно який, якщо у вас рівень

знань на 3 бали (IELTS оцінюється від 0
до 9 балів) а ви хочете підтягнути його до
5 то це цілком реально зробити. Але якщо
у вас рівень відповідає 6 а ви хочете 7,5
чи 8 то на жаль це не вдасться зробити за
короткий термін. Варто знати, що в
оцінюванні оцінки IELTS не мають
прив’язки до стандартної шкали знання
мови, тому щоб визначити ваш рівень
перед підготовкою до тесту слід піти до
фахівця ( бажано до того хто вже довгий
часготуєдоподібнихтестів).

Ще декілька порад, які стосуються
підготовки. Запам’ятайте що IELTS чи

Структура блоку SPEAKING
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TOEFL є показником лише того наскільки
добре ви здаєте ці тести. Знання мови
може бути але без підготовки вірогідність
успішно їх здати досить маленька. Для
підготовки до частини «speaking», треба
створити «мовне середовище», тобто
намагатись спілкуватись з носіями мови.
Також допоможе в такому випадку
читання книг ( аудіокниги навіть
ефективніше). Читання допомагає
розуміти структури речень і допоможе у
формулюванні думки. Перегляд фільмів,
не зважаючи на всілякі стереотипи є не
найкращим методом для підготовки. Цей
спосіб може бути добрим у випадку якщо
ви нікуди не поспішаєте і маєте роки 34
на вивчення мови. Щоб зробити перегляд
фільмів на англійській дійсно
продуктивним слід їх не тільки дивитись
але й «опрацьовувати». Суть такого
опрацювання полягає у перегляді
виписуванні незнайомих слів, їх вивченні
та повторному перегляді (без субтитрів).
Проте я думаю мало кому це
сподобається, тому варіант з книжками та
живим спілкування видається кращим.
Доречі книги слід читати без примусу,
тобто ті які вас дійсно захоплюють, ну й
звичайно паралельно варто працювати зі
словником.

Порадою на останок буде те, що
якщо ви орієнтуєтесь поступати в якийсь
внз в Штатах тоді мабуть варто обрати
TOEFL якщо ж у Британії , Австралії чи
Канаді тоді краще IELTS, а для
європейських вишів принципової різниці
немає. Загалом основними недоліками
обох тестів є хіба що їхня вартість так, що
перед тим як здавати їх слід добре
визначити для себе чи дійсно вони
потрібні та максимально ознайомитись із
всіма їхніми тонкощами.

ЕЕллееккттррооннннаа ббііббллііооттееккаа ііссттооррииччннооггоо
ффааккууллььттееттуу

Електронна бібліотека історичного
факультету  некомерційний студентський
проект розроблений з метою оптимізації
та покращення наукової і навчальної
діяльність студентівісториків ЛНУ ім. І.
Франка.

Бібліотека орієнтована на забезпечення
вільного й безперешкодного доступу до
значних об'ємів навчальної та наукової
літератури в режимі online для всіх
учасників спільноти. Електронна
бібліотека історичного факультету 
довгостроковий і трудомісткий проект,
який не зможе розкритись у повній мірі
без допомоги студентського товариства.
Ми закликаємо усіх зацікавлений в
розвитку навчальної та наукової
діяльності факультету посприяти
бібліотеці літературою та власними
думками, зауваженнями й ідеями, щодо
покращення ефективності її роботи.
Тільки так ми зможемо вирішити одну із
найбільш актуальних проблем нашого
факультету, а саме  брак необхідної для
підготовки семінарських занять
літератури, піднявши за сумісництвом
якісний рівень навчальної підготовки
студентів загалом.

Посилання:

Офіційний сайт:
http://magistravitae7.wix.com/magistravitae2

Група Вконтакті:
https://vk.com/ehistorylibrary

Група у Facebook:
https://www.facebook.com/ehistorylibrary/tim
eline

Коротка інформація
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*

Автор: ХристинаТимців

Тема сексуальних відносин практично у

всіх народів світу була овіяна певним

таємничим, навіть містичним ореолом. У

більшості з них тема інтиму була під табу,

у деяких секс вважався цілком

нормальним явищем, яке не було нічим

забороненим чи гріховним. Проте

повсюди цьому питанню приділяли досить

важливу увагу.

Сексуальні традиції України

ведуть свій початок ще з часів Київської

Русі. Як відомо, тоді обмежень у статевих

стосунках практично не було. Переважали

на Русі в ту пору патріархальні відносини і

багатоженство (зазвичай  від двох до

чотирьох дружин). При цьому жінки в

рабському підпорядкуванні мужів не були.

Більш того, "нелюбимі" дружини могли

майже офіційно, не криючись, зраджувати

чоловікам. І якщо знаходили кавалера,

який "пропонував їм своє серце",

обіцяючи зробити "головною" дружиною,

давньослов'янські панянки міняли

чоловіка. * У Маврикія Стратега,

візантійського історика VI століття,

здивування викликав улюблений

слов'янами спосіб злягання  у воді: на

озерній або річковій мілині, а то й на

плаву серед широкої річки. Подивувався

Маврикій і тому, що слов'янська молодь

ще до заміжжя і одруження розважалася

груповим сексом під час свят  про

незайманість ніхто не думав. *

Сексуальність довгий час (аж до XII

століття) асоціювалася у наших предків зі

святом, сміхом, співами і якимось

музичним супроводом. Так, один з такого

роду свят давніх слов'ян  на честь бога

одруження Лада  пізніше став днем Івана

Купала. Важко навіть уявити сексуальне

роздолля на честь бога Лада, якщо

згадати, що про куди більш пристойне

свято Івана Купала в XVII столітті

православні ченці писали: "Тут же є

мужам і отрокам велике падіння на жіноче

і дівоче хитання. Також і дружинам

мужатим розпусту осквернення тут же ".

*Поняття блудниці виникло приблизно в

VII столітті і означало лише те, що дівчина

шукає чоловіка (блукає). Наприкінці VIII

століття, коли волхвів найняли на важку

роль дефлоратора  в "дівочій лазні" за

день до заміжжя вони позбавляли

невинності тих наречених, які з якихось

причин не втратили її раніше,  поняття

"блудниця" змінилося. Їм стали називати

всіх дам, що позбулися невинності. З XII

по XVII століття блудницями вважали

незаміжніх дівчат, які вступали у інтимний

зв'язок, і вдів, приймали у себе чоловіків.

Лише в XVIII столітті, завдяки титанічним

зусиллям церкви, слово блудниця стало

лайливим. Але не образливим, чого дуже

б хотіла церква. Відповідно, у мові і в

юридичній практиці ступінь гріховності

підрозділяли. Блуд  це зв'язок з

незаміжньою жінкою, перелюб  із

заміжньою. Повій називали сороміцькими

дівками. * "Фірмовим" ж знаком

давньослов'янських інтимних відносин

Короткі нариси сексуальних
традицій в Україні

18



була відсутність традицій скотолозтва і

гомосексуалізму, а також категоричне

небажання чоловіків виносити свої

перемоги над дамами на загальне

обговорення. * Засновником боротьби

"за моральні устої" на Русі слід, ймовірно,

рахувати ... княгиню Ольгу. У 953 році

вона видала перший відомий нам указ

(1050річчя, між іншим, можемо

відзначити) на сексуальновесільну тему 

про грошову або речовий компенсації за

відсутність цноти. Головну ж лепту в

приборкання "сатанинських пристрастей"

на Русі внесла православна церква, яка

почала реально затверджуватися на Русі

в XII столітті. Як клас, були ліквідовані

волхви. Акушерокзнахарок оголосили

"бабами богомерзкими", що підлягають

повному знищенню. Навіть захист від

зачаття шляхом прийому трав вважався

"вбивством тяжким". Татаромонгольська

експансія не завадила православ'ю

почати боротьбу з такими видами милень

(лазень), як дівоча (за день до весілля) і

шлюбна (спільна лазня подружжя відразу

після одруження). Їх підмінили

обов'язковим роздільним обмиванням

подружжя після "гріха сполучення". Секс

навіть між подружжям стали вважати

гріховним, виняток становило лише

злиття заради зачаття.*Церква

забороняла жінкам "зводити брови і

малюватися (вочевидь, малося на увазі

нанесення на обличчя косметики,

зробленої з підручних матеріалів), щоб не

звабити людини під погибель ласощі

тілесні". Численні пости і пісні дні (середа

і п'ятниця) залишали подружжю

можливість займатися сексом лише в 50

сексуальних днів у році. Причому в кожен

з тих днів, хоча б і весільний (!)  не

більше одного акту. Ввели заборону на

позицію "стоячи"  завагітніти у ній важко,

а значить вона "не дітородження ради, а

токмо слабкості заради ", тобто в ім'я

задоволення. Норми християнства

приписували жінці під час сексу лише

одну позицію  лицем до лиця, нерухомо

лежачи знизу. Заборонялися поцілунки

тіла. "Доброю дружиною", з точки зору

духовенства, вважалася асексуальна

жінка, яка має відразу до статевого життя.

Жорстоко каралися і молодята, які під час

весільного бенкету використовували

старослов'янський обряд,  бралися за

курячі лапки і розривали курку навпіл.

Звичай, який уособлював позбавлення

невинності був визнаний "бісівським

дійством". * Під час сповіді кожен мав

відзвітувати про свої інтимні справи.

Попам наказувалося задати мирянам

масу запитань на цю тему, в тому числі і

такий: "Не вкладав ль ви уста і пальцем

свої ближнім до місця непотрібні і куди

непотрібно?"*Проте простий народ не

дуже спішив дотримуватися церковних

приписів. Наші предки високо цінували

жіночу сексуальність. Традиції українців у

царині еросу дуже відрізняють його від

інших народів: хоча від дівчини і вимагали

збереження цноти до шлюбу, проте

бувало спільне із парубками «спання» і

допускалася самостійність у виборі

партнера. *Однією з найпоширеніших
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форм дошлюбного спілкування молоді

були вечорниці та досвітки. Стараннями

етнографів їх було змальовано абсолютно

невинними дійствами, які не мали в собі

нічого сороміцького. Проте насправді

традиційні українські вечорниці й досвітки

містили неабияке еротичне підґрунтя.

Кожен хлопець і дівчина повинні були

обрати собі пару, з якою мали би спати.

Для дошлюбного «спання» з хлопцем

існувала спеціальна техніка любощів —

притула. Процес відбувався у

підготовленому для цього місці — кімнаті

чи повітці, куди ішла молодь після

вечорниць, попередньо поділившись на

пари. «Це гра така парубоча та дівоча. Він

вилазить на неї, і стулюють тоді вони

животи з животами», — тобто ця давня

розвага полягала у взаємному петтінгу

закоханої пари. Загалом притула бувала

«різних сортів»: «Якщо не з одним дівчина

ходить, то вона інакше не дасть, як із боку.

А буває й так, що пустить й наверх, тільки

ж ноги держить тісно укупі… здавлені. А

буває — одну ногу його опускає між свої

ноги… Або пускає обидві ноги* усередину,

тільки не допускає, щоб він робив діло по

справжньому, а лише наполовину… або й

менше». Така притула —

найнебезпечніша, як стверджували

етнографічні джерела. Вважалося, що

сила честі дівочої зовсім не у гордій

неприступності, а лиш у вмінні «вберегти

калину» (запобігти процесу дефлорації).

Досвід був необхідним для дівчини, щоби

її не обдурили і не збезчестили. Хлопець

же не хотів вдарити лицем в болото під

час обряду «комори», тому теж

потребував певної сексуальної

практики.*За тим, щоби ніхто не

переступив межі під час притул, стежила

власниця хати, де проводилися вечорниці

– досвітчана мати. Проте за всіма

впильнувати було важко, тим паче, що

парі, яка збиралася одружитися, стелили

окремо від інших і дуже за ними не

стежили.*Важливим етапом у житті

молодих хлопця та дівчини були заручини.

Тоді вони вже не рахувалися просто

парою, але ще й не були чоловіком та

дружиною. Після заручин молодий мав

право ночувати в домі молодої, а перший

раз постіль їм стелила мати дівчини.

Займатися сексом до весілля вони ще не

мали права, проте траплялися і винятки.

Так, у Мізинському рні незайманість

дівчини не цінувалася (про це згадували

М. Сумцов та Н. Здоровега), а час від

заручин до весілля був так званим

Ілюстрація з циклу " Українська камасутра"
художниці Тетяни Шевченко
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«пробним шлюбом», і показував, чи

готова дівчина до сімейного життя. Часто

молоді могли переїхати в дім нареченого,

коли дівчина вже була вагітна. Подібні

шлюбні звичаї були відомі на Кавказі.*

Одним із найважливіших обрядів

традиційного українського весілля була

«комора», яка мала підтвердити або

спростувати невинність нареченої. Перед

цією процедурою наречену ретельно

обшукували на наявність гострих

предметів, мішечка з кров’ю чи буряковим

соком, за допомогою яких вона би могла

замаскувати свою нечесність. На

виконання першого подружнього обов’язку

молодим давали від 5 до 30 хвилин.

Родичі та друзі стояли під коморою і час

від часу стукали, питаючи, чи можна

зайти. Зрозуміло, що в таких умовах

нареченому було важко налаштуватися на

інтим, тому часто його заміняв старший

дружба. Якщо невинність дівчини не

підтверджувалася або було виявлено

шахрайство (сорочка вимазана буряковим

соком, вилито забагато курячої крові,

плями не в тому місці), то молодий мав

право вигнати молоду, а ганьба лягала і

на неї, і на весь її рід. *Як уже було

згадано, сексуальне життя подружжя

обмежувалося церковними приписами.

Проте українці не спішили дотримуватися

цих правил і вносили в інтим свої

корективи. В ліжку наші бабусі та дідусі

були доволі креативними, а статевий акт

не зводився до 5 хвилин у позі «лицем до

лиця».* Список найпопулярніших поз

українців та їхні народні назви:*Поза

«Плужок». Жінка лежить горілиць.*Поза

«Ступа». Перевернута поза: чоловік

лежить горілиць, а жінка на ньому.*Поза

«Гнучка лоза». Бокова поза. Позиція, коли

коханці лежать на боці, має два основні

варіанти: коли вони розташовані

обличчям одне до одного і коли чоловік зі

спини. Перевага у тому, що тіла в обох

випадках міцно притискаються одне до

одного, а руки звільнені для пестощів.

*Народна пісенність змальовує ще один

спосіб злуки, коли обидва закоханці

стоять («На палиці ярмарок»).*Поза

ницьма — «Поїти буська» — мала кілька

варіантів. 1 варіант: «Гра в курочку й

півника» — акт уподібнюється тому, як

півень топче курку. Чоловік стоїть на

колінах, ноги разом. Жінка стоїть на

колінах, розставивши ноги і схилившись

на ложе. 2 варіант: «Прибивати підківку»

— сидяча поза. 3 варіант: «Продавати

розсаду»: чоловік сидить з простягнутими

ногами і спершись на руки; жінка

згинається, спирається на лікті і

торкається обличчям його ніг.

*Змалювання позиції, коли чоловік при

зляганні знаходиться позаду жінки

(«Старий біс на спину зліз»), найбільше

представлена в українському фольклорі.

А є й такі чоловіки, для яких «хоч круть

верть, хоч вертькруть» — усе добре! Як у

тій загадці: «Що краще, чи ззаду, чи між

ніг?» — Однаково добре: ззаду курка яйця

несе, а зпоміж ніг корова молоко дає. .

Знаючі люди стверджують, що

сковорода — в українському еротичному

фольклорі позначає жіночий статевий
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ННааууккооввее ттооввааррииссттввоо ііссттооррииччннооггоо
ффааккууллььттееттуу

Наукове товариство історичного
факультету це об'єднання студентів,
зацікавлених в розвитку окремих ділянок
історичної науки з метою організації
наукових дослідів, публікації наукових
праць та поширення наукових знань
серед студентів.

Тарас Оліярчук – голова Наукового
товариства історичного факультету.

Контакти в соцмережах:
Вконтакте: https://vk.com/ntif_lnu

Facebook
https://www.facebook.com/groups/14850274
21774775/

Емблема Наукового товариства
історичного факультету
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орган. Щука (щупак), та й риба загалом, —

синонім чоловічого статевого органа. Що

значить «рибку пекти», здається,

пояснювати вже не треба. Ця співанка, як

десятки подібних, була розрахована на

вуха чоловіків (така собі художня

еротика). Тим паче, що проблеми в

інтимних стосунках траплялися не в одній

родині: «Навіть не надто вже старі люди, а

не хочуть цього дива знать». * Для

самозадоволення під час відсутності

чоловіка жінки використовували качан

кукурудзи («Кукурудзи, кукурудзи дайте,

кукурудза не поможе, козака шукайте», —

співається у пісні) або ж огірок («Йшла

баба з торгу до торгу,накупила огірочків

торбу, посажала дочок, онучків, подавала

огірочки в ручки.– Добре, – каже, – діло,

що саме лізе в тіло.») А віагрою вважався

буряк: «Козак — не дурак. Бо їсть

буряк».*В українців, як і в представників

будьякого народу, мали місце й такі

неприємні речі, подружня зрада, аборти,

содомія, інцест, онанізм та інше. Про це

буде написано у наступних номерах

журналу.

Використані джерела

Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній

культурі українців.*Виженко О. Україна

Кохання.*Правденко О. Українські

вечорниці та дошлюбний секс на

них.*Ромовська З.В. Українське сімейне

право. *Пархуновська О. Традиції

національного сексу.



Пошуки Бога в соціалістичній
Польщі

Автор: Юрій Кушнір (3 курс)

В той час коли всі були переконані, що

Оскар за «Найкращий фільм на іноземній

мові» отримає такий нашумілий

«Левіафан», перемогу в цій номінації

раптово здобуває нікому невідома чорно 

біла стрічка польського, режисера Павла

Павліковського – «Іда». Хоча фільм і не

викликав такого широкого резонансу, яка

картина Андрія Звягінцева, але до

здобуття нагороди кіноакадемії «Іді»

вдалося здобути її європейський

еквівалент і зібрати призи на дрібніших

фестивалях. Так, що вирізняло польську

стрічку на фоні російської притчі

Звягінцева?

Дія фільму відбувається в післявоєнній

Польщі. Послушниця на ім’я Анна, котра

втративши батьків все життя проводить в

монастирі, готується прийняти постриг в

монахині, але перед цим вона вирішує

провідати свою єдину родичку – тітку

Ванду. Від неї Анна дізнається, що

насправді її звуть Іда Лібенштейн, її

батьки – євреї котрих вбили односельчани

під час війни. Вдвох вони вирушають на

пошуки могили її батьків, щоб зрозуміти,

як ті загинули. Для Іди знайомство з

зовнішнім світом стає перевіркою її віри в

Бога.

Одразу може здатися, що це ще один

фільм про голокост, режисер якого

користується популярністю цієї теми

Кадр із фільму
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серед кінокритиків. Та в цьому фільмі

тема знищення євреїв, яка проходить

через увесь фільм є далеко не основною.

Це фільм про віру, невинність, яка

зустрічається з реальним світом зі всіма

його гріхами. Фільм про те, як через

смерть приходить пробудження до нового

життя. Обравши на роль Іди дебютантку

Агату Тшебуховську, а на роль Ванди

досвідчену театральну актрису Агату

Кулешу, Павліковському вдається чітко

добитися цього контрасту між невинним

світом дівчини з монастиря і

занепадаючим життям її перенасиченої

тітки. Шляхи двох жінок, з різних світів

перетинаються і це змінює їхні світогляди.

Використання чорно  білої плівки і

застарілого формату кадру 4:3 це –

спроба Павліковського зняти польський

фільм шістдесятих, але якість зображення

і штучність декорацій відбудованої

Варшави викликають відчуття не

справжності.

Статичність фільму, повний мінімалізм у

всьому починаючи з діалогів позбавляє

стрічку всього лишнього, залишаючи

тільки витончені кадри оператора Лукаша

Зала для якого цей фільм теж став

дебютним.

Чи цей фільм більш достойний нагороди

кіноакадемії ніж стрічка Звягінцева?

Думаю, що ні, але кіноакадемії довелося

обирати один фільм з двох достойних.

Чи на їхній вибір вплинула художня

довершеність польської картини, чи

характерна останнім часом ностальгія з

чорно  білим кіно та вічно актуальна тема

голокосту вирішувати вам.

Кадр із фільму
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ЛЛььввііввссььккиийй ммееддіієєввііссттииччнниийй ккллуубб

Львівський медієвістичний клуб 

наукова організація студентів, які

займаються періодом середньовіччям та

дотичними до цього періоду темами. Клуб

у формі товариства виник при кафедрі

історії середніх віків та візантиністики ЛНУ

ім. І. Франка і діє на добровільній основі.

Засноване в 2013 р. Першим головою

клубу був Олег Друздєв, а вченим

секретарем – Юрій Скіра. Теперішнім

головою товариства є Дмитро Димидюк, а

вченимсекретарем – Наталія

Райтаровська. Завдання товариства 

об'єднати зацікавлених у вивченні

середньовіччя людей та надати їм широкі

можливості у реалізації їх наукових ідей.

Форми роботи:

диспутитаобговорення;

 лекції фахівцівмедіевістів;

співпраця з різними університетами;

(є різноманітнізв’язки)

проведення наукової конференції

студентівмедіевістів (Медієвістичні

діалоги

 проведення екскурсій (Екскурсія в музей

істор ії Університету); 

функціонує та наповнюється бібліотека

медієвіста

співпраця з клубами історичної

реконструкції середньовіччя. (Життя та

побут рицаря і міщанина. Друга відкрита

лекція Львівського медієвістичного клубу.)

публікація власних збірників статей (

Студентський науковий збірник

історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Серія: середні віки!) 

публікація Ваших науковопопулярних чи

наукових заміток, статей чи есеїв на сайті

нашого товариства.

Запрошуємо усіх охочих та

бажаючих до співпраці !!!))))

П.С. не тільки медієвістів, а УСІХ охочих

та бажаючих)

Наші контакти

Вконтакті: https://vk.com/lviv_medieval_club

Офіційний сайт:
https://lvivmedievalclub.wordpress.com/cate
gory/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
%D0%BD%D0%B8/
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Новини та оголошення

Захід, що проводиться з ініціативи
студентського уряду.

7 червня у Львові відбудеться ярмарок
книжок. Наші студенти вирішили
долучитись до цієї акції в благодійному
форматі. Організовуємо збір художньої
літератури у 124 ауд. ЛНУ до 4 червня
Вилучені з продажу книг кошти будуть
використані на потреби української армії.

Також буде відбуватись збір необхідних
речей (шкарпетки, футболки та засоби
гігієни) для батальйону ДУК. Речі
приносити у 124 аудиторію.

Календар цікавих подій

22 ччееррввнняя 2015 р. об 11 год. в ауд. 314
історичного факультету відбудеться
відкрита лекція професора Леха Мруза
на тему
“Периферія чи пограниччя. Дослідження
польськоукраїнського сусідства”.
Запрошуються усі охочі!

Детальніша інформація :
https://vk.com/event95089681

33 ччееррввнняя, середа, о 18:00 – Презентація
перекладеної книжки "Маленький
Апокаліпсис" Тадеуша Конвіцького.
книгарня «Є», просп. Свободи 7. Вхід
вільний. Герой книжки й водночас
оповідач – письменник, який живе в
комуністичній Польщі. Одного дня друзі,
що належать до опозиції, пропонують
йому на знак протесту проти радянської
присутності в ПНР спалити себе біля
Палацу культури й науки, славнозвісного
символу радянської окупації...

Детальніша інформація:
https://vk.com/wall25057241_11795

88 ччееррввнняя 2015 р. о 18.30 у рамках
виставкової програми відбудеться
відкрита лекція Чарльза Інґрао "Розпад
АвстроУгорщини: причини і наслідки".
Дослідник розповість про ситуацію в
Європі напередодні Першої світової війни
та важливі геополітичні, суспільно
економічні, культурні і демографічні
наслідки розпаду АвстроУгорської імперії.
Лекція відбудеться у центрі міської історії
ЦентральноСхідної Європи.

Детальніша інформація
http://www.lvivcenter.org/uk/chronicle/news/?
newsid=1637
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Експериментальна рубрика
"Студентська творчість"

Павло Артимишин

Кримським татарам!

Як мій народ 
Так й ваш страждав в неволі.

Блукав, немов в тумані,
У брехні.

Шукав хоч кусень щастя,
Шматок долі.

На своїй, на рідній цій землі.

А скільки ж війн пройшло?!
А скільки ще спустошень?
А депортацій? Голодів?

А вбивств?!
О, брате мій!

Страждальний ти народе!
Здолав вже скільки горя!

Скільки бід!

Але живеш! Живеш ти далі,
О, народе!

Ростеш і сам виховуєш дітей!
І прийдуть діти згодом 

Стануть люди.
І скинуть люди Правди

Злих людей!

Народе гір! Народе вітру й степу!
Живемо поруч вже не перший вік!

Зростаймо в мирі, в спокої, без смерти!
І щоби так жилося нам повік!

Ваша творчість ( Вірші, короткі
оповідання, малюнки) може потрапити до
наступного випуску журналу. Для цього
лише варто зайти у нашу групу та
сконтактуватись з одним із
адміністраторів, або написати в ask
журналу: http://ask.fm/HIST_MAGAZINE

Над випуском працювали

Редактори та автори статтей:
Роман Кушпета, Юлія Бундз, Христина
Тимців, Олег Лобор, Дмитро Димидюк,
Юрій Кушнір.

Художнє оформлення та верстка:
Роман Кушпета

Особлива подяка: Анастасії Веселовській,
Сапацінській Юлії ( інформаційна
підтримка) , Павлу Артимишину ( за
допомогу порадами), Івану Гнатюку (за
ідею для назви ), Оксані Гірчак,
Івану Шушку, Марії Ільків ( за консультацію
щодо статті) та усім іншим, хто якось
залучився до створення журналу.

Також велика подяка усім тим хто
поширює інформацію про журнал та
читачам .
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