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ПЕРЕДМОВА 

 

Пропонуємо вашій увазі перший електронний журнал з медієвістики, 

створений шляхом співпраці Львівського медієвістичного клубу та Наукового 

товариства історичного факультету з проектом досліджень української 

неолатиністики "medievist.org.ua" та за сприяння Української Галицької партії.  

Збірник поєднує статті та фрагменти дослідницьких робіт молодих 

дослідників з усієї України. Метою журналу є об’єднати людей, зацікавлених у 

вивченні медієвістики, та надати їм можливості для реалізації наукових ідей. 

Збірник покликаний не лише поглиблювати теоретичні знання про різноманітні 

аспекти середньовічної історії, але й сприяти популяризації медієвістичних 

досліджень серед студентства та широкого загалу. У своїх статтях молоді 

дослідники прагнули розкрити соціальний, ментальний та ідеологічний 

контекст тих чи інших явищ, що робить цей збірник цікавими не тільки для 

істориків-науковців, а і для пересічної публіки. 

Попри це, щиро сподіваємося, що за Вашим сприянням публікація 

“Українського медієвістичного журналу” стане доброю традицією з 

можливістю подальшого активного розвитку. 

 

Редакційна колегія 
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ЧАСТИНА І. 

НАУКОВІ СТУДІЇ З ІСТОРІЇ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
1
 

 

 
Брати Лімбурги. “Лютий”. (мініатюра з “Розкішного часослову герцога Беррійського”) 

                                                           

1
 Ця частина журналу є рецензованою. 
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Імператор Оттон ІІ (967–983) 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ В ЕПОХУ 

ОТТОНІВСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

 

Артамонов Олександр Олександрович 

 

В історії Західноєвропейської науки, Раннє Середньовіччя є одним з 

найменш досліджених періодів. В статті пропонується нелінійний підхід до 

історії науки, завдяки якому заключний етап доарабської Західноєвропейської 

науки (т.зв. «Оттонівське Відродження») розглядається через призму як 

античної, так і власне ранньосередньовічної математичної та філософської 

традиції. Центральне місце дослідження присвячене філософському 

осмисленню математичних праць Герберта Аврілакського, останнього 

визначного науковця Раннього Середньовіччя. 

Ключові слова: Герберт Аврілакський, Оттонівське Відродження, 

діалектика числа, «integritas», абак. 
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вітоглядні особливості певної епохи накладають свій відбиток 

на всі сфери суспільного життя. Так, о. Павел Флоренський в 

праці «Зворотня перспектива» зазначає, що відмінність між 

Середньовіччям (реалістичною, конкретною, синтетичною культурою) та 

Ренесансом (меонічною, абстрактною, аналітичною культурою) знаходить своє 

вираження в науці, мистецтві, а також релігії, політиці і т.д. Філософсько–

світоглядна специфіка доби визначає конкретні підходи до осмислення 

реальності та взаємодії з нею [1, c. 46–98]. В цьому з Флоренським згоден 

також український мислитель Віктор Петров, який у своїх «Історіософічних 

етюдах» визначає добу як якісну цілісність, а історичний процес – як 

систематичне поступове заперечення (неґацію) кожної наступної доби [2, c. 

177–201]. Через призму такої позиції, всі явища певного суспільства в певну 

добу мають постійно визначатися одним фактором чи одним комплексом 

факторів, який, проходячи через неґаційні трансформації, змінює і саму добу 

(як сукупність взаємопов’язаних галузей людської діяльності) в цілому. Таким 

підходом ми будемо послуговуватися в нашому дослідженні, виходячи з тези 

щодо нерозривної єдності науки з іншими явищами суспільного життя в межах 

доби. 

Говорячи про Середньовіччя та Відродження, о. П. Флоренський вживає 

ці поняття не в прямому значенні, але для позначення двох центральних 

тенденцій своєї історіософської моделі [1]. В нашій роботі ми робимо спробу 

визначити загальну специфіку епохи Оттонівського Відродження, якою 

завершується Раннє Середньовіччя, через призму історіософського підходу 

Флоренського. Втім, виходячи з зазначеної вище тези про комплексність явищ 

однієї доби, ми розглянемо Раннє Середньовіччя в аспекті розвитку тогочасної 

науки. Тож, визначивши особливості науки кінця Раннього Середньовіччя (кін. 

Х–поч. ХІ ст.), ми: 1) досягнемо більш цілісного розуміння явища доби в 

цілому, 2) осмислимо методологічні засади Західноєвропейської науки до 

проникнення в Європу арабських впливів, що починається у ХІІ ст., а також 3) 

застосуємо сформульований вище підхід до конкретної історичної доби. Таким 

чином, наша робота має перш за все методологічний характер. Оскільки 

С 
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провідним науковцем Священної Римської Імперії в добу Оттонівського 

Відродження був Герберт Аврілакський (Єпископ Реймський, у 999–1002 – 

Папа Римський Сильвестр ІІ), ми спираємося саме на його наукові здобутки як 

на найвищу відому нам ступінь реалізації тогочасної науки. Це, зокрема, зібрані 

М. Бубновим трактати та листи Герберта Аврілакського, присвячені правилам 

арифметики (експлуатації абака), актуальним проблемам геометрії 

(планіметрії), астрономії (конструювання армілярної сфери) та геополітики 

(поради Герберта його учневі – Оттону ІІІ – стосовно реалізації проекту 

Священної Римської Імперії, висловлені в присвятах до математичних 

трактатів, та в спеціальних працях і листах Герберта на релігійну та соціально–

політичну тематику) [3].  

Роблячи аналіз історико–політичного та історико–наукового контекстів, 

ми спираємося на присвячену досліджуваній нами добі працю Ріхера 

Реймського «Історія» [4], в ІІІ книзі якої він, зокрема, надає докладні відомості 

стосовно викладання Гербертом Аврілакським дисциплін квадривію (сам Ріхер 

був учнем Герберта). Для відтворення історико–політичного контексту ми 

звертаємося до таких вторинних історичних джерел, як праці М. Л. Бульст–

Тілє, К. Йордана, Й. Флекенштейна [5] та В. Д. Балакіна [6]; у частині, 

присвяченій історико–науковому контексту, ми спираємося на історико–

математичні праці О. Лосєва [7], о. П. Флоренського [8], А. В. Родіна [9] та В. 

В. Глєбкіна [10], а також на фундаментальні дослідження М. М. Бубнова [11], 

присвячені конкретно специфіці наукових ідей Герберта Аврілакського.  

Кінець Раннього Середньовіччя характеризується кристалізацією, 

відносною стабілізацією політичної карти Європи, що виникла в результаті 

Верденської угоди 843 р. Символічним кінцем імперії Карла Великого стало 

заміщення Західно–Франкської династії Каролінгів Капетингами, королями з 

більш «національною» орієнтацією. Каролінги в певному сенсі уособлювали 

можливість політичної реалізації Імперії Карла Великого, будучи нащадками її 

засновника. Після здобуття державної влади Гуго Капетом, Париж остаточно 

втратив своє системотворче значення. Як зазначається в дослідженні Бульст–

Тілє, Йордана та Флекенштейна, «з кінцем Каролінзької династії закінчився 
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важливий етап в історії франко–германських відносин. Стара династія 

уособлювала собою приналежність обох сусідніх держав до певного єдиного 

цілого, тим більше, що по обидві сторони кордону, проведеного за 

Верденською угодою 843 р., це відчуття єдності ще було живим» [5]. 

Виходячи з наведених обставин, не дивно, що одночасно з занепадом 

Каролінгів відбулося піднесення Саксонської династії (династії Людольфінгів), 

яка правила Східно–Франкським королівством. Саксонський герцог Генріх 

Птахолов став королем східних франків, а вже його син – Оттон І Великий – 

коронувався в Римі як імператор Священної Римської Імперії. Його син Оттон 

ІІ Рудий встановив свій вплив над Італією (вступивши, таким чином, у 

протистояння з Візантією – центральним конкурентом в гонитві за статусом 

правонаступника Римської імперії). Конфлікт з Візантією завершився для 

Оттона ІІ вигідним з політичного погляду шлюбом з Феофано – племінницею 

василевса Йоана Цимісхія.  

Нарешті, Оттон ІІІ «Диво Світу» – син Оттона ІІ та Феофано – досягає 

надзвичайних успіхів у зовнішній політиці. Він карбує монети з девізом свого 

правління: «Відновлення Імперії Римлян» («Renovatio Imperii Romanorum»), 

відкрито встановлює свою владу над папським престолом (вперше в історії 

робить папою німця – власного родича Бруно Карінтійського, а потім француза 

– свого радника та вчителя Герберта Аврілакського), поширює експансію 

Священної Римської Імперії на схід (перемагає полабських слов’ян, створює 

єпископську кафедру в Гнезно і т.д.) [6]. Правління Оттона ІІІ є завершальним 

етапом Оттонівського Відродження зокрема, та Раннього Середньовіччя в 

цілому. Зміщення геополітичного акценту з Парижу на Ахен є очевидним: 

фактично, Оттонівське Відродження являє собою культурно–політичний 

процес, що охоплював усі сфери життя еліти Священної Римської імперії, та 

виражався через адаптацію спадщини «древніх» до реалій Х століття. Всі три 

імператори, що носили ім’я «Оттон», були яскравими прихильниками античних 

ідеалів; це знаходило реалізацію як в їхньому приватному житті (висока 

освіченість, захоплення античним мистецтвом, меценатство і т.д.), так і в 

геополітичних амбіціях. Важливо, що Герберт Аврілакський, який був 
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головним теоретиком відродження Римської імперії та наставником Оттона ІІІ, 

спілкувався з усіма трьома володарями; ця обставина є однією з причин 

надзвичайної важливості цієї постаті для розуміння процесів, що мали місце в 

Священній Римській імперії в період її становлення.  

Так, як зазначає історик Ріхер Реймський, Герберт Аврілакський був 

відомий ще за часів Оттона І як видатний логік та математик; за Оттона ІІ він в 

присутності імператора переміг Отріка – свого супротивника і, як вважалося до 

цієї події, найкращого філософа імперії – в диспуті, що стосувався методології 

тогочасної науки; нарешті, за Оттона ІІІ Герберт стає секретарем та 

наставником імператора, а згодом – Папою Римським (під іменем Сильвестра 

ІІ) [4]. Як Герберт Аврілакський поєднував у собі філософа, теолога та 

політика, так і центральні проблеми Священної Римської імперії 

(християнізація Східної Європи, стримання сарацинської експансії, стабілізація 

політичної ситуації в Європі загалом) знайшли своє відображення в ідеї 

цілісності (integritas), що стала центральною для значної частини праць 

мислителя.  

Пошук підходу до цілісності в її політичному, математичному, 

метафізичному, логічному та інших важливих аспектах став лейтмотивом 

творчості Герберта Аврілакського. Втім, для аналізу його ідей, необхідно 

висвітлити окрім історичного також власне історико–науковий контекст, в 

межах якого ці ідеї розвивалися. Важливо, що в нашому дослідженні ми 

притримуємося нелінійного підходу до історії науки, але, при цьому, головні 

ідеї попередників Герберта ми розглядаємо в якості ґрунту, на якому шляхом 

часткового заперечення сформувався його світогляд. 

Наукова традиція, в межах якої розвивався в якості науковця Герберт 

Аврілакський, походить з античної Греції, зокрема – від вчення піфагорейців, 

систематизованого римським мислителем Марціаном Капеллою в трактаті 

«Про шлюб Філології та Меркурія». В цій праці було виділено «сім вільних 

мистецтв», обєднаних в дві групи: тривій (граматика, діалектика та риторика) 

та квадривій (арифметика, геометрія, гармонія та астрономія). Піфагор та його 

учні (зокрема, славетний Нікомах) вважали, що число має власну онтологічну 
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сутність, і передує всім явищам світу (знаменитим є висловлення самого 

Піфагора: «все є числом») [8]. Такий підхід знайшов своє вираження в працях 

римських методологів та систематизаторів науки: так, і для Марціана Капелли, і 

для римського консула Северина Боеція (латинського перекладача 

математичних трактатів Евкліда), очевидною була методологічна першість 

арифметики над іншими дисциплінами квадривію, оскільки, як зазначав ще 

піфагорієць–Нікомах, «там, де нема трійки, вже не буде трикутника» [12], а без 

геометричних фігур є неможливим існування астрономічних тіл. А. В. Родін, 

реконструюючи грецькі уявлення стосовно протоквадривію (до класифікації 

Марціана Капелли) стверджує, що для Платона арифметика з гармонією та 

геометрія з астрономією знаходилися в парному відношенні, тотожному зв’язку 

ідеї (істинної сутності) та ідола (її матеріального відображення) [9].  

Так, якщо арифметика та геометрія мають справу з ідеальними 

(абстрактними) предметами (відповідно числами та фігурами), то гармонія та 

астрономія також досліджують відповідно числові співвідношення й фігури, 

але вже конкретні, матеріально оформлені (музичні інтервали для гармонії та 

небесні тіла для астрономії). При цьому, вірним в цьому контексті є також і 

згадане вище твердження Нікомаха; тож, арифметика, як «найчистіша» 

дисципліна квадривію, має абсолютну методологічну перевагу над геометрією, 

обтяженою конкретними формами, та гармонією, обтяженою конкретними 

предметами (звуками), співвідношення між якими вона вивчає; що ж стосовно 

астрономії, то вона посідає в квадривії останнє місце, маючи з арифметикою 

зв’язок через посередництво як геометрії, так і гармонії. Такий підхід був 

загалом властивим і для науки часів Герберта Аврілакського. 

Іншим важливим аспектом науки Раннього Середньовіччя є підхід до 

рахування. В античному світі існував пристрій – так званий абак – що 

функціонував за аналогом сучасної рахівниці (різниця була в тому, що абак 

становив собою стіл (або дошку), розкреслений на рівні вертикальні стовпці, 

розділені посередині однією горизонтальною лінією: стовпці відповідали 

десятичним розрядам числа, нижні з них містили одиниці, а верхні – п’ятірки; 

для рахувальних операцій використовувалися жетони; так, у нижній половині 
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абака жетон мав значення одиниці певного десятичного розряду, а у верхній 

половині – замінював собою п’ять нижніх жетонів того самого розряду). 

Античний абак уособлював собою античний науковий принцип наочності, 

оскільки число в ньому представлялося певною комбінацією символічних 

предметів. Специфіка методології ранньосередньовічної науки визначається 

важливим місцем так званого «абакізму», що зумовлював усі дослідження в 

межах циклу математичних дисциплін [13, c. 166]. Важливо підкреслити, що 

таке становище в науці сягало від античності до ХІІ століття, коли з 

поширенням у Європі арабських текстів постав більш продуктивний підхід 

арабських математиків (т.зв. «алгоритмізм»), який згодом остаточно витіснив 

«абакізм» зі сфери академічної науки, і тим самим докорінно змінив усю 

європейську математику, зумовивши алгебраїчний напрям її подальшого 

розвитку. 

Зазначені характеристики політичного та наукового аспектів 

досліджуваної доби являють собою підґрунтя, що зумовило специфіку 

методологічних інновацій, запропонованих Гербертом Аврілакським в сферах 

математики та геополітики. Загалом, в цьому відношенні його творчість являє 

собою цілісну єдність, базуючись на трьох центральних принципах, виділених 

нами в іншій роботі: це якісність, наочність та реалізм [13]. Сутність цих 

принципів філософсько–світоглядної позиції Герберта Аврілакського ми 

розкриємо шляхом аналізу окремих його текстів. 

Найбільш яскравим прикладом методологічних інновацій Герберта 

Аврілакського в сфері математичних дисциплін є запровадження нової моделі 

абака, що базувалася на наукових принципах, відмінних від класичних. Як вже 

було зауважено, значення кожного жетону класичного абака залежало 

виключно від положення жетону на розкресленій площині рахувального 

інструменту. Тож, конструкція класичного абака була заснована на кількісному, 

а не якісному розумінні числа. Мова йде про два підходи у філософії числа, що 

оформилися за часів Піфагорійської школи. Як зазначає о. Павел Флоренський, 

для піфагорійців, з філософії яких походить антична математика, число є 

цілісною та неподільною якістю [8]. Число, яке компонується на абаку шляхом 



Український медієвістичний журнал 

 

14 

комбінування жетонів, складається з окремих «одиничок», а тому є суцільно 

кількісним. Цей світоглядний контраст дуже яскраво продемонстрував О.Ф. 

Лосєв у своєму фундаментальному аналізі Аристотелевої критики піфагорійця–

Платона (це є особливо очевидним, якщо екстраполювати зауваження Лосєва 

на першу частину Аристотелевої «Метафізики», де міститься т.зв. критика 

власне піфагорійців загалом) [14].  

Коротко кажучи, Аристотель виходить з профанічного розуміння числа 

як лише кількості. Проблему діалектики кількісного та якісного аспектів числа 

досліджував пізніше неоплатонік Плотін, порівнявши число–якість та число–

кількість відповідно з ідеєю та ідолом Платона (як це було зроблено і з 

дисциплінами квадривію) [7]. Таким чином, якщо абстрактна наука, як ми вже 

зауважили, визнавала примат числа–якості (ідеї), то абак, як інструмент, 

винайдений для вирішення повсякденних практичних завдань, пов’язаних з 

підрахунком, базувався на числі–ідолі. Це протиріччя і спробував розв’язати 

Герберт Аврілакський, протипоставивши «профанічному» абаку власну модель, 

побудовану згідно з філософсько–світоглядною традицією піфагорійців. 

Рахувальні жетони Гербертового абака були пронумеровані від 1 до 9, завдяки 

чому, число, створюване їхньою комбінацією, базувалося на діалектичній 

єдності якісного (жетони вже не були «одиничками») та кількісного (число все 

одно складалося з певної кількості жетонів, і тому з ним можна було проводити 

певні арифметичні операції) аспектів. Стовпчики, що відповідали десятичним 

розрядам, залишалися, але вже без горизонталі, яка мала сенс лише для 

«одинарних» жетонів [13]. 

Іншим прикладом методологічних інновацій Герберта Аврілакського 

слугує підхід, використаний ним для підрахунку площі рівнобічного 

трикутника. В листі до свого учня Адельбольда, мислитель підкреслює 

особливу важливість ідеї цілісності («integritas») як центрального принципу 

свого філософського світогляду (відповідно до термінології, яку ми 

запропонували для осмислення творчості Герберта, «цілісність» являє собою 

геометричний аспект більш широкого поняття «якісності»). Так, перш за все, 

Герберт критикує попередні методи обчислення геометричної величини, яка 
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його цікавить (це, власне, так звані «геометричний» та «арифметичний» 

методи, засновані відповідно на відношенні сторони трикутника до його 

висоти, та на застосуванні арифметичної формули до значення сторони 

трикутника) за те, що ці два методи дають різні результати. Згідно з висновком 

Герберта, обидва методи є неточними, оскільки базуються на одній помилці: 

нездатності попередніх математиків розділити одиничні квадратні фути, з яких 

складається площа трикутника, через що, результат обчислення включав кути 

тих одиничних квадратів, що виходять за межі трикутника [3].  

В даному випадку, справа безпосередньо стосується проблеми 

геометричної цілісності, і для того, щоб обґрунтувати перевагу, яку він надає 

цілісності трикутника (а не квадратних футів, як його попередники, в т.ч. і 

псевдо–Боецій), Герберт апелює до іншого важливого принципа своєї 

філософсько–світоглядної позиції – до наочності (наприкінці трактату він 

радить своєму учневі: «для яснішого розуміння користуйся своїми очима та 

завжди згадуй мене»). Троїцький зазначає,  що наочність була одним з 

головним принципів піфагорійства [15], і в цьому сенсі Герберт також не 

пориває з традицією, але лише коригує профанічну науку у відповідності з її 

сакральними витоками.  

Важливо також виділити в якості окремого принципу реалізм Герберта, 

що дозволяє йому релятивізувати кількісний та якісний аспекти трикутника (він 

розглядає його і як фігуру, і як сукупність одиничних квадратних футів, і, 

врешті, відсікає частини цих квадратів, щоб отримати площу трикутника  – 

такий підхід є дійсно безпрецедентним для попередньої математики: Герберт 

орієнтується перш за все на власну дослідницьку потребу, і при цьому не 

виходить за межі традиційних математичних принципів піфагорійства). 

Шляхом релятивізації цілісності та кількісності фігури та числа, Герберт 

встановлює відносну рівність між арифметикою та геометрією в межах 

квадривію, не надаючи жодній з дисциплін преференції [16]. 

Врешті, геополітичні ідеї Герберта Аврілакського яскраво 

продемонстровані в усіх працях, де він звертається до свого учня, імператора 

Оттона ІІІ. Згідно з Гербертом, місією імператора є відродження Римської 
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імперії в її попередніх розмірах (Західне та Східне Франкські королівства, 

Італія та Скіфія) [3]. В цьому сенсі, фігуру імператора можна розглядати як 

символічне уособлення тієї цілісності, що має реалізуватися наочно. Цікаво, що 

в епіграмі, присвяченій римському консулові Северинові Боецію, якого Герберт 

Аврілакський вважав своїм вчителем, підкреслюється вищість римської 

цивілізації над варварами, що знищили її (хоча, саксонець–Оттон ІІІ та сам 

овернець–Герберт були якраз нащадками германців, автор називає Боеція 

«отець наш та нашої світоч вітчизни»), та необхідність реставрації величі 

древнього Риму [17].  

Важливо підкреслити ту деталь, що Боецій був найбільш видатним 

вченим свого часу; аналогічно, Герберт Аврілакський був і папою Римським, і 

також першим вченим Священної Римської імперії. При цьому, в зазначеній 

епіграмі автор підкреслює, звертаючись до Боеція: «Третій Оттон, Імператор, 

гідним тебе називає // Вічної згадки. Роботи твої він досліджує пильно, // І 

прикрашає здобутки твої вдячним помислом щирим» [17]. Фактично, завдяки 

Герберту, набуває художнього та філософського осмислення міф про 

походження Священної Римської імперії від знищеної германцями Римської 

держави. Завдяки такій ідеологічній операції, Ахен отримав абсолютну 

перевагу над занепалим Парижем, в якому встановилася влада нової династії 

Капетингів, що не мали ніякого прямого відношення до Карла Великого.  

Таким чином, згідно з Гербертом Аврілакським, Імперія Карла Великого 

стала лише одним з етапів на шляху до дійсного відновлення Римської імперії, 

реалізованого завдяки Саксонській династії (Герберт, як вже було зазначено, 

здійснював вплив на три покоління Оттонів, і тому фактично уособлював 

сутність т.зв. «Оттонівського Відродження»: він користувався протекцією 

Оттона І – першого імператора з цієї династії, був наставником його сина – 

Оттона ІІ, і, врешті, секретарем та вчителем Оттона ІІІ). Надзвичайно яскравою 

ілюстрацією місії, приписуваної Гербертом своєму учневі–імператорові є той 

факт, що, вступивши на папський престол, він назвався Сильвестром ІІ 

(Сильвестр І був духовником Константина І, римського імператора, що 

легалізував у Римі християнство). Очевидно, що в методологічному сенсі 
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геополітичний аспект філософії Герберта Аврілакського базується на вже 

зазначених принципах, характерних для його геометрії та арифметики. 

Виходячи з наведених характеристик «Оттонівського Відродження», 

можна охарактеризувати науку цієї доби як реалізацію трьох методологічних 

принципів, характерних для підходу Герберта Аврілакського: такими є 

наочність, якісність та реалізм [13]. Дійсно, як абак Герберта, так і його версія 

геометричного методу обчислення площі рівнобічного трикутника, в однаковій 

мірі є осмисленням сучасних для Герберта явищ через призму зазначених 

принципів. Більш конкретною (ситуативною) рисою доби є звернення до 

античності як до ідеалу, і при цьому – осмислення цього ідеалу через призму 

християнства. Так, прагнучи до відновлення імперії, Герберт наполягає на її 

християнській сутності, проводячи паралелі між Оттоном ІІІ та Константином І. 

Аналогічно, корені математичного релятивізму, продемонстрованого як у 

випадку з абаком, так і на прикладі обчислення площі трикутника, можна 

знайти у християнському вченні про дві природи Ісуса Христа, який одночасно 

є і Богом, і людиною.  

Ілюстративним є той факт, що центральний богословський трактат 

Герберта Аврілакського («Про тіло та кров Господа») присвячено Євхаристії, 

тобто, таїнству, яке за своєю суттю є апогеєм релятивізації об’єктивної сутності 

предмету (так, Святі Дари є одночасно і кількісними земними хлібом з вином, і 

якісними Христовими Плоттю з Кров’ю) [13]. Тож, математика й геополітика 

Герберта Аврілакського, виходячи з одних і тих самих принципів, зумовили 

визначальні особливості досліджуваних нами рис доби Оттонівського 

Відродження. 
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Артамонов Александр 

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ЭПОХУ 

ОТТОНОВСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Раннее Средневековье является одним из наименее исследованных 

периодов истории Западноевропейской науки. В статье предлагается 

нелинейный подход к истории науки, благодаря которому заключительный 

этап доарабской Западноевропейской науки (т. наз. «Оттоновское 

Возрождение») рассматривается через призму как античной, так и 

собственно раннесредневековой математической и философской традиции. 

Центральное место исследования посвящено философскому осмыслению 

математических трудов Герберта Аврилакского, последнего значительного 

учёного Раннего Средневековья. 

Ключевые слова: Герберт Аврилакский, Оттоновское Возрождение, 

диалектика числа, «integritas», абак. 

 

Artamonov Alexander 

THE SPECIFICS OF THE SCIENTIFIC OUTLOOK DURING THE 

OTTONIAN RENAISSANCE 

The Early Medieval Ages is one of the least researched periods of the Western 

European science. The article proposes the nonlinear approach, according to which, 

the last phase of pre–Arabian Western European science (so–called «Ottonian 
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Renaissance») is regarded through the prism of both Greco–Roman and Early 

Medieval mathematical and philosophical tradition. The central place of the research 

is dedicated to the philosophical interpretation of Gerbert Auriliaciensis’ (the last 

influential scientist of the Early Medieval Ages) mathematical works. 

Keywords: Gerbert Auriliaciensis, the Ottonian Renaissance, dialectics of 

number, «integritas», abacus. 
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Патерик 1678 р. 

 

СЕМАНТИКА ЇЖІ У КИЄВО–ПЕЧЕРСЬКОМУ ПАТЕРИКУ 

 

Богданець Світлана Валеріївна 

 

Стаття присвячена аналізу семантики їжі у Києво–Печерському 

патерику крізь призму протистояння у тексті сакрального та профанного 

вимірів. Автор наводить приклади втрати їжею своєї первинної функції 

(насичення) на користь набуття нею сакрального значення, що випливає із 

метафізичної суті самого акту їжі і тісно пов’язане зі специфікою 

християнського світогляду. 

Ключові слова: Києво–Печерський патерик, їжа, сакралізація, 

євхаристія 

 



Український медієвістичний журнал 

 

22 

удожній простір тексту Києво–Печерського патерика 

суцільно підпорядкований ідеї створення граду земного за 

подобою граду небесного. За моделлю горішнього, 

сакрального світу вибудовується образ Києво–Печерського монастиря – місця 

конкретного, реально існуючого, і разом з тим наділеного атрибутами 

божественного походження. Відтак, діалектика профанного і сакрального є 

первнем тексту патерика, його смисловою домінантою, що проступає у 

кожному епізоді збірки. Патерик в цілому і кожне окреме житіє святого – це 

історія перемоги божественного, благодатного і вічного над ницістю усього 

мирського, його тлінністю. Однак таке протистояння розкривається не лише на 

рівні сюжету, але й переходить у площину смислів. 

Зображення повсякденного життя послушників монастиря позначене 

мало не цілковитою редукцією побутових та суто фізіологічних потреб, 

властивих кожній людині. Проте єдине, чого не вдалося уникнути – це їжа. Ось 

яким чином описано спосіб життя монахів: «До того ж, і їжа їхня була – 

тільки хліб і вода. В суботу ж та в неділю кашу вживали. Часто ж і на ті дні 

не було круп, а [тому] варили лише овочі й так їли. Ще ж і руками своїми 

працювали: взуття плели чи шапки, чи іншим рукоділлям займалися. І, понісши 

до міста, продавали, а за те зерно купували й ділили, щоб кожен уночі частку 

свою змолов для випічки хліба. По тому, відслуживши вранішню службу, далі 

займалися рукоділлям. Інші ж у городі копалися, вирощуючи овочі, доки не 

настане час Божественного славослов'я, коли, зійшовшись усі докупи в церкві, 

співали часи, Святу Службу правили. І [по тому], поївши трохи хліба, знову за 

діло своє брались. І так щодня трудилися, перебуваючи в любові Божій» 

[1, с.41–42]. Як бачимо, уся діяльність поза церковною службою представлена 

виключно як харчування або ж його забезпечення. Більше того, епізоди, 

присвяченні приготуванню та вживанню їжі, становлять значну частину 

подієвої канви збірки, а також відіграють важливу роль у розкритті образів 

святих отців.  

Їжа стає фактично єдиним маркером «людськості» монахів, означником 

мирського виміру в стінах монастиря. А відтак можемо говорити про їжу як 

Х 
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єдину природну потребу людини яка є богоугодною. Адже не їсти, а отже 

вмерти через голодування, – означає знехтувати життям, подарованим Богом, 

що рівнозначне відкиданню ідеї його вищості і зреченню Бога як такого. 

Натомість харчуючись, людина визнає потребу свого тіла і водночас 

підкоряється волі Господа. Голод спонукає її до розуміння власної смертності, а 

його втамування – повертає відчуття свого існування, вітальності. Кожне 

вживання їжі – це перехід від смерті до життя, це щоразу нове народження. 

Ольга Фрейденберг зазначає, що «акт їжі в уявленні древньої людини 

поєднувався з колом якихось образів, котрі додавали до трапези як 

втамуванню голоду і спраги, ще й думку про зв’язок акту їжі з моментами 

народження, поєднання статей та смерті»[2, с.56].  

Метафізична сутність акту вживання їжі дає можливість вмонтувати 

поряд із його очевидним змістовим планом «насичення» ряд інших смислів, що 

відбивають ідеї надчуттєвого, божественного рівня. Відтак їжа втрачає своє 

первинне значення і натомість обростає шаром понять, що співвідносяться зі 

сферою сакрального, і у такий спосіб формують якісно інший значеннєвий 

план. Відповідно профанний вимір патерика із його «харчовою» домінантою 

зазнає тотального переосмислення: їжа, що на початку була маркером усього 

мирського, що асоціюється виключно з людською природою, тепер 

сакралізується, стає засобом підтримання зв’язку з Богом. Те єдине з 

фізіологічних потреб людини, що відкинути не вдалося, тепер стає священним. 

Недолік перетворюється на перевагу.  

Із цим узгоджується поняття аскези як спілкування з Богом, що вимагає 

відмови від усього тілесного. Оскільки цілковита відмова від їжі, як це було 

зазначено, не може бути безпечною для життя людини, монаху рекомендується 

піст, який вводить його у стан проміжний між людиною і Богом. Тому якщо 

через їжу ми Бога пізнаємо, то через піст ми до нього наближаємося.  

У християнській традиції зв’язок людини і Господа через їжу 

найповніше втілюється у обряді євхаристії. Хліб і вино, що символізують тіло і 

кров Христові, по завершенню обряду обов’язково з’їдаються. Так присутність 

Бога не лише унаочнюється, але й стає доступною для індивідуального і 
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максимально повного пізнання: поглинуте проникає всередину людини, у її 

єство, стає частиною її тіла.  

Перед нами знову постає ситуація із сакралізацією їжі. Проте цього разу 

вона має дещо інший характер. Перш за все, хліб і вино в літургії функціонують 

як символи, що існують у єдності образу та ідеї: хліб та вино є зовнішньо 

подібними до плоті і крові і до того ж є продуктами, приготування яких 

пов’язане із бродінням – трансформацією, у чому вбачається надприродній 

елемент. Окрім цього, під час обряду хліб та вино ніколи не сприймаються як 

їжа, а у буденному житті ніколи не є символами тіла і крові. Тобто сакральне 

значення цих продуктів і їх повсякденне вживання чітко розмежовані.  

Натомість їжа у Києво–Печерському патерику завжди має подвійний 

план значення: перший – це її буквальне розуміння як засобу втамування 

голоду, другий – це набуті смисли, які по–різному виявляються у залежності від 

контексту, але неодмінно співвідносяться зі сферою духовного життя людини. 

Те, у який спосіб людина взаємодіє із їжею, як ставиться до самого процесу 

харчування, розкриває її внутрішній світ і стосунки з Богом зокрема.  

Отож, їжа святих патерика полісемантична, і перш ніж перейти до 

тлумачення її окремих значень, варто конкретизувати, яким чином вона виявляє 

свою присутність текстуально. Відтак нас цікавить не стільки їжа як «страва, 

продукт», стільки їжа як харчування, сам процес поглинання. Відповідно до цієї 

сфери зараховуємо і голодування (голод), яке по суті є їжа зі знаком мінус, а 

також піст як харчування обмежене і ненажерство як харчування необмежене. 

До того ж ми не проводимо межі між стравами та напоями, адже вони однаково 

пов’язані з процесом насичення, а діставши нове смислове наповнення, взагалі 

не вимагають розмежування. 

Монастир як місце максимально наближене до праобразу граду Божого 

передбачає наявність чіткої просторової та часової організації, а кожен його 

житель повинен розуміти своє місце і призначення у цьому мікросвіті. 

Церковний устав, який перш за все покликаний регулювати духовне життя 

послушників, разом з тим поширює свої правила і на сферу харчування: «І 

встановив (Феодосій – прим. автора) у монастирі своєму, як співати правила 
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монастирські, і поклонів як дотримуватися, і читання читати, і [належне] 

стояння в церкві, і весь вряд церковний, і на трапезі [достойне] сидіння; і що 

їсти в які дні – все за уставленим»[1, с.31].Через їжу відбувається організація 

часу, що робить його якісно відмінним від часу поза стінами монастиря. 

Відповідно перехід жити до святого місця ознаменується кардинальною зміною 

способу життя, що, в першу чергу, позначається на прийнятті нових норм 

харчування. Спільна трапеза дає можливість відчути себе у єдності з іншими її 

учасниками, а однакові для всіх страви є засобом зняття соціальних чи будь–

яких інших нерівностей. Яскраве тому потвердження знаходимо в епізоді про 

преподобного Святошу, князя Чернігівського, що ставши монахом «не брав у 

рот нічого стороннього, але лише монастирською їжею харчувався»[1, с.103]. 

Подібним чином говориться і про Феодосія, який «прийнявши монастир, почав 

дотримуватися воздержання великого, і посту, й молитви зі 

сльозами»[1, с.31]. Це свого роду ініціація, перехід у іншу іпостась, який 

відчувається не лише духовно, але й фізично. Разом з тим це й обов’язок перед 

Богом: «що бо не їсте чи п’єте – все во славу Божу Творите» [1, с.87].  

Так їжа набуває регулятивного значення і втрачає первинну функцію: 

адже якщо людина їсть не тоді, коли їй хочеться, і не те, що вона бажає, а 

відповідно до встановлених вимог, вона втрачає інтерес до їжі як такої. 

Природна індивідуальна потреба кожного перетворюється на спільну 

поведінкову модель, що викликає відчуття причетності, долученості. 

Окрім того, звичай спільної трапези містить у собі відлуння 

ранньохристиянської традиції влаштування у храмах агап – вечерь любові, – що 

супроводжуються молитвами та вшануванням пам’яті  Ісуса Христа. Агапою 

була і Тайна вечеря, з якої бере свій початок обряд євхаристії. Отже, 

християнство нерозривно пов’язує акт їжі із атмосферою втаємниченості, у якій 

учасники мають змогу пізнати вищу сутність, так і самі страви стають 

метафорою отриманого знання – харч духовний зливається із харчем тілесним. 

Через їжу до нас промовляє Бог. 

У Києво–Печерському патерику часто натрапляємо на повторюваний 

мотив чудесного примноження запасів їжі. Так у житії святого Феодосія 
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фігурують епізоди із нестачею харчів, меду, борошна, вина яка ліквідується з 

ласки Божої. Ось приклад одного з них: «Якось прийшов келар до цього 

блаженного, кажучи: «Не матиму чого сьогодні дати братії їсти, бо не маю 

[з] чого варити». І каже йому блаженний: «Іди [й] зачекай трішки, молячи 

Бога. Можливо, потурбується про нас? Якщо ж ні – звариш пшеницю і, 

змішавши з медом, подаси на трапезі братії. Все ж, понадіймось на Бога, що в 

пустелі людям непокірним хліб небесний подав та дощ із перепелів. То й нам 

нині [ще] може харч подати». Вислухавши це, келар пішов. Блаженний же 

молився за них Богу непрестанно. І ось, пом'янутому вище боярину 

Іоану
 
 заклав Бог у душу, [і] наповнив [він] три вози припасами: хлібом, сиром, 

рибою, сочевицею і пшоном, а також медом, і послав блаженному в монастир. 

Побачивши те, блаженний прославив Бога і каже келарю: «Чи бачиш, брате 

Федоре? Не може Бог лишити нас, [коли] надіємося на Нього всім 

серцем»[1, с.53].  

Цей уривок є показовим насамперед у тому, що вкотре потверджує нашу 

думку про ігнорування монахами своїх тілесних потреб на користь духовному 

спілкуванню зі Всевишнім. Він же створив людину і сам піклується про її 

життя. Так між людиною і Богом утворюється подвійний взаємозв’язок: 

людина думає про Господа, а Господь думає про неї. Цей зв’язок підтримує 

існування людини, вивищує її над мирськими турботами: «дивіться на птахів 

небесних, що не сіють, не жнуть і не збирають до житниць своїх, але Отець 

Небесний харчує їх»[1, с.56]. 

Поряд у тексті помічаємо місця, в яких описано голод, що є засобом 

кари Божої за людські гріхи: «…не було солі по всій Руській землі. Такі 

неуправства були, до того ж і грабунок беззаконний (...) І можна було бачити 

тодішніх людей у великій печалі, і знемогли [вони] від голоду та війни – і не 

мали ні пшениці, ні навіть солі, аби чимось нестачу перебути»[1, с.143]. Ця 

ситуація цілком протилежна попередній: Бог відвертається від людини, що не 

думає про нього, не годує її – тобто веде до смерті. 

Отож через їжу виявляється Божа присутність на землі, і відповідно 

маємо справу з її новою семантизацією. Тепер їжа не лише позбавлена функції 
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«насичення», але й перестає сприйматися як страва, продукт, що потребує 

приготування. Саме харчування не спричиняється людською природою, а 

радше обумовлюється волею Всевишнього. Їжа переходить зі світу об’єктивно 

існуючого у сферу надчуттєвого. Не їжа забезпечує нам життя, а наше життя 

забезпечує їжу. 

До цього моменту ми аналізували епізоди пов’язані зі специфікою 

споживання і отримання їжі, відповідно і зв’язки від неї ми проводили у 

напрямку до «того, хто їсть». Тепер же ми зупинимося на протилежному її  

векторі – особливостях приготування та частування, а відтак наша увага буде 

зосереджена на особі, що готує та годує.  

Із особливого статусу їжі випливають і суворі вимоги до людини, яка 

займається її приготуванням. В першу чергу, це стосується проскурників – тих, 

кого «Господь сподобив робити Свою плоть» [1, с.35]. У житії святого 

Феодосія читаємо: «Бог зволив, аби проскури чистими приносив до церкви 

Божої безгрішний та бездоганний юнак.» (там само). Той факт, що Феодосій 

свого часу пік проскури, вигідно вирізняє його з–поміж інших. Причетність до 

приготування сакрального хліба свідчить про його певну «обраність», що є 

важливим для створення належного образу святого–засновника монастиря і 

його подальшої канонізації. У такому світлі нам представлено також і Прохора 

Лебедника, чудесне вміння якого перетворювати лободу на хліб, а попіл на сіль 

уподібнюють його до образу Ісуса, що перетворив воду на вино. 

Поміж іншим, унікальні характеристики та вміння «того, хто готує» 

поширюються і на саму їжу. Вона стає рукотворним чудом, так, ніби до її 

приготування долучилася рука Божа. Це стосується як і чудесних властивостей 

проскур, так і хлібів, які пік Прохор чорноризець  – «Кому бо давав з 

благословінням, то світлим і чистим здавався, і солодкий був хліб; коли ж хто 

брав потай, відчував, що хліб,– як полин»[1, с.143]. Подібно до цього їжа, 

приготована у стінах монастиря із благословенням, видалася князеві Ізяславу 

набагато смачнішою, за найбільш вишукані страви, що готують його раби, адже 

«уся їхня робота з гріхом здійснюється»[1, с.52]. 
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З вищесказаного випливає, що їжа постає перед нами як субстанція із 

мінливими характеристиками. Її властивості, зокрема смакові, зумовлені не 

якістю продуктів чи способом приготування, а самою особою «кулінара», чи 

точніше, його помислами та намірами. Відповідно і «поживна» цінність не у ній 

самій, а у благословенні, яке через неї проникає усередину того, хто їсть. У 

цьому значенні їжа виступає як чудесний носій благодаті, якому доступний 

найпевніший шлях в нутро людини. 

Наступна низка цитованих епізодів продемонструє спектр прояву 

негативних конотацій їжі, які пов’язані з поняттями спокуси та гріха. Вони 

можуть мати як самостійний, так і супровідний характер. Ненажерництво і 

п’янство – як говорить про них Феодосій – це шляхи лукаві, від яких треба 

звільнитися. Він закликає вдовольнятися «їжею, отриманою на трапезі від 

келаря», а в келії нічого цього не мати, «аби з усяким завзяттям та всіма 

думками молитву свою чистою приносити Богу»[1, с.52]. Надмір  їжі стоїть на 

заваді спілкуванню з Богом, адже робить людину жадною до наїдку, а не до 

пізнання. Від неї відвертається Всевишній, як це сталося із блаженним 

Онсифором, що за життя «постником облудно вважався (…) таємно ж їв і 

пив»[1, с.90], а по смерті його тіло стало виділяти сморід. 

Ряд заборон накладається також і на асортимент продуктів харчування. 

Засуджуючи віру латинську, Феодосій поруч із відмінностями у обрядах 

наводить свідчення, що стосуються неприйнятної харчової поведінки латинян: 

«їдять бо із псами, із кішками , п'ють свою сечу – зло є і прокляте це – і їдять 

черепах, і диких коней, і ослів, і удавленину, і ведмежатину, і бобровину. 

Першого ж тижня Великого Посту, у вівторок їдять м'ясо, і мнихи їхні їдять 

сало»[1, с.173].   

Частування смачною їжею поряд зі звабою сексуальною фігурує як засіб 

спокушення юнака жінкою, намаганням відвернути його від благочестивого 

життя. Такий мотив зустрічаємо у слові «Про міць блаженного Варлаама» та у 

житії преподобного Мойсея Угрина. Так Мойсей «бачивши шаленство жони 

тої, [ще] більше навернувся до молитви й посту, ївши [пісне] в неспанні, і 

зволивши краще сухий хліб [вживати] Бога ради й воду з чистотою, ніж 
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багатоцінний харч та вино зі скверною»[1, с.138]. Для обох така ситуація є 

своєрідним випробовуванням тілесного, перед яким треба встояти, аби 

позбутися влади плоті над собою і остаточно звільнитися від колишніх утіх 

світського життя заради життя монашого. 

Як бачимо, їжа постає водночас і як спокуса, і як випробування; як шлях 

до гріха і як можливість йому протистояти. Їжа, знову ж таки, не є самоцінною: 

у ній людину вабить не можливість наїстися чи відчути новий смак, а бажання 

порушити заборону. А відтак тут їжа виступає мірилом, яким людину судить 

Бог. 

Втрата їжею своєї початкової функції і перехід її у сферу надчуттєвого 

залишила відкритою потребу монахів у фізичному відчутті «насичення». Тепер 

на місце харчу тілесного приходить харч духовний – знання, а конкретніше – 

слово. І хоча сприймається воно посередництвом слуху, у тексті воно 

описується за допомогою гастрономічних метафор, що апелюють до смакових 

відчуттів: «І син його часто приходив до преподобних натішитись 

медоточивими словами, які злітали з вуст отців тих»[1, с.39],«І звідтоді 

часто приходив до нього, духовного того харчу насичуючись більше од меду й 

ситі: такі бо були слова блаженного, які виходили з медоточивих його 

вуст»[1, с.59],«Вони ж, як спрагла земля воду, так приймали слова 

його»[1, с.44], «Плід же вуст його – жива і словесна жертва»[1, с.159], «бо, 

воістину ріка Святого Духа витікала з вуст твоїх, (…)Тією рікою безупинною 

невпинно напоюєш дітей своїх у віки вічні»[1, с.76]. 

 Мова, сприйнята слухом, здається, проникає до голови, йде до мозку і 

відповідно асоціюється із раціональним пізнанням, в той час як «ротове» 

сприйняття бачиться більш чуттєвим, майже фізично відчутним, воно є прямим 

містком між єством однієї людини та єством іншої, бо коли ми говоримо про 

свою душу, ми вказуємо не на голову, а на груди. Слово виходить з людського 

нутра, народжується на вустах і проникає у людину так само як і їжа – через 

рот: вона відчуває його смак, тримає у себе на язиці і зрештою, поглинає. 

Харчова метафорика актуалізує «поживність» слова і закріплює у самому тексті 

його нове значення  – «насичення». 
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Отож, їжа як маркер людськості й слово як засіб наближення до Бога, які 

традиційно мисляться супротивними елементами матеріальної і духовної 

сфери, у тексті патерика знаходять своє гармонійне примирення, що 

здійснюється через їх перестановку і переосмислення відповідно до нових 

функцій.  
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Богданец Светлана 

СЕМАНТИКА ЕДЫ В КИЕВО–ПЕЧЕРСКОМ ПАТЕРИКЕ 

Статья посвящена анализу семантики еды в Киево–Печерском 

патерике сквозь призму противостояния в тексте сакрального и профанного 

измерений. Автор подает примеры утраты едой своей первичной функции 

(насыщение) в пользу приобретения ею сакрального значения, которое следует 

из метафизической сути самого акта еды и тесно связано со спецификой 

христианского мировоззрения.  

Ключевые слова: Киево–Печерский патерик, еда, сакрализация, 

евхаристия 

 

Bohdanets Svitlana 

THE SEMANTICS OF FOOD IN THE KYIVAN CAVE PATERICON 

The article analyzes the semantics of food in the Kyivan Cave Patericon in the 

light of opposition of sacral and profane dimensions in the text. The author gives us 

examples of food that lost its original function (satiety) to acquire the sacred meaning 
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which arises from the metaphysical essence of the act of eating and is closely 

associated with the specifics of Christian worldview. 

Keywords: Kyivan Cave Patericon, food, sacralization, Eucharist 
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Юстиніан І (527–565). Мозаїка в церкві Сан–Вітале (Равенна, Італія) 

 

«ОДИН БОГ, ОДИН ІМПЕРАТОР, ОДИН ЗАКОН». ВЛАДА 

ЗАКОНУ В ЧАСИ ЮСТИНІАНА І: ТОРЖЕСТВО ТИРАНІЇ ЧИ 

РОЗУМУ? 

 

Гіщинська Ірина Романівна 

 

У статті розглядається проблема визначення влади закону у 

Візантійській імперії за правління Юстиніана І. Одночасно, звернено увагу на 

постать самого імператора, його законотворчу політику, розкрито зміст 

поняття «живий закон». Величезний вплив на сферу права мала ідеологія влади 

у ранній Візантії, яка спиралась на церкву. Церква ж  у свою чергу виступала 

одним з головних інструментів здійснення централізованої політики загалом і 

влади закону, зокрема.  

Ключові слова: Юстиніан І, живий закон, законотворча політика, 

влада закону, джерело права. 
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етро Саватій (справжнє ім’я Юстиніана) – один з 

найвідоміших візантійських імператорів, людина дуже цікава 

і амбітна. Прокопій  Кессарійський  у своїй «Таємній історії» 

зображує Юстиніана демоном (!), продовжуючи : «він, котрий не їв, не пив, не 

спав досхочу […] а вночі блукав  палацом, між тим як любовним втіхам 

віддавався безумно»[1,  с. 359]. А ще Юстиніан І був «живим законом», про що 

піде мова далі.  

Цьому поняттю передували певні політичні та економічні зміни в 

державному устрої. Так, криза рабовласницького господарства, з якою 

зіткнулась Пізня Римська імперія в середині ІІІ ст. «викликала необхідність 

консолідації великих рабовласників і встановлення диктатури імператора» [2, 

с.18]. Удальцова зазначає, що «в IV–VI ст. імператори все більше і більше 

намагались стати найвищим законодавчим авторитетом і єдиними творцями 

всіх нових законів» [3,  с.6]. Таким чином, законодавча діяльність імператорів 

поглинає творчість юристів, закони видаються лише від імені монархів. Все 

більшим стає елемент бюрократизації законів, вихваляння володаря. Так, в 

новелах зустрічаємо надзвичайну пишність і возвеличення особи імператора у 

формі «Наша Велич», «Наше Благочестя», «Наша Сила», «Наша Могутність». 

Прокопій зазначає, що Юстиніан «не вважав за потрібне зберігати 

колишні порядки, йому хотілося все змінити, тобто він був найбільшим 

руйнівником того, що  є добре встановленим» [1, с.336]. Власне, у відношенні 

Прокопія Кессарійського до імператора простежується певна неприязнь в 

цьому плані, і це логічно. Юстиніан, як зазначалося вище, сам був джерелом 

права, що своєю суттю не відповідало старим римським порядкам. 

Невід’ємною частиною «живого закону» була його божественна 

природа. Саме за Юстиніана повністю утверджується ідея про те, що 

«імператор є обранцем Божим, якого Господь призначив для управління 

людськими справами»[4, с.31]. У Візантії ця ідеологія набула свого 

максимального ствердження. В кожному законодавчому акті Юстиніана є 

покликання на Бога чи Святу Трійцю. У новелі 69 читаємо: «Один Бог, і після 

Бога один лише імператор регулює ці речі з помірністю і справедливістю»[5, 

П 
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n.69]. Власне, ці слова проливають світло на всю політику імператора. Ця 

«святість» імператора сприяла централізації. Народ, який був безмежно вірний 

Богу, бачив в особі імператора спасителя, який завжди чинить справедливо і 

якому треба поклонятися. Василевсу така доктрина влади була лише в користь, 

бо дозволяла називати будь–яку його  видумку законом. 

Варто наголосити на тому, що Юстиніан мріяв про відновлення величі 

Римської імперії. Вся його західна політика, війни з готами і вандалами, 

слугували цьому прямим підтвердженням. Власне, серед його цілей було 

відродження імперії  не лише шляхом завоювань, а й, насамперед, шляхом 

законодавства. «Ніколи, можливо, теорія імператорського деспотизму не була 

виражена більш точно і повно, ніж в законодавстві Юстиніана, і в цьому 

відношенні Юстиніан був істинним наступником цезарів»[4, с.265], пише Діль. 

Перше, ніж  вести мову про владу закону, варто визначитися з самим 

поняттям «закон». Так, в першій книзі Дігест представлені наступні визначення 

закону: «Закон є спільним (для всіх) приписом, рішенням досвідчених людей, 

придушенням порушень, […] загальна (для всіх громадян) обіцянка 

держави»[6,с.107]. За визначенням Демосфена в тій же книзі читаємо: «Закон є 

тим, чому всі люди повинні коритися, за різних причин, але головне тому, що 

будь–який  закон є думкою і даром бога» [6, с.107]. Філософ Хрізіпп пише, що 

«закон є царем всіх божественних і людських справ; […] вождем і повелителем 

живих істот, які живуть в державі; мірилом справедливого і несправедливого, 

яке  наказує робити те, що повинно робитися і забороняти робити те, що не 

повинно робитися» [6, с.109]. В  тих же Дігестах   читаємо:  «Те, що вирішив 

принцепс, має силу закону» [6, с.115].  

В політиці Юстиніана це не лише мало силу закону, а й не підлягало 

ніякому запереченню чи критиці. Також, в Дігестах зустрічаємо думку про те, 

що закони є святими, бо вони закріплені деякою санкцією, і якщо хтось спробує 

щось змінити в них, буде покараний  смертю. Бачимо чітко виражену тиранію, 

але  якщо дивитись з погляду людини VI ст. – це нормальний стан речей. Якщо 

дивитись з погляду візантійця того ж часу – це повністю задовільний 

політичний уклад. Прокопій Кессарійський підтверджує вище сказане 
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наступною думкою: «Ні закон, ні обв’язки, посилюючі порядок, більше не мали 

сили, але все піддавшись насиллю, занепокоїлось. Державний устрій став у 

всьому подібний тиранії, однак не сталій, але щоденно змінній» [1, с. 340] 

Американський історик Джордж Бейкер  ототожнює звід законів з 

чимось  позалюдським, небесним, непідвладним людському розумінню. В 

оцінці Юстиніана, його закони носили подібний характер.  Бейкер продовжує 

свою думку наступним  визначенням: «Закон – це не те, що люди 

винаходять;[…] Влада закону в кінцевому висновку полягає не в тому, що 

людина оголошує істинним, а в тому, що в дійсності є істиною»[7, с.51]. Саме 

такою представлена влада закону в Кодексі. Владу цю здійснював імператор, 

який, власне, й був тією незаперечною істиною. 

За логікою речей, істина завжди одна. Закон, який був істиною, теж був 

одним, бо «існувала лише одна система юриспруденції, і тільки одна могла 

існувати. Якби й була можлива інша юриспруденція, людський розум був би не 

в силах уявити собі її. Є лише одна істина, одна логіка, одна математика; на цій 

основі можна стверджувати, що є одне право і, відповідно, одна цивілізація»[7, 

с.17]. Так, Юстиніан, поширивши свій вплив на колишні землі Римської імперії,  

був переконаний, що є лише один цивілізований світ, який має бути об’єднаний 

в одному політичному організмі, іншого такого світу не може і не має бути. 

Юстиніан, створюючи Кодекс, знав, що має бути лише одне правдиве право, 

лише один закон, якому мають коритися всі. 

Завершуючи, можна зробити висновок, що в політиці Юстиніана влада 

закону була неперевершеним поєднанням деспотії з гострим розумом. І 

говорити лише про одне з цих понять у даному контексті не можна… Таке 

поєднання було найбільш вигідним для імператора, який прагнув перевершити 

всіх, і який з цим блискуче впорався. 
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Гищинская Ирина 

«ОДИН БОГ, ОДИН ИМПЕРАТОР, ОДИН ЗАКОН»: ВЛАСТЬ ЗАКОНА 

ВО ВРЕМЕНА ЮСТИНИАНА І: ТОРЖЕСТВО ТИРАНИИ ИЛИ УМА? 

В статье рассматривается проблема определения власти закона в 

Византийской империи во время правления Юстиниана I. Одновременно, 

обращено внимание на фигуру самого императора, его законотворческую 

политику, раскрыто содержание понятия «живой закон». Огромное влияние 

на сферу права имела идеология власти в ранней Византии, которая опиралась 

на церковь. Церковь же в свою очередь выступала одним из главных 

инструментов осуществления централизованной политики в целом и власти 

закона, в частности. 

Ключевые слова: Юстиниан І, живой закон, законотворческая 

политика, власть закона, источник права. 
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«ONE GOD, ONE EMPEROR, ONE LAW»: THE POWER OF LAW IN THE 

TIME OF JUSTINIAN I: THE TRIUMPH OF TYRANNY OR MIND? 
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This article considers the problem of the definition of the rule of law in the 

Byzantine Empire during the reign of Justinian I. At the same time, there is drawn 

attention to the figure of the emperor, his legislative policy, the content of the concept 

of «living law». Huge impact on the sphere of law have had the  ideology of power in 

early Byzantium, which  relied on the church. The church, in turn, was one of the 

main instruments of centralized policy in general and the rule of law in particular. 

Keywords:  Justinian I, the living law, legislative policy, the rule of law, the 

source of law. 
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Фрагмент рукопису GKS 2845 4to (містить сагу про Гревйор).  

 

МЕТОДОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОЇ РОБОТИ З ЛЕГЕНДАРНИМИ 

САГАМИ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. 

 

Кіорсак Владислав Борисович 

 

В сучасній пострадянській історіографії  за «легендарними сагами» 

закріпилась слава художньої літератури, яку не можна трактувати, як 

історичне джерело. Хоча в світовій історіографії «сагам про давні часи» 

присвячено велику кількість теоретичних напрацювань, вони так і не  

залучались до наукового обігу російськими та українськими істориками. 

Більшість текстів саг не перекладені, або фрагментарно перекладені 

слов’янськими мовами. Перед дослідниками постає завдання переосмислення 
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даного питання, заснованого на критичному джерелознавстві та залученні 

сучасної світової історіографії. 

Ключові слова: Скандинавія, саги, вікінги, героїчний епос 

 

ри дослідженні питань скандинавістики в історіографії можна 

побачити недовірливе ставлення до «легендарних саг», як 

історичного джерела. За першою класифікацією саг був 

запропонований поділ на «Історичні», та «Неісторичні» саги. Відповідно 

«легендарні саги», або, як ще їх називають «саги про давні часи» ( 

Fornaldarsogur Nordlanda, за Карлом Равном) потрапляють до другої частини, до 

«неправдивих саг»[1,с. 8–10].   

Справа в тому, що вже в цих сагах, як зазначає Михайло Стеблін–

Каменський, вимисел був не прихований, а свідомий, і навіть в середовищі 

тодішнього суспільства вони сприймалися, як «неправдиві»[2, с. 19–20 ].  

Виходячи з концепцій російських, радянських, польських істориків про 

те, що сага не може розцінюватись, як достовірне історичне джерело, більшість 

дослідників не вивчали їх свідчення. І якщо «королівським» та «родовим» 

сагам впродовж останніх десятиліть були присвячені ґрунтовні дослідження, то 

«легендарні саги» виступають в поодиноких дослідженнях східноєвропейських 

істориків.  

Мета даної статті: розглянути особливості «легендарних» саг, 

проаналізувати ступінь їх достовірності, зрозуміти середовище їх творення.  

Характеристика особливостей даного циклу саг закладена вже в самій 

його назві. «Саги про давні часи» описують події, що відбувались в 

«доісторичний», легендарний час, епохи вікінгів, переважно  до заселення 

Ісландії Х ст. Територіально ці саги охоплюють найвіддаленіші регіони 

тодішньої Ойкумени. Систематично записувати ці твори починають у ХІІ–ХІІІ 

ст. Однак на основі давньої усної традиції, тому більшість з цих творів не має 

автора.   

Аналізуючи «саги про давні часи» не можна ставити їх в один ряд, 

оскільки їхня основа сильно різниться між собою. У зв’язку з цим, видатним 

П 
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німецьким філологом–скандинавістом Куртом Широм розроблено 

класифікацію саг всередині «неправидих саг».  Дослідник розподілив твори на 

три групи за особливостями : 1) «Героїчні саги», 2) «Вікінгські саги», 3) 

«Пригодницькі саги».  Всі ці твори різняться між собою своїм первісним ядром. 

Героїчні саги, як зазначала Галина Глазиріна відображають загально 

германський прошарок епічної творчості[1, с.11]. І часто засновані на епосі, що 

не дійшов до нас. Яскравим прикладом такого синтезу є «Сага про 

Гревйор»(Створена в ХІІІ ст.) , до якої було включено декілька давніх епічних 

творів, головний з яких це «Битва Готів з Гунами», та саги, що описують 

пізніший період скандинавської історії[3,с. 377; 4; 5, с. 242]. «Вікінгські саги» 

оповідають про подорожі напівлегендарних  героїв в далеких країнах, зазвичай  

в епоху вікінгів  Багато цих персонажів можна спів ставити з реальними 

історичними персонами. Групою саг, яка містить найбільшу кількість 

фантастичних елементів та міфічних персонажів є група пригодницьких саг.  

Відштовхуючись від цієї класифікації, ми можемо побачити певні 

відмінності у описі подій. Таким чином ми підходимо до найважливішого 

моменту – ступеня достовірності основи, тобто тих подій які передували 

написанню твору, і так спробуємо віднайти історичне ядро оповіді.  

Одним з джерел, що послугували історичним ядром легендарних саг 

були пісні скальдів. Це була одна з перших форм усної народної традиції, яка 

активно розвивалась до прийняття християнства і  пристосування латинської 

абетки до ісландської мови.  Відповідно, більшість цих віршів є втраченими і 

ми не можемо виокремити їх точно. Той масив первісної літератури зберігся у 

невеликій кількості епіграфічних написів і у пізніших записах перших 

ісландських істориків.   

Тому перш ніж аналізувати достовірність саг, варто проаналізувати 

достовірність самого історичного ядра. Зробити це ми можемо аналізуючи 

менталітет середньовічних ісландців. Як влучно зауважує Арон Гурєвіч 

середньовічні скандинави вірили в магічну силу слова, тому поширення не 

правдивої інформації могло бути сприйняте, як образа того кому лестили. 

Оскільки брехню чули люди, які самі були свідками описаних подій [6, с.129 ].  
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З самими легендарними сагами було інакше, вони писались за сотні років 

після смерті їхніх персонажів, і їхньою метою було не прославлення 

конкретного конунга, а створення твору, який би був цікавий для читання. Саме 

тому використовувались історичні образи і події. Ці події жили в народі у 

формі усної народної творчості. Однак, на відміну від епічних творів, 

скальдичні пісні менше деформувалися під впливом часу.  

Не відкидав епічну першооснову легендарних саг і М. Стеблін–

Каменський, однак зазначав, що чим більший часовий проміжок між 

історичними подіями і їх записом, тим більшою буде кількість синкретичного 

вимислу. [7, с. 35]  

На відміну від віршів скальдів, більшість з яких мають автора, епічна 

традиція є живою, бо постійно видозмінюється, переходячи з уст в уста. 

Легендарні саги увібрали її в себе в більшій мірі, нажаль вже досить 

видозмінену, раціональне зерно якої заховане під багатьма пізнішими 

нашаруваннями.   

Однак ми не можемо повністю відкидати «легендарні саги», надаючи їм 

місце в царині художньої літератури. Найперше, що ми можемо почерпнути з  

даного жанру саг це відображення культурної ситуації та ментальності 

середньовічного ісландця. Попри всю свою «художність» та «неправдивість». 

Саме в цій «неправдивості» ми можемо побачити не менш важливі другорядні 

факти, що допоможуть усвідомити питання ментальності, духовності людини, її 

свідомості. Якщо ми розглядатимемо історію, як науку яка в центр свого 

дослідження ставить людину то безумовно знайдемо користь в «неправді» 

легендарних саг.  

В цьому відношенні сага виступає унікальним твором середньовічної 

літератури. Великий масив роботи в цьому плані було зроблено А. Гурєвічом, 

який розглядав сагу як невід’ємну частину ісландської культури, як спосіб 

відображення свідомості епохи. [8, с. 115]  На основі аналізу саг, автор дійшов 

висновку, що середньовічна реальність відрізнялась від реальності у нашому 

розумінні цього слова і була набагато більше піддана містиці.  [8, с. 102] Цим, 

очевидно і пояснюються численні міфологічні сюжети «легендарних саг». 
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Однак попри їх культурне значення саги містять і історичну цінність. Так, 

багато саг з циклу «легендарних» містять міфічні епізоди, однак ті саги які нас 

найбільше цікавлять в більшості є звичайним переказом подій обрамлені 

художніми елементами, вигаданими діалогами та певними подіями, які 

розвивалися головним чином в літературному напрямку, тобто мали на меті 

зацікавити читача, а не об’єктивно передати події.  

Для виявлення історичного ядра і відкинення пізніших нашарувань нам 

потрібно здійснити порівняльний аналіз саг з іншими джерелами. Зокрема нас 

цікавить відображення в «легендарних сагах» подій, що відбувалися на 

території Східної Європи. В цьому плані «саги про давні часи» дають нам чи не 

найбільше інформації з поміж інших видів саг. Конунги «Східного Шляху» 

згадуються в п’ятнадцяти «сагах про давні часи» [9, с. 143–158]. Зокрема в цих 

сагах можна знайти імена близько трьохсот конунгів, які були реальними 

історичними персонажами[9, с. 144–145]. В середовищі ісландського 

суспільства досить довго існував культ предків, тому кожен ісландець знав свій 

родовід до заселення Ісландії.  

Багато цих персонажів ми можемо співставити з персонажами, що 

згадуються в генеалогічних скандинавських джерелах (Перелік Інглінгів, Книга 

про ісландців, Книга про взяття землі, тощо), латинських джерелах, арабських 

джерелах, тощо.  

Для прикладу можна взяти «Сагу про Інгвара Мандрівника»(Створена 

приблизно в ХІІ ст.  Свідчення якої можна спів ставити з рунічними написами 

та арабськими географічними трактатами [10, с.131–153; 11, с. 74–88; 12, с. 8–

25 ]. 

Наступним важливим моментом є велика кількість топонімічного 

матеріалу, який можна конкретно локалізувати та порівняти з іншими 

скандинавськими джерелами. В першу чергу з Географічними трактатами, та з 

королівськими сагами в творі Сноррі Стурлусона. Ці топоніми дозволяють нам 

прослідкувати основні торгові шляхи, якими просувалися скандинавські купці в 

Східній Європі. Охарактеризувати політичну та соціально економічну ситуацію 

в Північно–Руських землях. Та реконструювати просторово–географічні 
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уявлення скандинавів, які, очевидно були досить добре обізнані з географією 

Східної Європи. Двадцять п’ять з тридцяти легендарних саг містять у собі 

відомості про Східну Європу [3, с. 331]  

Аналізуючи тексти окремих саг, ми можемо побачити, що територія 

Приладожжя та Карелії сприймалась скандинавським населенням, як 

невід’ємна частина «власного» світу. Все це можна порівняти з даними 

археології. Які в більшості підтверджують свідчення саг. Як зазначав Леонтій 

Войтович, за даними археології, скандинавський компонент в Ладозі переважав 

до IX ст. А численні спалення оборонних укріплень можна вдало співставити з 

боротьбою за Ладозьке королівство представників скандинавських кланів[13, с. 

67–71].  

Г. Глазиріна поділяла географічні свідчення легендарних саг на 

достовірні, знання яких творились впродовж століть тісних контактів між 

народами і міфологічні. Ці два пласти на думку дослідниці дуже тісно між 

собою пов’язані і виступають у творах у своєрідному синкретичному вигляді і 

створюють унікальну картину умовного історико–географічного простору[1, с. 

20–22].  

Більшість радянських дослідників заперечували джерелознавчу вагу саг. 

Навіть відомий дослідник М. Стеблін–Каменський попри надзвичайно 

прихильне ставлення до саг, зазначав, що легендарні саги містять найбільше 

вимислу. Слідом за ним тієї ж думки притримувався і А. Гурєвіч. Справа в 

тому, що в Радянському Союзі не було жодного фахового дослідника «саг про 

давні часи». Як М. Стеблін–Каменський, так і А. Гурєвіч досліджували родові 

саги і могли судити про «легендарні саги» лише побіжно. Пояснюється це і тим, 

що «неправдиві саги» досить довгий час не перекладалися слов’янськими 

мовами.  

Лише в останні десятиліття в працях Г. Глазиріної та Л. Войтовича 

починається залучення цих джерел до наукового обігу.  

Перед нами стоїть завдання максимально критичного джерелознавчого 

дослідження «саг про давні часи». Суть якого полягає у залученні всього 

масиву давньоскандинавської писемності, арабських джерел і джерел руського 
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походження, а також матеріали археології. Лише в порівнянні ми зможемо 

виокремити історичне ядро твору, та звільнити його від пізніших нашарувань 

визначивши тим самим ступінь його достовірності. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

«ЛЕГЕНДАРНЫХ САГ». ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. 

Владислав Кіорсак 

В современной постсоветской историографии «легендарные саги» 

привыкли считать художественной литературой, которую нельзя 

трактовать, как исторический источник. Хотя мировая историография 

уделяла «сагам о древних временах» много внимания, им посвящено много 

теоретических наработок, но их почти не используют украинские и 

российские историки. Большинство текстов саг не переведены, или 

фрагментарно переведены на славянские языки. Перед исследователями 

возникает задача переосмысления данного вопроса, основанного на 

критическом источниковеденье и привлечении современной историографии.  

Ключевые слова: Скандинавия, саги, викинги, героический епос 

 

METHODOLOGY OF SOURCES RESEARCHING OF LEGENDARY SAGAS. 

Kiorsak Vladyslav 

In contemporary post–soviet historiography legendary saga consolidated the 

fame of fiction, which cannot be interpreted like historical sources. Although, in the 

world historiography a lot of theoretical developments are dedicated to historical 

saga, but it hasn't been brought to scientific circulation by Ukrainian and Russian 

historians. Mostly saga's text aren't translated or fragmentary translated into Slavic 

languages. The recearchers have a task for rethinking about the present questions 

based on critical source and envolvement of the modern world historiography. 

Keywords: Scandinavia, sagas, the Vikings, the heroic epic. 
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Іконоборці знищують образ Христа. Мініатюра. Хлудовський Псалтир (ІХ ст.) 

 

РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА ВІЗАНТІЙСЬКОГО ІМПЕРАТОРА–

ІКОНОБОРЦЯ КОНСТАНТИНА V 

 

Мельницький Тарас Сергійович 

 

Дослідження найважливіших аспектів іконоборства VIII–IX ст. 

надзвичайно актуальне для осмислення багатьох фундаментальних підвалин не 

лише подальшої історії християнства, але й усієї історії Візантійської імперії, 

для якої релігія була невід’ємною складовою усіх сфер життя впродовж більш 

ніж тисячолітнього існування цієї держави. Розгляд найважливіших аспектів 

політики держави щодо Церкви у Візантії у VIII ст. є ключем для розуміння 

багатьох проблем візантійської історії. 
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Мета статті – ґрунтовно і всебічно оцінити релігійну політику 

імператора Константина V, з’ясувати основні передумови та причини 

іконоборчої політики василевса, прослідкувати процес та механізми здійснення 

політики іконоборства, визначити наслідки іконоборчої політики для 

подальшої історії Візантії та християнства загалом.    

Ключові слова: Лев ІІІ (717–741), Константин V (741–775), Візантія у 

VIII ст., іконоборчий собор 754 р., VII Вселенський собор  

 

ричин для розвитку іконоборства було декілька. Насамперед 

привід розпочати цю політику дали зловживання і 

непорозуміння, які спотворювали шанування ікон. Так, деякі 

християни, зі старанністю прикрашали храми, вважаючи, що цього достатньо 

для спасіння душі, за що їм докоряв св. Амфілохій Іонійський ще в IV ст. З 

іншої сторони, шанування ікон приймало іноді дивні форми, подібні скоріше на 

профанацію. У VII ст. Астерій Амасійський говорить, що представники 

візантійської аристократії носили урочистий одяг, прикрашений зображенням 

святих. Непомірність іконошанування проявлялося також і в щоденному 

церковному житті: наприклад ікони бралися в якості хресних батьків і матерів 

при хрещенні чи поручителів при монашому постригу. Бували і випадки вкрай 

дивні: деякі священики здирали фарбу з ікон, примішували їх до Святих Дарів і 

причащали вірних. Інші священики здійснювали богослужіння на іконі, яка 

заміняла престіл. Шанування ікон віруючими розумілося іноді надто буквально: 

шанували не зображену особу, а сам предмет. Все це створювало прецедент для 

багатьох віруючих, спонукаючи окремих з них до повної відмови від 

іконошанування [1, с. 107–108]. 

Чималу роль у розвитку іконоборчого вчення відіграла також релігія 

південно–східних сусідів – іслам. У VII ст. почалося нашестя арабів–

мусульман, які підкорили Сирію і Палестину і, пройшовши через Малу Азію, в 

717 р. навіть вдалися до облоги Константинополя, але їх вдалося відбити. У 

723 р. халіф Ієзид видав наказ знищити ікони у всіх християнських храмах на 

підвладних йому територіях. Після цього мусульмани стали переслідувати 

П 
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іконошанування [2, с. 217]. Зазначимо, що переслідування, напевно, не було 

послідовним і систематичним. 

Однак не варто думати, що іконоборство є суто східним вченням, воно 

проявилося і на Заході. Але в церковному значенні Захід у той час був 

провінцією, і доля Церкви вирішувалася у східній частині імперії. Саме там 

іконоборство і досягло особливої сили, там же і реакція Церкви щодо нього 

була найбільш вичерпною і глибокою. На Заході ж іконоборство не мало 

організованої форми, а проявлялося лише в окремих випадках, як до початку 

візантійського іконоборства, так і після перемоги над ним. 

Не можна оминути історичне тло, на якому розгорталася іконоборча 

суперечка. Глибока соціальна криза, яку переживала на той час Візантія, була 

тісно пов’язана і з духовною кризою. Протягом VII ст. Візантія остаточно 

пориває зі спадщиною античного світу, наскрізь просякнутою поганськими 

звичаями, підсвідомим прагненням до ідолопоклонства. Це відбилося на всіх 

сторонах суспільного життя – від економічних відносин до богословської 

думки. Докорінна перебудова імперії проходила в умовах арабо–

мусульманської експансії. У цій критичні ситуації влада перейшла до рук 

Лева ІІІ Ісавра, майбутнього ініціатора іконоборчої політики [3]. 

Іконоборство не мало б успіху, якби воно було лише проявом волі 

імператора. В. В. Болотов зазначає, що рух проти іконошанування у 

церковному середовищі розпочався раніше, ніж у політичних колах. Він 

називає імена Константина єпископа Наколійського, Фоми єпископа 

Клавдіопольського та Феодосія митрополита Ефеського. Згадані ієрархи 

боролись з іконошануванням у власних єпархіях задовго до офіційного 

прийняття іконоборчої доктрини [4, с. 515–516]. Зрештою, не на порожньому 

місці з’явилися понад 300 єпископів, які взяли участь в іконоборчому соборі 

754 р. 

На протязі перших років після вступу на трон Константин не наважився 

зачепити церковні питання. Це були роки майже безперервних війн на східному 

і західному кордоні. Лише згодом василевс повернувся до іконоборчої політики 

батька. Феофан про це пише так: «Гордовитий своєю зарозумілістю Константин 
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нечестивий робив багато таємних нарад проти церкви і православної віри, і в 

кожному місті хитрістю схиляв народ слідувати його вченню»[2, с. 230]. 

У 754 р. зібрався іконоборчий собор. Перше засідання розпочалося 

10 лютого у заміському палаці Ієреї. На ньому були присутні за інформацією 

Феофана 348 єпископів, а за даними Никифора – 338 [2, с. 230; 5, с. 377]. Цьому 

собору василевс бажав надати статус вселенського. Однак, серед присутніх не 

було представників Римської, Александрійської, Антіохійської і Єрусалимської 

церков. Головував на засіданнях Феодосій, митрополит Ефеський. Серед 

присутніх яскраво вирізнялися Василій Трикав, митрополит Антіохії 

Пісідійської та Сисинтій Пастилла, митрополит Перги у Памфілії – це були 

знані авторитети іконоборчого табору. 8 серпня собор перейшов до 

Влахернського храму і завершився обранням нового патріарха. Ним став монах 

Константин, єпископ Сіллейський, суффраган митрополита Пергського. 

27 серпня було оприлюднено орос собору і проголошено анафему Герману 

патріарху Константинопольському (715–730), Георгію єпископу Кіпрському та 

Іоанну Дамаскіну, які захищали іконошанування [2, с. 230; 5, с. 377]. 

Діяння цього собору не збереглися, але найістотніше, тобто соборне 

визначення, т.зв. орос, і вступ до нього, вміщено в діяннях і протоколах VII–го 

Вселенського собору 787 р. 

На відміну від батька,імператора Лева ІІІ, Константин претендував на 

роль імператора–богослова, подібно до Юстиніана. У розумінні Константина 

ікона повинна бути єдиносущна зображеній на ній особі, тобто бути тотожною 

з нею, мати з нею одну природу. Виходячи з цього положення, іконоборці 

вирішили, що єдиним образом Христа є Євхаристія. Христос, говорили вони, 

спеціально обрав образом Свого воплочення хліб тому, що він жодним чином 

не подібний людині і тому не може викликати ідолопоклонство. Для 

православних ж іконошанувальників саме тому Причастя вже не було іконою–

образом, тому що воно тотожне зі своїм архетипом. Переміна Св.Дарів 

здійснюється не в образ, а в саме Тіло і в саму Кров Христа [1, с. 134–135]. 

Отже, іконоборці вважали, що іконою може бути тільки предмет, 

тотожний зображуваному. Якщо ж тотожності нема, то і образу бути не може. 
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Відповідно, зображення, створене людиною, не може бути іконою Христа. 

Якщо художник зображає Христа, він богохульствує. По–перше, він 

намагається зобразити Божество, Яке незобразиме. По–друге, якщо він 

намагається зобразити на іконі і Божественну і людську природи Христа, то 

цим призводить до злиття цих природ, що близько до монофізитського вчення. 

Однак художник відповідає, що зображає лише плоть Христову, видиму. Але 

плоть ця – людська, і відповідно, він зображає тільки одну Його людську 

природу. У такому випадку він відділяє її від Божества, що з’єдналося з нею, а 

це є несторіанство. Адже плоть Ісуса Христа – це плоть Бога Слова: вона 

цілком Ним сприйнята і обожнена. Як же ці нечестиві насмілюються, йдеться в 

оросі собору, відділяти Божество від плоті Христової і зображати тільки її, так 

ніби вони зображали звичайну людину? Адже церква вірує у Христа, в Якому 

Божество і людська природа з’єднуються нероздільно і незлито. Зображаючи ж 

тільки людську природу Христа, художник розділяє Його природи, відділяє 

Його Божество від Його людської природи, приписуючи цій людській природі 

самостійне, незалежне буття, вбачаючи в ньому окрему особу, таким чином 

вводить четверту іпостась у Трійцю. Отже, в уявленні іконоборців ікона не 

може передати істинного співвідношення природ Христа. Відтак, зробити Його 

ікону, тобто зобразити людськими засобами Богочоловіка – неможливо. Тому 

Євхаристія і є єдиним можливим образом Спасителя [1, с. 136–137]. 

Православні ж вважали, що ікона зображає не природу, а особистість. 

Зображаючи Спасителя, стверджували вони, ми не зображаємо ні Його 

Божество, ні Його людської природи, а Його Іпостась, яка поєднює в Собі ці дві 

природи незлито і нероздільно. Природа існує тільки в особах, і кожна особа 

володіє повнотою своєї природи. Природа у всіх людей одна, особистостей же 

багато, і кожна з них єдина і неповторна. Зображаючи людей, ми зображаємо не 

багато варіантів однієї природи і не окремі її частини, а конкретних осіб. Ікона 

пов’язана зі своїм прототипом не в силу тотожності з ним, а тим, що вона 

зображає його особу і носить його ім’я [1, с. 138–141]. 

Відкидаючи ікону Христа, іконоборці природно відкидали і всі інші 

ікони, тобто ікони Божої Матері і святих [1, с. 142]. 
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Собор в Ієреї опублікував наступний орос: «Отже, будучи твердо 

наставлені із богонатхненних Писань і отців, а також утвердивши свої ноги на 

камені божественного служіння духом, всі ми, маючи сан священства, в ім’я 

Св. Трійці прийшли до одного висновку і одноголосно визнаємо, що всяка 

ікона, зроблена з якого–небудь матеріалу, а рівнозначно і писана фарбами за 

допомогою нечестивого мистецтва живописців, повинна бути виключена з 

християнських церков. Жодна людина хай не займається такою нечестивою і 

недоречною працею. Якщо ж хто–небудь з цього часу наважиться поклонятися 

іконі чи поставити її  в церкві чи в приватному будинку, чи ховати її, такий, 

якщо буде єпископ чи пресвітер, чи диякон, то нехай буде позбавлений сану, а 

якщо монах чи мирянин, то нехай буде анафемований, і нехай буде він винний 

перед царськими законами, оскільки він противник Божих приписів і ворог 

отцівських доматів» [6]. 

Але після цього фрагменту в тексті вміщена логічно неочікувана 

обмовка: «Визначаємо також і те, щоб жодна людина будучи настоятелем 

церков Божих, або господарем високоповажного будинку не накладала рук 

своїх на посвячені Богу святі посудини з метою дати їм інше – не ідольське – 

призначення. А також і на одяг чи інші покривала, або що–небудь інше, 

посвячене на священне служіння Богу, під приводом дати всьому цьому 

корисне призначення. Якщо ж хто–небудь захотів би зробити з цих посудин чи 

одеж інше призначення, то, щоб він не насмілювався робити цього без відання 

святішого і блаженнішого вселенського патріарха і без повеління 

благочестивих і христолюбивих імператорів наших, щоб під приводом 

подібного роду диявол не принизив церков Божих. Рівним чином визначаємо, 

щоб ніяка людина з начальників або із підлеглих їм, або ж мирського чину не 

накладала під тим приводом руки своєї на божественні храми»[6]. Очевидно, це 

необхідно було обумовити при наявності світських іконоборців–

секуляризаторів церковного майна. Наприкінці документу вміщено детальний 

анафематизм по пунктах. 

Собор також виступив за шанування святих: «Хто не ісповідує, що всі 

святі, що були від віку і до нині, які угодили Богу і до закону і під законом і під 
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благодаттю, високоповажні перед очима Його як по душі, так і по тілу, і не 

просить молитов у них, як у таких що мають сміливість, згідно церковному 

переданню, заступатися за світ, нехай буде  йому анафема» [1]. 

Після іконоборчого собору церкви позбавлялися ікон. Місця для 

поклоніння почали прикрашати картинами природи, деревами, птахами, в 

деяких випадках церковні зображення замінювалися сценами полювання. 

Знищувалися і пошкоджувалися книги, прикрашені іконними мініатюрами 

[7, с. 298]. 

Головну опозицію у справі іконошанування імператори–іконоборці 

зустріли в середовищі монахів, і тому з іноками провадилася основна боротьба. 

Патріарх Никифор пише: «І ще безчестя правителя стало висловлюватися 

зухваліше, і він залишив зовсім дорогу благочестя, а життя благочестивих і 

відданих Богу людей піддав нарузі і висміюванню і найбільше переслідував 

святий монаший чин» [5, с. 379–380]. 

Никифор стверджує, що монахів, які зберігали обітницю і протистояли 

іконоборчій політиці, піддавали різним катуванням. Одним із них випалювали 

бороду, у інших насильно виривали з неї волосся. Голови монахів розбивали 

іконами, виколювали їм очі, обрубували руки та здійснювали інші насильницькі 

дії. Також багато монахів піддалося новому вченню і замість монашого одягу 

одягали світський і одружувалися[5, с. 380]. 

Чимало монахів, як стверджує Феофан, внаслідок іконоборчої політики 

було страчено. Монах Андрій Колівіт, який назвав Константина новим 

Валентом і Юліаном, був засічений бичами, Константин навіть наказав скинути 

труп в море, але сестри забрали тіло і поховали[2, с. 232]. Особливо глибоке 

враження справила страта св. Стефана Нового. Його звинуватили в тому, «що 

він багатьох обманув», навчаючи зневажати славу цього світу, не шанувати 

дому, рідних, відвертатися від імператорських палаців і змінювати світський 

спосіб життя на монаший. І за це його засудили до побоїв, зневаги і тюремного 

ув’язнення. Згодом, прив’язавши Стефану до ніг шнурки, привели його до 

імператорського портика і, розриваючи, тягнули до форуму Бика, де тіло 

викинули в так завані. рови Пелагія, як тіло злочинця. На це місце викидали 
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тіла представників нехрещених народів і осіб засуджених до смерті [5, с. 380]. 

Також, як і Феофан, так і Никифор пишуть, що багатьох начальників і воїнів за 

наклепом, що вони поклоняються іконам, було страчено [2, с. 235; 5, с. 380]. 

Константин, як повідомляють джерела, зобов’язав присягнутися всіх у 

своїй імперії не поклонятися іконам і змусив патріарха поклястися, що він не 

належить до іконошанувальників [2, с. 235; 5, с. 380]. Також Феофан 

повідомляє, що імператор переконав патріарха Константина з монахів 

перевінчатися, їсти м’ясо і бути присутнім за царським столом під час різних 

святкувань [2, с. 235]. Патріарх скинув з себе монаший одяг і став світською 

людиною. 

Боротьба проти монашества, очевидно, розпочалася гучною справою 

проти св. Стефана, оскільки до цього часу джерела згадують лише про страту 

Андрія Колівіта, і супроводжувалася низкою насильницьких дій. Про одну з 

таких дій повідомляє Феофан: «Виставив він (Константин V – М.Т.) на 

посміховисько і на безчестя образ монахів, наказав кожному з них вести за руку 

жінку і таким чином з’явитися на іподромі, а між тим весь народ плював на 

них» [2, с. 235; 5, с. 381]. 

У 766 р. імператор відправив до азійських фем своїх вірних стратигів: в 

Анатоліку – Михаїла Меліссіна, в Фракісійську – Михаїла Лаходраконта і у 

фему Вукелларіїв – Манеса, аби вони вжили енергійних заходів проти монахів. 

Діяльність одного з них, Михаїла Лаходраконта, порівняно добре описав  

Феофан. Про один з його вчинків Феофан повідомляє: «Лаходраконт, 

наслідуючи свого вчителя (Константина V – М.Т.), зібрав до Ефесу всіх монахів 

і монахинь з області Фракісійської, вивів їх на поле, яке називалося 

Цуканістіріон, і говорив їм: той, хто бажає підкорятися царю і нам нехай 

вдягнеться у біле плаття, і в цей же час одружиться, а той, хто не буде 

виконувати [наказу] будуть осліплені і вислані на Кіпр … і в той же день 

з’явилося багато мучеників, але також багато піддалися смертній зраді, яких 

прийняв прихильно Лаходраконт» [2, с. 238]. 

Феофан також зупиняється на іншому яскравому випадку: 

«Воєначальник Фракісійських країн Михаїл Лаходраконт послав побічного 
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свого сина Лева, на прізвище Кулуку, і Лева, колишнього ігумена на прізвище 

Куцопагало, продавати всі монастирі чоловічі і жіночі, і весь священний посуд, 

і худобу, і все що слугувало для прожитку їм. Вилучені гроші віддав він царю. 

Книги монаші і патерики спалив, і в кого знаходилися святі мощі, і ті спалив, а 

тих, хто їх зберігав, стратив» [2, с. 239]. Отже, багатьох монахів знову 

позбавили життя. Отримавши рапорт про дії Михаїла Лаходраконта і виручені 

ним кошти, Константин видав милостивий рескрипт: «Я здобув в тобі мужа по 

серцю моєму, який виконує всі бажання мої» [2, с. 239]. Гоніння на монахів 

викликали масове переселення останніх до Італії, Кіпру, Сирії, Палестини. За 

весь період іконоборства і трохи згодом, до Х ст., в Калабрії утворилося 200 

грецьких монастирів. Біля Барі вже в 733 р. зібралися до тисячі грецьких 

монахів. Понтифіки їх радо приймали. Папа Григорій ІІІ (помер 741 р.) 

заснував монастир св. Хрисогона. Папа Захарій (помер 752 р.) віддав один 

монастир грецьким монахиням. Папа Павло І (помер 769 р.) подарував 

грецьким монахам власний будинок і заснував у ньому монастир 

св. Сильвестра. Папа Пасхалій І (помер 824 р.) віддав грекам також один 

монастир. Всього грецьких монахів на еміграції в Італії, як вважає А. Карташов, 

було щонайменше 50 тис. [7, с. 301]. 

Феофан також подає іншу інформацію про знищення монастирів 

Константином V. Історіописець повідомляє, що монастирі перетворювалися на 

казарми для війська [2, с. 237], тобто скасування головної «екскусії» монастирів 

– свободи від військового постою, від розквартирування військ. З цієї метою 

були реквізовані комфортабельні будівлі першого зі столичних монастирів – 

Далмата. Потім Феофан повідомляє про монастирі Калістрата, Дія, Максиміна, 

які були знищені дощенту так як і інші святі доми [2, с. 237]. Також Михаїл 

Лаходраконт, як ми вже згадували, продавав монастирі у Фракісійській фемі і 

вилучені гроші віддавав імператору [2, с. 239]. Тут ми бачимо, що монастирі 

знищувалися як у самій столиці, так і в провінціях. Ми бачимо, що існувала 

цілеспрямована політика знищення монастирів. Важливо і переконливо те, що 

Феофан називає тут хоча б перші монастирі, які прийшли йому на згадку, про 
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які навіть на початку IX ст. знали, що вони стали жертвою Константинової 

реформи [8, с. 260]. 

Щодо повідомлень про знищення ікон Константином V, то їх чисельно 

менше ніж за правління Лева ІІІ. Як ми вже згадували, за Константина V 

складалася загальна присяга щодо непоклоніння іконам, а після іконоборчого 

собору церкви позбавлялися ікон, почали прикрашатися картинами, у деяких 

випадках церковні зображення замінювалися сценами полювання, знищувалися 

і пошкоджувалися книги, прикрашені іконними мініатюрами. Патріарх 

Никифор повідомляє про знищення ікон патріархом Микитою [2, с. 382]. 

З огляду на те, що в джерелах дуже мало відомостей про знищення ікон 

Константином V, можемо вважати, що специфічна боротьба з іконошануванням 

відсувалася за Константина V на другорядний план перед іншими лініями 

наступу на іконошанувальників, зокрема гонінням на монахів, які представлені 

яскравими фактами [8, с. 255]. 

Ми також маємо відомості про знищення мощей. Так, Феофан 

повідомляє, що Константин наказав мощі мучениці Євфимії втопити в морі, а 

саму церкву перетворив на арсенал [2, с. 236]. Після закінчення іконоборчої 

єресі мощі були повернуті до храму. Питання про мощі і до VIII і у VIII ст. було 

одним з дискусійних питань, оскільки на ґрунті їх шанування виникало дуже 

багато зловживань. Також Феофан повідомляє про знищення мощей Михаїлом 

Лаходраконтом, про що говорилося вище. Найімовірніше, знищення мощей не 

набуло масового характеру. 

Варто звернути увагу також на іконоборство за межами імперії. В інших 

східних патріархатах спокійно ставилися до іконоборчої суперечки у Візантії і 

при нагоді твердо реагували на спроби запровадити іконоборство на їхній 

території. 

Так, у 764 р. Козьма, єпископ сирійського міста Епіфанії Арамейської, 

звинувачувався перед Антіохійським патріархом Феодором у тому, що він 

захопив церковну власність у вигляді священного посуду на свою користь. 

Козьма не віддавав посуд під приводом зображення на них ікон. У цій ситуації 

Антіохійський патріарх, разом з Єрусалимським патріархом Феодором і 
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Александрійським Козьмою всі троє в один день, – 13 травня 764 р., – на 

літургії в П’ятдесятницю після прочитання Євангелія за узгодженою формулою 

анафемували Козьму Епіфанійського [2, с. 233]. Цей виступ очевидно 

протиставлявся іконоборчому собору Константина V. 

Патріархи були на сторожі проти єресі і в свої послання, – синодики з 

нагоди вступу на кафедри, – вміщували особливі пункти на захист ікон. Цим і 

пояснюється читання згодом, на VII–му Вселенському соборі, синодики 

Феодора Єрусалимського [7, с. 301]. 

Очевидно, цей синодик був згодом для обґрунтування захисту ікон 

доповнений доказами на користь їх шанування і розсилався трьома східними 

патріархами солідарно по іншим автокефальним церквам. Так, 12 серпня 767 р. 

вона була отримана в Римі як свідоцтво згоди патріархів з Римською Церквою у 

питаннях про ікони. Антипапа Константин ІІ (767–768) переслав синодику 

франкському королю Піпіну Короткому [7, с. 301–302]. 

Щодо Заходу, то відкидання тут іконоборства у часи Константина V 

було викликано відносинами василевса з франкським королем Піпіном 

Коротким. Константин V вимагав у Піпіна повернення втрачених ним володінь 

в Південній Італії, які Піпін віддав Папі. 

Піпін зібрав особливу нараду нобілів і єпископів і від імені зібрання 

була висловлена вірність Папі. А щодо питання про ікони, також поставленого 

послами василевса, Піпін не бажав його обговорювати без легатів Папи. Згодом 

представники Папи прибули. Ймовірно, на звинувачення греків легатами в 

єресі іконоборства, греки дорікали латинянам в свою чергу в єресі філіокве. 

Хронологічно це найраніший прецедент існуючої і до сьогодні суперечки щодо 

філіокве. Собор висловився за іконошанування, і це дуже обрадувало Папу 

[7, с. 302]. 
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Мельницкий Тарас 

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ВИЗАНТИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА–

ИКОНОБОРЦА КОНСТАНТИНА V 

Исследование важнейших аспектов иконоборчества VIII–IX вв. 

чрезвычайно актуальное для осмысления многих фундаментальных основ не 

только дальнейшей истории христианства, но и всей истории Византийской 

империи, для которой религия была неотъемлемой составляющей всех сфер 

жизни на протяжении больше чем тысячелетнего существования этого 

государства. Рассмотрение важнейших аспектов политики государства 
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относительно Церкви в Византии в VIII в. является ключом для понимания 

многих проблем византийской истории 

Цель статьи – основательно и всесторонне оценить религиозную 

политику императора Константина V, выяснить основные предпосылки и 

причины иконоборческой политики василевса, проследить процесс и механизмы 

осуществления политики иконоборства, определить последствия 

иконоборческой политики для дальнейшей истории Византии и христианства в 

целом  

Ключевые слова: Лев ІІІ (717–741), Константин V (741–775), Византия 

в VIII в., иконоборческий собор 754 г., VII Вселенский собор  

 

Melnytskiy Taras 

THE RELIGIOUS POLICY OF THE BYZANTINE EMPEROR 

CONSTANTINE V 

The aim of the given article is to examine the history ofthe religious policy of 

the Emperor Constantine V. In this article, we find out the main preconditions and 

causes of the iconoclastic policy of Basileus. We reviewedprocesses and mechanisms 

for implementation of the policy of iconoclasm, and try to determinedthe effects of 

the iconoclastic policy to further history of Byzantium and Christianity in general. 
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Плач Ярославни. Картина. (1881 р. Художник – Василь Перов). 

 

ПОЕТИКА ПЛАЧУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

Микитюк Галина Володимирівна 

 

У середньовічному соціокультурному просторі сприймання смерті 

людини, процес тужіння та акт поховання померлого суттєво вплинули на 

формування чуттєво–образної системи вітчизняного письменства. Мотиви 

плачу входять до структури пам’яток середньовічної літератури 

фрагментарно, не відділяючись від основної канви тексту.  
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Синтез фольклорної та книжної традицій є характерною рисою для 

середньовічного тексту. Історичні факти чергуються з ліро–епічними 

жанрами, а світські чи християнські  теми розкриваються за допомогою 

народнопоетичних (або ж язичницьких) образів та  символів. Засвідчує про 

фольклорну традицію і наявність оплакувальних мотивів у творі.  

Ключові слова: плач, мотиви плачу, книжна традиція, Середньовіччя. 

 

ауковці виокремлюють насамперед філософський [1], 

історичний, політичний [2] контексти середньовічних 

пам’яток, характеризують їхню систему образів [3; 4]. Засоби 

емоційності в давній літературі досліджували С. Мишанич [5], В. Коваль [4], О. 

Малікова [6].  Проте сугестивна експресія та емоційне навантаження цих 

текстів не набули системного висвітлення в літературознавстві. 

Мета дослідження – показати роль і місце оплакувальних мотивів у 

середньовічній традиції та з’ясувати художні особливості зароджуваного 

літературного жанру «ляменту». Об’єкт дослідження становлять  пам’ятки епохи 

Середньовіччя  – «Слово о полку Ігоревім», «Моління Данила Заточника», 

«Слово про Лазареве воскресіння», «Повідання про святих князів Бориса та 

Гліба», «Галицько–Волинський літопис». 

Поетика плачу передбачає наявність у творі напруженого трагічного 

настрою, виразів відчаю, горя; образи–контрасти, образи–символи; відповідні 

риторичні фігури та речитативна форма укладаються в традиційні формули; 

мова голосінь завжди піднесена та урочиста. 

Житія як здобуток християнської літератури передбачали описи 

страждань і смерті християнських мучеників. У першій частині анонімного 

«Повідання про святих князів Бориса та Гліба» – «Забиття Бориса» – маємо два 

яскраво виражених плачі: Бориса до померлого батька та Бориса до Бога вже 

перед власною смертю. «Горе мені, отче і господине мій, до кого прийду і на 

кого мені дивитися? Горе мені, батьку, очей моїх сяяння і зоря лиця твого! 

Браздо юності моєї, керівниче нерозуму мого, від кого ще я насичуся ученням 

та розумом! Горе мені, горе мені, що не було тут мене, світе мій, та ж бо поніс 

Н 
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би я сам чесне тіло твоє, поховав би і в гробові поклав!» [7] – так плаче син, то 

питаючи розради в небіжчика, то звинувачуючи його у відході, то 

возвеличуючи. Возвеличування померлого відбувається за рахунок вживання  

синонімічного ряду звертань – від прямого до переносного значення: батьку, 

отче, господине, браздо, керівниче, світе. Сюди ж віднесемо і ускладнені 

порівняльні сполуки «очей моїх сяяння і зоря лиця твого».  

Разом із запровадженням християнства у слов’ян поширювалась 

традиція хоронити померлих в гробу.  Відтак гріб як невід’ємний атрибут 

поховального обряду у плачі Бориса символізує перехід до нового, вічного 

життя, а репліка «поховав би і в гробові поклав» буквально означає «уберіг би і 

викупив від гріха».  

Про риси поетики плачу свідчить не лише возвеличувальний пафос, 

відповідна символіка, але й речитативний спосіб викладу. Типові для 

оплакувальних мотивів вирази болю від втрати, неможливість побачити та 

повернути померлого у тексті передано вигуками, риторичними запитаннями; 

анафора «горе» посилює трагічний настрій. Мова зазначеного епізоду 

патетична та піднесена. 

Зрозумівши, що задумав підступний Святополк, Борис, як християнин, 

апелює до Бога молитвою–плачем: «Сліз моїх не зневаж, Владико, адже я на 

Тебе уповаю…» [7], прагнучи якомога швидше воз’єднатися з душею батька та 

іншими святими.  

На форму, близьку до оплакувальної, натрапляємо в тексті «Слова о 

полку Ігоревім». Це плач руських жінок, який найчастіше ототожнюють з 

народними плачами–голосіннями. Та й у цілому психологічний настрій 

пам’ятки різко контрастує з мотивами радості, піснями про перемогу, яких тут 

значно менше, аніж жалібно–розпачливих жестів. 

Уривок із плачем «жінок руських», що нагадують хор в давньогрецьких 

трагедіях, містить ще й пряме звертання до небіжчика, відкритий вираз 

резиґнації: «Жони руські заплакали,/ Словами промовляючи: «Вже ж нам про 

милих своїх/ Ні мислю не помислити,/ Ні в думці не подумати,/ Ні очима їх не 

побачити,/ Вже ж нам серебром–золотом/ Довіку не тішитись!» [8]. 



Український медієвістичний журнал 

 

62 

З приводу визначення жанрової та художньої природи ще одного 

епізоду, відомого як «плач Ярославни», літературознавці не мають 

одностайного погляду.  

Форма виконання голосінь, на думку О. Фрейднберг, та їх текстові 

характеристики (часті звертання) є ознакою того, що похоронні плачі походять 

від замовлянь, які в давнину були словесними формулами. На думку О. 

Потебні, голосіння виникли з прадавніх замовлянь на основі віри в магічну 

силу слова, що має здатність повертати душу зі світу мертвих.  

М. Грушевський указує, що «старі містичні переконання про 

всемогутність слова і магічного обряду відступили і розтопилися перед новими 

поняттями і перед лірикою жалю і резиґнації». Таким чином, похоронні 

голосіння з часом втрачають ознаки та функції магічних замовлянь. У 

формулюванні М. Грушевського назва «плач Ярославни» фігурує поруч із 

дефініцією «голосіння–закляття» [9, c. 234].  

«Плачем» називає звернення Ярославни і Д. Чижевський. Проте, як 

зазначає вчений: «Слово» – твір, безумовно, двірської поезії, не народної». 

Сучасний дослідник С. П’ятаченко вважає, що досліджуваний фрагмент тексту 

– язичницька молитва, особливий магічний ритуал [10, c. 60]. Такої позиції 

дотримується і П. Білоус: «На нашу думку, монолог Ярославни у художній 

структурі «Слова» має виразні жанрові та поетичні прикмети замовляння» [11, 

c. 217]. 

Спираючись на природу фольклорного плачу, мусимо визнати, що так 

званий «плач Ярославни», окрім яскравих жанрових ознак замовляння, містить 

у собі й риси оплакувальної поетики, про що свідчить, зокрема, його 

речитативна форма: «Плаче–тужить Ярославна/ Вранці в Путивлі на валу 

Словами промовляючи: «О вітре, вітрило! / Чому, господарю, силою вієш?(…)/ 

Чому, господарю, по ковилі срібній/ Розсіяв ти мої радощі?» [8] 

 Наведені зразки колективного та індивідульного плачів посилюють 

експресивну тональність усього твору, нагнітаючи атмосферу поразки. У відчаї 

знаходяться не тільки людські персонажі, а й уся Русь; емоційні стани та 

топоніми зазнають персоніфікації: «Застогнав тоді Київ тугою, / Заголосив 
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Чернігів напастями,/ Журба розлилась по Руській землі,/ Печаль гірка 

розтеклася» [8]. 

«Галицько–Волинський літопис» містить зразки офіційних, громадських 

плачів. Цей «слізний» елемент подано декоративно, без чуттєвого словесного 

супроводу. Так, в епізоді про смерть дружини князя Міндовга так зображено 

цю сумну подію: «Ось сестра твоя мертва. Поїдьно оплакати свою сестру» [12]. 

Індивідуальне переживання винесено поза межі тексту. Словесний потік 

практично позбавлений художніх засобів, які б передавали біль і тугу від 

утрати. Автор вибудовує публіцистичні версії трагічних подій. 

Більш розгорнуто та експресивно описано у творі смерть князя 

Володимира Васильковича. Княгиня Ольга, дружина князя, «безперестану 

плакала, стоячи перед гробом, сльози свої проливаючи, як воду, так голосячи і 

примовляючи: «Цесарю мій благий, кроткий, смиренний, справедливий! (…) 

Багато обид зазнав ти од своїх родичів, та не бачила я тебе, господине мій, 

ніколи ж, щоб ти за їх зло яким злом воздавав, а, на бога покладаючи, ти все 

переносив» [12]. В наведенному уривку збережно емоційний пафос та патетику. 

У багатьох міфологічних системах сльози символізують муки, каяття, чистоту, 

а також – новий початок, зародження нового життя. Християнська традиція 

тлумачить сльози як процесс духовного очищення. 

Проте вдова оплакує передовсім не свого чоловіка, а державного мужа. 

Плачуть за князем і «ліпші мужі володимирські», і «усе множество 

володимирців – мужі, і жони, і діти; німці, і сурожці, і новгородці; і жиди 

плакали, немов при взятті Єрусалима, коли вели їх у полон вавілонський; і 

нищі, і вбогі, і чорноризці, і черниці: був бо милостив він до всіх убогих» [12]. 

Згадуючи сюжет біблійної історії, автор актуалізує мотив розпачу від утрати. 

Переживається ситуація, що виникла внаслідок смерті дбайливого господаря 

князівства та сумної перспективи на майбутнє.  

Після панегіричного опису всіх достоїнств померлого, автор від третьої 

особи переходить до першої, передаючи вже власні переживання, оформлені як 

риторичні запитання, вигуки, заклики тощо, традиційні для народних голосінь: 



Український медієвістичний журнал 

 

64 

«Встань із гробу твойого, о преславна голово, встань! Отряси сон! Ти бо не 

вмер, а спиш до спільного всім воскресіння!» [12]. 

 У формі волання, напруженого емоційного звертання написана й 

передсмертна молитва самого Володимира: «І сів він на стільці, тому що не міг 

стояти од немочі, і, звівши руки до неба, молився зі сльозами, говорячи: 

«Владико, господи, боже мій! Поглянь ти на неміч мою і побач смирення моє, 

що проймають мене нині, – на тебе бо уповаючи, я терплю» [12]. 

«Моління» Данила Заточника – один із найзагадковіших світських 

літературно–публіцистичних і суспільно–політичних творів давньої писемності. 

С. Єфремов назвав «лямент дворянського фiлософа» дуже цікавим, бо він 

показує «той громадський розклад, на який встигла вже розжитися стара Русь, i 

дає... зразок класової психологiї тогочасної аристократiї» [13, c. 345]. За своєю 

емоційною силою твір близький до голосінь–плачів. Данило Заточник 

максимально демонструє власну освіченість; стиль пам’ятки суто книжний, хоч 

і не позбавлений народної поетики. Автор «молитви–прохання» звертається не 

до небіжчика, проте сильне особистісне начало, індивідуальне виконання та 

речитативно–благальна манера наближують текст до художніх особливостей 

жанру ляменту: «Тим же волаю до тебе, перейнятий злиднями: помилуй, мене, 

сине великого князя Володимира, най не заплачу, ридаючи, як Адам за раєм. 

Пошли ж хмару на землю убозтва мого!» [14].  

Наявні оплакувальні мотиви і в такому давньому жанрі як «слово». У 

другій частині апокрифічної пам’ятки пізнього Середньовіччя «Слово про 

Лазареве воскресіння» «первородний чоловік» Адам, як найстарший і перший 

винуватець мук своїх нащадків, виголошує перед Лазарем довгу промову –  

своєрідне усне послання, яке Лазар має передати Христові. Адам нарікає на 

свою важку долю, страшні пекельні муки, які йому й іншим праотцям 

доводиться терпіти «многі літа в приниженні». Він гірко розкаюється і 

висловлює жаль, молячи про визволення: «Уже–бо, Господи, не бачим/ 

Світозорного твойого сонця/ Ані подяки гідного твого світла,/ А тугою всі 

покритії ми,/ Тож чи за гріхи ті наші/ Не хочеш ти нас помилувати,/ Чи свого 

часу чекаєш ти,/ Коли ти сам хочеш зійти, (…) Прийди до нас, господи, 
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швидко,/ Збав нас от Ада і зв’яжи диявола» [15, c. 40]. «Cлово» Адама, звернене 

до Лазаря і до Господа, становить центральну частину твору. Вона є найбільш 

ідейно навантаженою, а своєю поетикою та художніми засобами наближається 

до форми народних голосінь та плачів.  

Висновки. Проведений аналіз пам’яток засвідчує, що попри активне 

розгортання книжних традицій елементи усної народної творчості щільно 

проникали в писемну літературу. Народнопоетичні засоби емоційності як 

вираження національного коду не могли не відобразитись у свідомості автора, 

тому наявність оплакуальних мотивів у середньовічній літературі була 

органічним та природним явищем.  
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Микитюк Галина 

ПОЭТИКА ПЛАЧА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

В средневековом социокультурном пространстве восприятия смерти 

человека, процесс тоскования и сам акт погребения умершего существенно 

повлияли на формирование чувственно–образной системы отечественной 

литературы. Мотивы плача входят в структуру произведений средневековой 

литературы фрагментарно, не отделяясь от основной канвы текста. 

Синтез фольклорной и книжной традиций является характерной 

чертой для средневекового текста. Исторические факты чередуются с 

лирико–эпическими жанрами, а светские или христианские темы 
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раскрываются с помощью народно–поэтических (или языческих) образов и 

символов. Свидетельствует о фольклорной традиции и наличие мотивов плача 

в произведении. 

Ключевые слова: плач, мотивы плача, книжная традиция, 

Средневековье. 

 

Halyna Mykytyuk 

POETICS OF CRYING IN THE NATIONAL MEDIEVAL LITERATURE 

In the medieval social and cultural space the perception of human death, the 

process of anguish and the act of burial of the dead have had a significant influence 

on the formation of an aesthetically imaginative system of national literature. 

Motives of crying are included in monuments of medieval literature do in a piecemeal 

manner. They are not separated from the main canvas of the text. 

The synthesis of folk and traditional style of writing is a characteristic feature 

of the medieval text. Historical facts intersperse with lyrico–epic genres, and secular 

or Christian themes are revealed by means of folk–poetic (or pagan) images and 

symbols. The presence of the motives of crying in the piece of work speaks for the folk 

tradition as well. 

Keywords: crying, motives of crying, bookish tradition, Middle Ages. 
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Англійський король Річард ІI (1377–1399). Робота невідомого художника кінця XIV ст. 

 

ІМПЕРСЬКИЙ ПРОЕКТ РІЧАРДА ІІ 

 

Чепіженко Вадим Віталійович 

 

Стаття присвячена проблемі англо–німецьких зв’язків кінця XIV ст. В 

центрі уваги автора імперські амбіції англійського монарха. Створення юліх–

гельдернського військового союзу та залучення до нього Кельну розцінюється 

автором як складова зовнішньополітичного курсу Річарда ІІ на посилення 

міжнародного авторитету англійської корони. 
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нглійський хроніст Томас Волсінгем під 1397 роком пише: «В 

цей час розповсюдилися чутки, які щоправда видалися 

даремними, про те, що вочевидь король Англії може бути 

обраний Імператором» [1, с. 222]. Така коротка ремарка про імперські амбіції 

англійського короля передує в хроніці розлогому опису розправи, що монарх 

влаштував над опозиційними йому баронами, так званими лордами–

апелянтами. Можливо середньовічний автор вбачав в цих подіях певний 

взаємозв’язок: посилення короля на міжнародній арені надало йому змогу 

розпочати «репресії» всередині власної країни чи навпаки, лише упокоривши 

власних васалів, Річард ІІ міг розраховувати на корону імператора. 

Взагалі Річард ІІ Плантагенет (1367–1400) не користується увагою 

вітчизняних істориків. В українській історіографії майже відсутні праці, які б 

так чи інакше були пов’язані з правлінням цього англійського монарха [2]. 

Проте, ще в 1818 р. англійський історик Генрі Галлам писав, що період його 

правління – це «найцікавіша сторінка нашої (англійської – авт.) ранньої історії, 

і вона написана найбільш недосконало» [3, с. 81]. Лише протягом останніх 

десятиліть в англійській історичній науці намітилися зрушення щодо перегляду 

того місця, яке Річард ІІ займав в англійській політичній дійсності кінця XIV ст. 

[4], [5]. 

Метою даної публікації є виявлення певного імперського проекту, що 

склався в політичній уяві англійського монарха, як складова частина його 

загальних державницьких візій. 

Питанню англо–німецьких зв’язків в XIV ст. приділено доволі мало 

уваги, як у вітчизняній, так і в англомовній історичній літературі. Радянських 

вчених передовсім цікавили торгівельні взаємини Англії з Ганзою, 

проблематиці яких і присвячено ряд наукових статей того часу [6], [7]. В 

англійській науці дана тема також майже не розроблена. Частково вона 

представлена хіба що в магістерській дисертації 1960 р. [8] та в ряді окремих 

зауважень. 

В англійської монархії існували давні зв’язки з німецькими та 

нідерландськими князівствами. Зокрема, розпочинаючи воєнні дії проти 

А 
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Франції, Едвард ІІІ заручився підтримкою герцогів Гельдернського, 

Юліхського, Брабантського, Лімбурзького, графів Голландії та Клеве [9, с. 70–

71]. Він же був одружений з Філіппою де Ено, дочкою графа Голландського, а 

свою рідну сестру Елеонору видав за Рейнольда Гельдернського [10, с. 494]. 

Можливо, пам’ятали при англійському дворі і випадок, коли англійський принц 

в XIII ст. став королем Німеччини [11, с. 304–314]. 

Річард ІІ перший шлюб уклав з дочкою імператора Карла IV 

Люксембурзького – Анною Богемською. Серед інших наречених були Марія 

Французька та Катаріна Вісконті. За останню її батько, Барнабо Вісконті, 

обіцяв чимале придане. Шлюб з дочкою імператора ж не приніс англійській 

короні жодного матеріального зиску, проте мав на меті посилення її 

міжнародного авторитету. Художнім втіленням сватання Річарда ІІ до Анни 

стала поема Джеффрі Чосера «Пташиний парламент» [12]. 

Проте в самій Священній Римській імперії назрівала політична криза. 

Ще за життя батька Карла IV Люксембурга в 1376 р. королем Німеччини був 

обраний його син Вацлав (Венцель). В 1378 р. він успадкував також чеську 

корону. Доволі посередній монарх, Вацлав не міг упоратися і з однією 

державою, не те що з цілою імперією. В 1394 р. король взагалі потрапив у 

полон до своїх політичних опонентів [13, с. 311]. 

Саме тут до політичної гри на арені імперії вступив англійський монарх. 

Починаючи з 1394 р. Річард ІІ знаходився в стані постійних дипломатичних 

контактів з пфальцграфом Рейнським [14, c. 785, 805]. Відбулося декілька 

обмінів посольствами та підписання ряду угод. Вершиною міжурядових 

перемовин стало відвідання в травні 1397 р. пфальцського двору англійською 

делегацією у складі графів Ратленда та Ноттінгема, Вільяма ле Скрупа і 

єпископа Карлайлського, найбільш наближених до короля осіб. Переговори з 

курфюрстом Пфальца завершилися його присягою на вірність англійському 

монарху та зобов’язанням виставити в разі необхідності військовий контингент 

на користь останнього [14, c. 854–856]. У відповідь англійська сторона 

зобов’язалася сплачувати Руперту Рейнському 1000 фунтів щорічної ренти 

[15, c. 25]. 
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Проте ідея вступити в боротьбу за імператорську корону, напевно, 

виникла у Річарда близько 1396 року, коли англійське посольство на чолі з тим 

самим Томасом Мерксом, єпископом Карлайлу відвідало архієпископа–

електора Кельнського, який відігравав вагому роль у виборах імператора 

[8, c. 138]. З травня по серпень 1397 р. в Німеччині знаходилися есквайр 

королівської камери Джаніко д’Артас та клірик Роджер Сігл, які зокрема 

відвідали в липні сейм у Франкфурті та зустрілися з князями–курфюрстами – 

пфальцграфом Рейнським, герцогом Саксонським, архієпископами Кельнським 

та Трірським. Крім того, англійські посли вели переговори щодо подолання 

церковної Схизми [8, c. 177]. 

В червні 1397 р. до Англії у відповідь прибула кельнська делегація, яку 

очолював декан Кельна Тільман Смаленберг. А 7 липня було укладено 

двосторонню угоду, відповідно до якої архієпископ мав виставити 500 воїнів 

проти будь–яких ворогів англійського монарха, окрім імператора Вацлава, за 

що отримав ренту в розмірі 1000 фунтів стерлінгів у рік [16, c. 2–4]. 

Деякі дослідники припускають, що англо–німецькі стосунки 

вибудовувалися Річардом не задля просування на імператорський трон, а щоб 

зміцнити власні позиції напередодні виступу проти колишніх лордів–апелянтів 

всередині власної країни. Така думка має право на існування. Втім одне не 

суперечить іншому. Тим більш, що серпнем – груднем 1397 р. датується 

дипломатична місія Хью Герворста в Римі. Англійський посол мав отримати від 

папи схвалення імперських планів свого монарха [15, c. 148]. Проте папа 

лишився на боці Вацлава та не полишав надій на його коронацію в Римі. 

Амбіції короля Англії, який в релігійній політиці не завжди лишався 

прихильним римського престолу, Боніфація IX не цікавили. 

Як свідчать хроністи, плани короля були доволі негативно сприйняті і в 

самій Англії, особливо колишніми опозиціонерами [1, c. 199]. 

Слабкість своєї позиції в Німеччині розумів і сам Річард. Курфюрстами–

електорами які мали право голосу при обранні імператора були три 

архієпископи (Кельнський, Майнцький та Трірський), а також король Богемії 

(на той час це був сам Вацлав, король Німеччини), маркграф Бранденбурга 
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(Йост Люксембурзький, вороже налаштований по відношенню до свого 

вінценосного кузена, він і сам був не проти зайняти імператорський трон), 

пфальцграф Рейнський (в 1398 р. Рупрехта ІІ змінив його доволі амбітний син 

Рупрехт ІІІ) та герцог Саксонський (Рудольф ІІІ). Річард міг покладатися лише 

на двох з семи курфюрстів. Тому, окрім втілення імперської мрії, Річард ІІ 

цілеспрямовано працював над створенням юліх–гельдернського військового 

союзу за участі Кельну, так би мовити, міцного військово–політичного 

плацдарму своєї присутності в Німеччині. Зокрема, перед самим відправленням 

до Ірландії 16 лютого 1399 р. Річард видав грант у розмірі 500 фунтів 

Реджинальду, герцогу Гельдернському, а 23 квітня – 1000 фунтів Вільгельму, 

герцогу Берзькому, в обмін на військові контингенти [16, c. 66, 80–82]. 

За іронією долі, останнім контактом Річарда з Німеччиною став лист від 

короля Вацлава, датований 24 вересня 1399 р., з пропозицією допомоги проти 

бунтівних лордів [8, c. 181]. 

Таким чином, Річард відновив систему традиційних англо–німецьких 

зв’язків, яку в подальшому підтримували та розвивали його наступники. 

Заснована в антифранцузьких цілях, ця система розцінювалася Річардом як 

певний інструмент втілення власних імперських амбіцій. Конструювання цього 

імперського проекту можна розцінювати як один з елементів політичної 

концепції Річарда, який носив як суто практичний, так і ідеологічний характер. 
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ИМПЕРСКИЙ ПРОЕКТ РИЧАРДА ІІ 

В статье рассмотрены англо–немецкие политические связи конца XIV 

века. Автор акцентирует внимание на имперских амбициях английского 

монарха. Создание юлих–гельдернского военного союза при участии Кёльна 

расценивается как составляющая внешнеполитического курса Ричарда ІІ, 

направленного на усиление международного авторитета английской короны. 
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Уявний портрет Бартоломея Зиморовича з газети «Lwowianin», 1835 року  

 

 «LEOPOLIS TRIPLEX CZYLI KRONIKA MIASTA LWOWA» – 

ЗИМОРОВИЧІВ МІФ ЛЬВОВА? 

 

Шевченко–Савчинська Людмила Григорівна 

 

Етнічна неоднорідність українського міста Львова віддавна слугувала 

предметом письменницьких рефлексій. Композиція латиномовного твору 

«Leopolis Triplex – Потрійний Львів» Бартоломея Зиморовича (1597–1677) 

включає три частини: «Львів руський», «Львів німецький», «Львів польський». 

У «Leopolis Germanica» автор прагне описати становлення стлиці Руського 

воєводства як осередка цивілізації, що пов’язується ним безпосередньо з 
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появою в місті німецьких і польських поселенців. У статті висвітлюється 

історичне підґрунтя, авторський мотив і художні форми глорифікації 

інонаціонального складника громади Львова, розташованого в українсько–

польському порубіжжі. 

Ключові слова: Львів, Бартоломей Зиморович, українсько–польське 

порубіжжя, поляки, русини. 

 

трокатий національний склад – сьогодні не дивина для 

великого європейського міста, однак поєднання в одній 

громаді кількох компонентів було прикметою українського 

Львова практично від самого його заснування руським князем Данилом 

Романовичем у сер. ХІІІ ст., тобто тоді, коли це було ще тільки невелике 

поселення на перетині торгових шляхів. Різноманітність і кількісне 

представлення залежало від ходу історичних обставин, проте основа міської 

спільноти складалася з українців (давня самоназва – русини, руський народ), 

поляків, німців, вірменів, євреїв. 

Етнічна неоднорідність, яка не перешкоджала громадській консолідації 

мешканців Львова, віддавна слугувала предметом письменницьких рефлексій – 

ця тематика розроблялася самими львів’янами ще задовго до ХІХ ст., коли 

національні питання набули особливої популярності серед європейських 

інтелекуалів. Описуючи життя й устрій давньої громади Львова, польський 

історик Владислав Лозинський (1843–1913) каже про існування особливої «раси 

львівської», де «grunt był ruski, ziarno ze wschodu i zachodu, kłos polski» [6, c. 

14], і цитує вислів письменника і політика сер. XVII ст. Бартоломея Зиморовича 

про те, що «siłę rasową dawnego mieszczaństwa lwowskiego» ґрунтувалася на 

різноманітності її складників: з поєднання польського темпераменту, німецької 

метикованості й вірменської гарячої вдачі в руському тілі утворилася львівська 

кров і її особлива якість – «praepollentis sanguinis ubertas – могутньої крові 

урожайність» [ibid]. 

Бартоломей Зиморович (1597–1677) народився, прожив усе життя і 

помер у Львові, був сином муляра Станіслава Озимка зі львівського передмістя, 

С 
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починав свою кар’єру судовим оборонцем, завдяки власній діловитості та 

посагу дружини швидко розбагатів і здійнявся сходами львівського політикуму: 

1648 р. уперше (а потім ще кілька разів) був обраний бургомістром Львова. 

Сучасний Б. Зиморовичу Львів мав офіційний статус адміністративного центру 

Руського воєводства у складі Речі Посполитої. Керував обороною міста під час 

облоги козаками і московитами 1655 р. та турками 1672 р. Діяльність на 

літературному поприщі почав із сатиричних та ліричних віршів (польською 

мовою); у своїй першій поемі «Пам’ятка з турецької війни» прославив перемогу 

над турками під Хотином. Його латиномовну хроніку «Leopolis triplex – 

Потрійний Львів», що охоплює історію міста від 1202 до 1633 рр., не можна 

віднести до тих, що написані sine ira et studio: попри те, що цей об’ємний твір 

базується на історичних джерелах, Б. Зиморович показує себе пристрасним 

львівським патріотом з низкою упереджень, особистими прихильностями й 

антипатіями, які завзято виказує за допомогою різноманітних художніх та 

риторичних прийомів.  

На прикладі «Потрійного Львова» можна спостерігати типове на той час 

явище жанрового синкретизму – за словами дослідника Дмитра Наливайка, у 

давній період розвитку письменства історіографія належала до системи 

літературних прозових жанрів: історіографічні, публіцистичні, твори літератури 

факту (описи мандрівок, мемуари, листи, щоденники, послання, реляції, 

трактати тощо) «поєднували у своїй структурі різні елементи і функції – як 

науково–інформативні, так і літературно–художні, грань між ними відзначалася 

великою рухливістю» [4, с. 16]. Твір належить до латиномовної сторінки 

європейської літератури Нового часу – вибір мови, який Бартоломей Зиморович 

зробив на користь латини, свідчить про його мету донести свої міркування не 

лише до співвітчизників, а й до міжнародного читацького кола. Адже значення 

латини в інтелектуальному житті тогочасної Європи було винятковим 

(детальніше про її роль у розвитку української літератури і культури можна 

прочитати у низці наших стетей на medievist.org.ua). 

Композиція твору «Потрійний Львів», як підказує сама назва, включає 

три частини: «Львів руський», «Львів німецький» та «Львів польський». Перша 
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частина охоплює події княжої доби від заснування міста до смерті князя Льва. 

Вже тут хронікар загострює увагу читача на багатонаціональності міста як його 

характерній ознаці споконвіку, пояснює, як і чому князь розселив прибулі під 

його опіку народи, і, ведучи мову про русинів, євреїв, вірменів і татар, резюмує: 

«Отак це місто з чотирьох народів, як із чотирьох стихій, складене» [7, с. 46]. 

Однак у подальшому викладі можна розрізнити тільки дві «стихії»: перша, 

дика, потворна (євреї, татари) у кращому своєму прояві дивна, чужакувата 

(вірмени) чи груба й невміла (русини); друга ж, є хоч і прийшлою, однак 

позитивна в усіх відношеннях (німці, поляки). За стінами Львова, бачиться 

авторові, бурхає та сама, перша, небезпечна стихія – сусідні народи: угорці, 

молдавани, волохи, литвини, мазури, турки, які ніби–то постійно нападають на 

кордони польського королівства, вчиняють різноманітні злодіяння. Такий 

одвічно властивий людині поділ життєвого простору на свій і чужий 

(передовсім за віровизнанням, навіть у XVII ст.), а відтак протиставлення себе 

іншому, підсилювався бароковими тенденціями – антитетичністю, потягом до 

суперлятивів тощо. 

Загалом, на думку Зиморовича, «на початку свого існування Львів був 

ще варварським і відірваним від духовного тіла правовірних», і лише кращі з 

русинів «від облудних грецьких помилок повернулися на правильний шлях» [7, 

с. 64] – читайте: перейшли в католицтво. У давні часи належність до певного 

народу ототожнювалася з конфесійною. За спостереженнями дослідника історії 

Львова XIV–XVIII ст. Ореста Заяця, «етнічні групи об’єднувалися за 

конфесійною ознакою і утворювали більші «національні громади», які власне й 

були об’єктами правових відносин» [1, с. 177]. Навіть у першій чверті XVIII ст. 

львівський канонік Ян Юзефович (1663–1729), описуючи історію львівського 

архиєпископату, розмежовує в громаді передусім catolici et schismatici, хоча, 

коли йдеться про національний склад Львова, вживає також етноніми Polonus, 

Russicus (Ruthenus), Iudeus, Armeniacus та ін. 

Характеристики інших етнічних груп громади (татарів, євреїв), менш 

чисельних, до того ж, іновірних розкидані по всьому тексту. Б. Зиморович 

використовує згадки про них для увиразнення описів чи як тло розповіді про 
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діяння «народів–творців» історії Львова. До таких народів, на його думку, 

належать русини (оскільки Львів заснований на їхній землі руським королем 

Данилом), німці, бо вони – джерело чеснот громади і поляки – як актуальні 

володарі міста, переможці, тому гідні глорифікації за визначенням. 

У побудованому за принципом інтертексту «Потрійному Львові» Б. 

Зиморовича знаходиться місце для численних алюзій, парафразів, а також 

дослівних цитат. Зокрема, львівський хронікар наводить слова польського 

історика Мартіна Кромера, розповідаючи, звідки і чому прийшли в польські 

землі німецькі колоністи: «Коли Польщу і Русь, почасти війнами недавніми і 

набігами варварів, почасти мором виснажені [король Польщі Казимир ІІІ] 

побачив, (...) поля виділив людям тевтонського роду, запрошеним чи 

прибулим» [7, с. 62].  

На противагу першому, «варварському» періодові історії міста, в частині 

«Leopolis Germanica» описується становлення Львова як осередка цивілізації, Б. 

Зиморович пов’язує це безпосередньо з появою німецьких поселенців 

незабаром після приєднання Галицького князівства до Польщі, здійсненого 

рукою Казимира ІІІ Великого (1310–1370). Як відомо, потужна хвиля іноземної 

колонізації Польщі за Казимира – спустошені війнами або доти необжиті землі 

заселили німці, почасти вірмени, євреї, татари – принесла позитивні наслідки у 

вигляді пожвавлення економічного розвитку та культурного взаємообміну між 

контактуюючими народами.  

Причину ж появи німецької залоги у львівському замку письменник 

пояснює закономірним бажанням короля Казимира ІІІ Великого перебувати під 

захистом тих, кому, за Тацитом, немає рівні серед смертних у зброї та вірності. 

Король виявив воїнам значну прихильність: «доручив німцям самим 

порядкувати над іншими місцевими мешканцями та турбуватися про місто» [7, 

с. 64]. Чисельність перших німецьких поселенців у Львові, за Зиморовичем, 

значна: їх, «кажуть, було 1200» [ibid.] – стверджує він під 1345 роком. 

Водночас, історичні документи свідчать, що найбільша інтенсивність німецької 

колонізації припадає на пізніший час – 1405–1426 рр. (понад 63% від усіх 
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новоприйнятих до львівської громади у цей проміжок часу становлять саме 

німці [1, с. 177]).  

Фабула розділу «Львів німецький» скорочено виглядає так: запрошені до 

Львова Казимиром ІІІ німецькі переселенці швидко освоїлися у місті, 

полюбили свою нову батьківщину, отримали від короля землі за мурами Львова 

(«Цим старі наші заохочені, як доти боронили чужу Спарту, так потім Львів, 

уже як свій власний, більше і більше покращувати не припиняли, аж поки він 

не став столичним містом» [7, с. 64]), побралися з руськими дівчатами («Жінки 

і велика кількість хліба // Були гачком для німців» [ibid., с. 63]). Користь від 

приєднання німців до львівської громади хронікареві очевидна: «Їхніми 

старанням і коштами збудовано для міста кілька костелів, переведено здалека 

чернечі згромадження, перенесено митрополичий престол з Галича; на той час 

на Русі побачили Муз і гостинно прийняли, зерна слова Божого розсіяно по 

цілій Русі, і в серцях шляхти вони дали плід. (...) [Німцям] Львів зобов’язаний 

саксонським правом, крайовими судами, основними урядуваннями, 

становищем люду, ласками, привілеями на торгівлю, ремісничими цехами, а 

також захистом значніших міст, консульськими відзнаками, курульними 

кріслами, почесними шатами перших громадян і самим інструментом 

покарання, що боронить права» [ibid., с. 64]; 1377 р. «також зусиллями 

тевтонців відкритий шпиталь святої Єлизавети, перший у цьому місті» [ibid., с. 

68]. 

Перелік чеснот німецьких переселенців, укладений за Б. Зиморовичем, 

дуже різноманітний і підтверджується на сторінках його праці численними 

прикладами: «побожність, шанування влади, приязнь до своїх, гостинність до 

чужих» [ibid., с. 64.]; «вони більш хазяйновитіші й ретельніші за поляків у 

справі накопичення й ощадливості» «добрі звичаї більше шанують, ніж хороші 

закони» [ibid., с. 65]; «майстровиті у мирі, бадьорі на війні, але однаково вірні»; 

на додачу – ціла низка цитат із творів Тацита [ibid., с. 66]. Узагальнивши 

численні похвали, сформульовані львівським хронікарем на адресу громадян 

німецького походження, можна припустити існування певної ієрархії якостей у 

його сприйнятті. На першому місці – войовничість (вірність2, витривалість, 
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звитяга, знання військової справи), на другому – побожність, на третьому – 

освіченість (зокрема медична), на четвертому – поміркованість (ощадливість, 

стриманість в особистому житті) – всупереч твердженню самого Зиморовича, 

для якого ніби–то найголовнішим є те, що «добрі звичаї, які, за свідченням 

Тацита, німці більше шанують, ніж добрі закони, вони запровадили у Львові» 

[ibid., с. 65]. 

Виняткову заслугу німців у зміцненні обороноздатності Львова Б. 

Зиморович наголошує у різні способи, зокрема, приписуючи поселенцям намір 

залишити таким чином добру згадку про себе: «щоб їхні добродіяння до 

пізніших нащадків проіснували, проти зовнішньої сили місто, згідно з 

вимогами тих часів, замкнули довкола валами, ровами, баштами; давніми 

творіннями, а особливо лише у той час винайденою ручною зброєю нового 

зразка, достатньо захистили, запасом живності на випадок тривалої облоги 

забезпечили» [ibid.]. 

За даними сучасних істориків, з сер. XV ст. поступово зростає 

чисельність і вага польського компоненту львівської громади. Б. Зиморович 

втілює цей факт в художню форму: «Відтоді, коли поляки та німці, кермо влади 

тримаючи спільною рукою, керували міською громадою, посилювалася турбота 

обох народів про збільшення і прикрашання міста, бо всі майже жертвували 

громаді щось виняткове» [ibid., с. 126]. Ставлення поляків до німців 

письменник характеризує, посилаючись на М. Кромера: «поляк прославляє 

супротивний йому народ, з яким ведуться віковічні змагання за славу і за 

перемоги в битвах. Але цноти й у противників гідні похвали» [ibid., с. 63].  

Водночас автори переважної більшості відомих на сьогодні 

латиномовних львівських хронік виказують у кращому разі латентну неприязнь 

до руської громади з боку пропольськи налаштованих авторів. Це нескладно 

пояснити реальною розстановкою сил у тогочасній столиці Руського 

воєводства, де точилася боротьба за владу між поляками та русинами. Перші 

серйозно і небезпідставно остерігалися других, у яких «пам’ять про власну 

державу тліла, як іскра в попелі, яку повів вітру міг як загасити, так і 

роздмухати» [6, c. 225]. Ані вірмени, ані німці не могли конкурувати з 
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поляками у цій боротьбі, оскільки були справжніми прибульцями, русини ж 

були давніми власниками міста і значних обширів як на схід, так і на захід від 

нього3.  

Уділивши увагу русинам у першій частині «Потрійного Львова», 

письменник мимоволі, але дуже влучно розкриває причини неприхильного 

ставлення до руської частини громади Львова: «жадоба панування, палкіша за 

подібні пристрасті, нерідко обидва [народи] між собою зіштовхувала: полякам 

бачилося, що їм на згубу розростаються русинів кордони і сили, а русини 

волали, що поляки під виглядом допомоги їх перемагають» [7, с. 39]. 

Документальні дані свідчать: упродовж 1405–1426 рр. тільки 11 українців стали 

громадянами Львова (2% від кількості громадян. Йдеться про офіційний, 

документально зафіксований акт прийняття громадянства.), з часом відсоток 

новоприйнятих до громади осіб, що вказали на таку свою етнічну належність, 

зростає: «У 1562–1571 роках вже 55 українців стали громадянами міста Лева, 

що складало 20% громадян» [1, c. 182]. 

«Потрійний Львів», написаний львівським бургомістром Бартоломеєм 

Зиморовичем – важлива пам’ятка свого часу. Головне її значення полягає не в 

історичних відомостях, бо, хоча, за твердженням Наталі Царьової, першої 

перекладачки «Leopolis Triplex» українською, Б. Зиморович, маючи доступ до 

міського архіву, поклав його документи в основу своєї праці, – значна частина з 

тих джерел, на які посилається хронікар, не збереглися, а інші документи не 

завжди підтверджують його висновки. Справжня цінність твору полягає в тому, 

що він є політичною візією історії Львова, яка належить представнику міської 

владної верхівки, до того ж, наділеного неабияким літературним хистом.  

За емоційним тоном, доречно використовуваними тропами й 

риторичними засобами не зразу стає помітним, як майстерно Б. Зиморович 

розставляє акценти в оповіді про історичне минуле свого міста. Однак 

зробивши композицію твору тричленною, а до того ж, винісши тришаровість 

Львова у заголовок, Бартоломей Зиморович мимоволі загострив читацьку увагу 

на втіленні своєї концепції. Відтак помітнішими стають деякі невідповідності: з 

огляду на сакральність цифри три, не дивно, що саме на неї припав вибір в 
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письменницькій періодизації історії Львова. Загалом, використана 

Зиморовичем схема – традиційна для європейської історіографії і 

простежується ще на рівні космогонічних міфів греко–римської Античності, де 

часи до запанування Зевса–Юпітера зображувалися як тиранія грубих і 

жорстоких істот. За цією схемою руський період змальовується як первісний в 

історії Львова, часи володарювання в місті князів дикого і нецивілізованого 

народу, на доказ – опис зовнішності літнього князя Василька, брата засновника 

міста, Данила: «Більше був подібний до фавна, ніж до людини: весь кудлатий, 

розчухраний, брудний, з навислими бровами та вусами, з довгою й широкою 

бородою» [7, с. 53]. Німецькому періоду Б. Зиморовичем відводиться роль 

славного, помірно віддаленого минулого, яке зазвичай ідеалізують і 

глорифікують вдячні наступники – поляки, актуальні господарі сучасного 

авторові Львова. 

«Потрійний Львів» – це не просто компіляція джерел, здійснена 

істориком–аматором, який компонує з розрізнених відомостей історію рідного 

міста – Б. Зиморович творить ідеологію, бо не стільки переповідає відомості, 

видобуті з різних джерел, скільки тлумачить, що, на його думку, «добре, а що – 

погано», і, відповідно, хто заслуговує на владу в місті, а хто нездалий, або й 

просто – ворог. Він не може викреслити з тріади творців історії Львова русинів, 

але робить усе, щоб звести нанівець їхнє значення.  

Оскільки Б. Зиморович позиціонує себе в цьому та багатьох інших 

творах, особливо в написаних у другій половині життя, як рвійний християнин–

католик, «потрійність» Львова може прочитуватися ще й у релігійному аспекті: 

руські князі дали місту «тіло», німецькі поселенці – дух, польські володарі – 

душу. Це також виправдовує зникнення з переліку (але не зі сторінок 

«Потрійного Львова») вірменів – одного з тих народів, із яких місто було як «із 

чотирьох стихій, складене» [7, с. 46]. 

Таким чином, політична заангажованість твору, авторська 

суб’єктивність, вибіркова, але затята ксенофобія автора не зменшують 

літературної цінності «Потрійного Львова», а тим більше не є підставою 

драматизувати міжетнічні стосунки у строкатій львівській громаді XVII ст., яка 



Український медієвістичний журнал 

 

84 

упродовж століть залишалася яскравою ілюстрацією надетнічної згуртованості. 

Водночас дозволимо собі не погодитися з Ігорем Шевченком, який, 

характеризуючи творчість з українсько–польських письменників С. Кленовича, 

Ш. Шимоновича, братів Зиморовичів (Шимона і Бартоломея) та М. 

Шажинського, стверджує, що «ми там також не знайдемо і тіні почуття 

вищости, а тим більше неприязні щодо місцевого населення (як виняток, один 

раз такий акцент з’являється у Кльоновича стосовно гебреїв)». Про таку свою 

місію Бартоломей Зиморович велемовно заявляє в передмові, присвячуючи твір 

«найшляхетнішим мужам, панам радним сенату Львівського» і завершуючи 

вступ звертанням до них же: «Львів також мій літературний разом з його 

архітектором братською рукою прийміть, у цегляному довго, у літературному 

вічно живіть!»[2]. 

Щодо «леополіфіла» С. Кленовича, то різкий випад на адресу місцевих 

євреїв займає 26 рядків в його «Роксоланії» (для порівняння, схвальна 

характеристика львівських вірменів займає наполовину менше, а нейтральна 

згадка про русинів обмежується двома рядками) [3].  

Образи руських панн змальовано обома братами–Зиморовичами справді 

дуже романтично, але в «Потрійному Львові» Бартоломея почуття вищості 

щодо місцевого населення виявляється цілком недвозначно, попри визнання 

необхідності дбати про охорону руських кордонів, оскільки «якщо у Русі щось 

віднімається, то і Польщі збитки». Неодноразове наголошення на цій якості як 

визначальній для фундаторів моралі міської громади може бути пов’язане з тим 

фактом, що 1658 р. (розпал роботи над твором) папою Олександром VII Львову 

був дарований девіз: «Semper fidelis – Завжди вірний». 

Ці суперечності у поглядах представників культурного порубіжжя 

підтверджують іще одне правило, справедливе щодо львівської громади: 

найбільш стабільною є та система, якій притаманна динамічна рівновага. 

Закиди один одному на сторінках історіографії, гострота теологічної полеміки, 

патетика й піднесення свого як найкращого в етикетних творах тогочасної 

автури урівноважувалися здатністю швидко об’єднуватися і злагоджено 

протидіяти зовнішнім небезпекам – саме це давало підстави говорити давнім і 
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пізнішим історикам як окремо про львівську русь, «наших» поляків, «Схід під 

львівським небом» – вірменів тощо, так і загалом про «львівську расу», кров, 

цивілізацію тощо. 

В історії Львова за версією Б. Зиморовича, німецький складник громади 

наснажує її поміркованим і мужнім духом, виконує роль морального стрижня, 

що робить місто нездоланним, адже «що тільки теперішній Львів має святого 

чи видатного, усе це перейняв від найперших тевтонців» [7, с. 64]. Менш 

очевидним, але цілком прочитуваним підтекстом частини «Leopolis Germanica» 

є послідовне прагнення пропольськи налаштованого ідеолога львівського 

владної верхівки5 вибудовувати славетне минуле Львова, починаючи з 

німецької його колонізації, натомість применшити і навіть дискредитувати 

значення руських князів в історії Львова (наприклад, через нагадування про 

спілку між князем Данилом і ханом Батиєм).  

Такі авторські інтенції стають цілком зрозумілі з урахуванням 

принаймні двох важливих деталей: по–перше, Зиморович був сином ремісника 

з передмістя (можливо, вірменського походження) і, пробившись своїми 

силами і здібностями до львівського політикуму, прагнув за будь–що зміцнити 

свої позиції, влившись до владної (scilicet – польської) частини львівського 

суспільства. Крім того, Б. Зиморович, судячи з того, що про нього відомо і 

передусім, зі стилю письма, був людиню експресивною. Його, з сучасного 

погляду, тенденційність, упередженість, суб’єктивність не викликають 

сумнівів. Однак невдоволене відвертання від того, що здається нині 

національною нетерпимістю, означало б тільки одне: некомпетентність чи, 

радше, непідготованість до здійснення досліджень в галузі історії літератури. А 

те, що «Потрійний Львів» є одним із найцікавіших для аналізу творів 

української неолатиністики, не викликає сумніву. 
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Шевченко–Савчинська Людмила 

«LEOPOLIS TRIPLEX CZYLI KRONIKA MIASTA LWOWA» – МИФ 

ЗИМОРОВИЧА О ЛЬВОВЕ? 

Этническая неоднородность украинского города Львова давно служила 

предметом писательских рефлексий. Композиция латиноязычного 

произведения «Leopolis Triplex – Тройной Львов» Бартоломея Зиморовича 

(1597–1677) включает три части: «Львов руський», «Львов немецкий», «Львов 

польский». В «Leopolis Germanica» цивилизационное становление столицы 

Руського воеводства автор стремится связать непосредственно с появлением 

в городе немецких и польских поселенцев. В статье освещается историческое 

обоснование, авторский мотив и художественные формы глорификации 

инонациональной составляющей общины Львова, расположенного на 

украинско–польском порубежье. 
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Shevchenko–Savchinska Lyudmyla 

«LEOPOLIS TRIPLEX CZYLI KRONIKA MIASTA LWOWA» –

ZIMOROVICH MYTH ABOUT LVIV? 

Ethnic heterogeneity of Ukrainian city of Lviv has long served as the subject 

of writers’ reflections. Composition of wrote in Latin by Bartholomey Zymorovych 

(1597–1677) work «Leopolis Triplex – Triple Lviv»  includes three parts: «Ruthenian 

L'viv», «German L'viv», «Polish L'viv». In the part «Leopolis Germanica» author 

seeks to describe the formation of city as a center of civilization that linked him 

directly with the advent of German settlers. The article highlights the historical 

background, causes and forms of the glorification of the German component 

community in Lviv and some particular aspects of the Ukrainian–Polish borderland. 

Keywords: Lviv, józef bartłomiej zimorowic, Ukrainian–Polish borderlands, 

Poles, Rusyns. 
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СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І СЬОГОДЕННЯ: ІСТОРИКО-ПОПУЛЯРНІ 
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Турнір. Ілюстрація з Манесського кодексу XIV ст. 

 

ЛИЦАРСЬКІ ТУРНІРИ ТА ТУРНІРНЕ ОЗБРОЄННЯ 

 

Григор’єв Ігор Вікторович 

 

Стаття узагальнює знання про таке явище Середньовіччя, як лицарські 

турніри, про їх історію, про ритуали, що мали місце на лицарських турнірах, 

про типи боїв під час турнірів та про те, яка зброя та обладунки на них 

використовувалися, як ця зброя і обладунки змінювалися з часом.  

Ключові слова: Лицар, патрон, турнір, обладунок, зброя. 
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ицарство, як явище, починає виникати у VII–VIII ст. столітті 

на території Франкської держави. В цей же час в Європі 

поширюються стремена, які дозволили вершникові краще 

триматися на коні, звільняючи руки для битви. Таким чином, почав виникати 

прошарок суспільства з багатих землевласників, які могли собі дозволити 

купівлю зброї з обладунком та коня, здатного нести важкоозброєного 

вершника. На тлі пішого війська, озброєного луками, списами і сокирами, ці 

вершники були значно кращі у плані військової сили. Але таких багатих людей, 

що могли забезпечити себе подібним озброєнням, у той час було ще не багато. 

Щоб збільшити їх кількість у VIII столітті франкські королі починають роздачу 

церковних та королівських земель за певні заслуги та послуг. При цьому 

людина, що отримала наділ землі більше 12 гуф (1 гуф це десь 7–10 гектарів), 

була зобов'язана явитися на військову службу з повним озброєнням важкого 

вершника. Таких людей починають називати вассами або васалами.  

Деякий час васалом могла стати будь яка людина, здатна обробити 

землю і на отриманий із землі доход, забезпечити себе усім для служби у 

війську. З цих людей і почалося формування лицарства. Друга група людей, що 

могли стати лицарями, це міністеріали – слуги при дворі сеньйора, які з часом 

могли отримати у володіння земельний наділ – лен, і отримуючи від нього 

дохід, достаній для придбання важкого озброєння, переходили до лицарського 

стану. Ті привілеї, які сеньйор (сюзерен) надавав васалам, примушували навіть 

дуже заможних та самостійних людей ставати міністеріалами.  

З часом, престиж лицарства зростає, воно стає спадковим. Наприклад, у 

1156 р. Фрідріх І, щоб ще більше виділити лицарство із загального населення, 

видає постанову про заборону селянам носити меч і спис. Поступово 

виникають певні лицарські традиції, наприклад, аколада – ритуал посвячення у 

лицарі. Згодом, лицарство сформовується, не лише як військова, але і як 

особлива, привілейована група населення Європи. Відособлення лицарства 

досягає свого максимуму при виникненні і розвитку світських та духовних 

лицарських орденів, які стали серйозною політичною і фінансовою силою в 

Європі.[1] 

Л 
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Водночас, лицарство породило найяскравіше видовище свого часу – 

лицарські турніри. Явище, яке послужило предметом натхнення для багатьох 

письменників, бардів і художників. Хоча нічого такого особливого в ньому і 

немає – усього лише змагання воїнів у володінні військовими мистецтвами. 

Турніри зароджуються в IX–X ст., як можливість молодих лицарів 

відточувати своє військове уміння в мирний час. Опис подібного поєдинку 

можна знайти в «Пісні про Нібелунгів», поемі XIII ст., де розповідається про 

поєдинок Зігфріда і Людегаста. Можливо, що лицарські турніри походять із 

звичайних тренувань воїнів, але коли в них починають брати участь сини 

заможних сюзеренів і королів, то їх почали влаштовувати з певним розмахом та 

пишністю. Так це або ні, але поступово турніри починаю набувати грандіозний 

розмах і популярність не лише серед лицарів, але і серед простих людей. Вони 

стають найпопулярнішими видовищами і для знаті, і для нижчих верств 

населення. 

Спочатку турніри не мали чітко визначених правил і положень, 

нагадуючи свята, на яких спонтанно кілька чоловік вирішили з'ясувати, хто з 

них більш майстерний у бойових мистецтвах. Перше зведення правил турніру 

склав француз Жофруа де Прейлі. Він першим розробив і виклав «на папері» 

основні правила проведення боїв та церемоній на турнірі. Так сталося, що 

Жофруа де Прейлі загинув саме на тому турнірі, для якого він і написав 

правила у 1066 р. Після цієї «першої ластівки», правила та їх виконання стали 

обов’язковими. Іноді іх доповнювали, трохи змінювали. Відома стала 

«Турнірна книга» Рене Анжуйского, яка була своєрідним узагальненням і 

збіркою усіх правил і ритуалів лицарського турніру, яка була написана у 1460 р. 

Рене Анжуйский, він же Рене  Добрий у своїй книзі детально прописав усі 

елементи середньовічного церемоніалу, пов'язаного з турніром. Ось невеликий 

уривок з книги, де представлений текст оголошення турніру:  

«Слухайте! Слухайте! Слухайте! Хай знають всі принци, володарі, 

барони, лицарі і сквайри з усіх володінь Франції, Шампані, Фландрії, Понсе, 

Верамндуа і Артуа, Нормандії, Аквітанії і Анжу, Бретані, а так само Корба 

та інших володінь цього королівства і всіх інших християнських держав, що не 
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поза законом або не вороги Королю нашому, нехай береже його Бог, що в 

такий–то день такого–то місяця, в такому–то місці відбудеться велике 

ристання і благородний турнір з булавами строго встановленої ваги і 

затупленими мечами, у турнірній броні, з плюмажами, гербовими котами і 

кіньми покритими попонами з гербами благородних воїнів, як велить 

стародавній звичай. Господарі турніру – благородні та могутні принци, і мої 

доблесні сюзерени Герцог Бретонський, призвідник, і Герцог Бурбон, захисник. І, 

щоб відомі були учасники турніру, всі принци, володарі, барони, лицарі і сквайри 

із зазначених володінь та інші, звідки б вони не були, хто не ізгой і не ворог 

нашому Королю, охочі брати участь в турнірі, щоб здобути славу, можуть 

носити ці малі щити, які будуть вручені їм особисто, щоб всякий міг знати 

хто буде битися на турнірі. І всякий бажаючий може отримати їх. Щити ці 

розділені на чотири частини гербами чотирьох лицарів і сквайрів, що є суддями 

турніру. На турнірі дамами і дівицями будуть роздані почесні і багаті призи. 

На додаток я оголошую всім вам, високі принци, сеньйори барони, лицарі і 

сквайри, які мають намір взяти участь у турнірі, що вам належить прибути 

на місце і розквартируватися за чотири дні до початку турніру і виставити 

на огляд ваші герби у вікнах, в іншому випадку вам не буде дозволено брати 

участь в турнірі. Це я говорю від імені моїх сеньйорів і суддів, так, що прошу 

вас пробачити мене».[2] 

Отже, проходження турніру розпочиналося з вибору місця, часу і особи, 

яка проводила турнір. Патронами турніру часто були королі або відомі та багаті 

сюзерени. Турніри проводилися з приводу великих церковних свят, або подій в 

житті того, хто турнір проводив: народження спадкоємця або хрестини дітей, 

весілля, коронація і так далі. Іноді причиною проведення турніру могла стати і 

якась «миттєва» подія. Наприклад, Річард Левове Серце влаштував турнір на 

честь узяття міста Акра в 1191 р., під час ІІІ Хрестового походу. Місцем 

проведення могли ставати околиці великих міст або самі міста. Це було 

пов'язано з близькістю до глядачів і великих ярмарків – економічний аспект 

турніру теж брали до уваги, розуміючи, що маси людей торгуватимуть між 

собою. За декілька тижнів до турніру в містах і селах герольди робили 
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оголошення про місце і час турніру, про того, хто є його патроном. Якщо в 

турнірі заздалегідь погоджувалися брати участь відомі лицарі, то оголошували і 

про них. Таких лицарів, які виступали від імені патрона, називали лицарями–

призвідниками турніру. На місце проведення глядачі прибували заздалегідь, 

привозячи похідні шатри, що б не жити в переповнених гостинних дворах і 

їдальнях. На місці проведення встановлювали ристалище – огороджений 

майданчик, на якому і відбувалося усе дійство. Навкруги влаштовували 

трибуни для глядачів: зручні криті ложі для знаті, і прості лави для 

простолюддя. Особливу трибуну займав патрон турніру і його свита. Але для 

проведення турніру патрона і лицарів–призвідників було мало. 

Герольди – глашатаї, вісники, в чий обов'язок входило стеження за 

учасниками турніру, перевірка їх родоводу (на перших турнірах лицар повинен 

був довести благородство п'яти колін своїх предків, щоб мати право змагатися 

на турнірі, потім це правило змінили, і досить було знатності самого лицаря). 

Герольди також оголошували імена, герби і звання учасників, займалися 

веденням турнірних записів, оголошували час початку і кінця турніру. 

Однаково одягнені, вони розташовувалися навколо ристалища. Судді – декілька 

знатних і досвідчених лицарів, які стежили за дотриманням правил учасниками. 

Верхи, в повному обладунку, вони розташовувалися на ристалищі. Маршал 

турніру – головний його розпорядник. Цей вельми шановний і досвідчений 

лицар відав загальним ходом турніру і керував ним. Маршал міг зупинити бій, 

якщо вважав його результат вирішеним наперід.  

Особливе місце займав «суд любові і краси» або «королева любові і 

краси» – одна або декілька знатних дам. Вони могли вручати лицарям 

особливий приз, необов'язково переможцям. У служінні у цих пані, міг 

знаходиться почесний суддя. Цьому лицареві на спис пов'язували особливий 

обруч з вуаллю – бурлет з наметом. На прохання королеви або суду, почесний 

суддя міг покрити їх на голову вподобаного дамами лицаря прямо під час бою. 

Цією дією показувалася прихильність жінок до лицаря, а лицаря виводили з 

бою без ганебної поразки, а часто цим просто рятували життя. Ну і звичайно ж, 

таке скупчення народу притягувало величезну кількість торговців їжею, питвом 
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і майстрів, які торгували, пропонували різні послуги і учасникам турніру, і 

глядачам. 

Починався турнір з урочистої меси місцевого священика і прибулих 

духовних осіб. Герольди оголошували про початок, і на ристалище виїжджав 

патрон турніру зі свитою, призвідниками і учасниками, суддями, судом любові 

і краси. Коли всі займали свої місця, герольди проголошували імена патрона і 

призвідників, суддів і маршала, зачитували правила і список призів. Мова 

герольдів могла закінчуватися словами: «Щедрість, шляхетні лицарі і 

прекрасні дами!» Нібито глядачі після цих слів кидали герольдам гроші, 

висловлюючи радість з приводу початку турніру. Призи переможцям вручали в 

кінці турніру. Іноді турніри могли проводитися по кілька днів, і тоді вечорами 

проходили розваги для простого народу: танці, виступи жонглерів і 

менестрелів, паличні і кулачні бої, стрілецькі турніри. Як правило, турніри 

ставали пам'ятними і довго обговорюваними подіями. Як і будь–яке змагання, 

турнір не обходився без порушників правил. Таких лицарів позбавляли 

можливості далі брати участь в турнірі. Порушника, без шолома, садили задом 

на перед у сідло, що прилаштовували на огорожі ристалища, а на руку лицареві 

вішали його щит, перевернутий догори ногами. 

Бої на турнірах проходили за різними системами та принципами.  

Бої на списах один на один. Розігнавшись, лицарі зустрічалися в центрі 

арени, намагаючись вибити супротивника списом із сідла. Той, хто не 

утримався у сідлі, або втратив якусь частину обладунків (щит або шолом), 

програвав. Якщо обидва лицаря лишалися в сідлах, то, після короткої перерви 

на перевірку або заміну спорядження, бій їм доводилося повторювати. Іноді 

бійців поділяв спеціальний бар'єр і лицарі скакали по різні його боки. Бар’єр 

усував можливість зіткнення коней та давав можливість наносити удар списом 

тільки у ближчий до бар’єру бік бійця, що робило двобій більш безпечним 

Такий двобій називався – jоust (жюст).  

Такі поєдинки проводили за жеребом між усіма лицарями, або ж, якщо 

на турнірі були лицарі–призвідники, то кожен лицар міг вибрати собі 

супротивника саме з числа призвідників. З XV ст., популярними стали піші бої 
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на мечах. Іноді влаштовувалися піші бої через бар'єр. Міг розігруватися штурм 

воріт, коли одна невелика група лицарів захищала символічні ворота, а інша 

намагалася пробитися крізь них. Але самим, напевно, видовищним був buhurt 

(бугурт або мелле) – бій двох груп лицарів, практично, повноцінна битва двох 

загонів. Бугурт був більш небезпечний для лицарів, адже окрім небезпеки 

травми від зброї, існувала небезпека бути затоптаним конем, задихнутися від 

пилу або отримати банальний тепловий удар. Був ще один вид двобою на 

списах – ренен. Він відрізнявся від жюсту тим, що між зіткненнями лицарів не 

було перерви. Якщо при першому зіткненні ніхто не перемагав, то лицарі не 

зупиняючись міняли списи, якщо це було необхідно, і відразу продовжували 

бій. Іноді у ренен лицарі виходили без якоїсь частини обладунку. В джерелах є 

відомості, що в таких випадках «за кулісами» стояли домовини, приготовані 

заздалегідь.  

Зауважимо, що церква не раз видавала були про заборону турнірів, 

спираючись на безглузде пролиття крові й смерті лицарів. Діяли вони мало, але 

для більшої безпеки вживалися певні заходи. Створювалися спеціальні 

посилені обладунки, списи робили з ламкого дерева і вони не мали гострих 

наконечників, мечі і сокири затупляти. Використовували дерев'яні кийки. 

Вершникам забороняли нападати на спішених супротивників. Зброєносцям 

дозволялося допомагати лицарям вибратися із звалища. Категорично 

забороняли використовувати кинджали. Але періодично це мало допомагало і 

смертей серед учасників турнірів були досить мало. 

Обладунки та зброя життєво необхідні і на полі бою і на ристалищі, 

вони ж були і призом для переможця. Звичайна бойова зброя ставала у пригоді і 

на турнірі. На самому початку історії лицарських турнірів використовувалася 

звичайна зброя: лицарський меч та сокира. Лише для більшої безпеки бійців 

вводили певні обмеження у використанні зброї. Так мечами заборонялося 

колоти. Це мало сенс, адже блокувати рублячий удар значно простіше, ніж 

колючий. Користуватися кинджалом, який входив у обов’язковий арсенал 

лицаря на турнірах, категорично заборонялося. Можна було користуватися 

сокирами і списом. Саме жюст, кінний двобій на списах, довгий час був 
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головним видом змагань на турнірах. Але час і міркування безпеки змінили 

турнірну зброю. 

По–перше, з’явився турнірний спис – ланс (ленс). Чи походить ця назва 

від імені легендарного лицаря Ланселота, чи навпаки, не відомо. Ланс не мав 

гострого кінця, його наконечник мав форму корони з тупими зубцями, що не 

повинно було дати спису зісковзнути по поверхні щита або обладунків, але і не 

давало можливості їх пробити. Місце на списі, де його тримала рука, прикривав 

вемплейт – захисний металевий конус. Сам спис виготовляли з ламкої 

деревини (ялиці), щоб під час удару спис ламався швидше і з легшими 

зусиллями. Такий легколамний спис був важливим, коли на турнірах почали 

використовувати механічний тарч, але про це нижче. По–друге, звичайні мечі 

були замінені на турнірні, що не мали леза та гострого кінця. Такий меч міг 

оглушити, зламати кістки, але не розрубати обладунки та тіло. Згодом навіть 

такий тупий меч замінили на дерев’яний кийок. Але введення такої зброї заради 

безпеки, повністю не відмінило використання «нормальної» зброї на турнірах. 

Часто використовували і сокири–полекси, і моргенштерни, і дворучні мечі, і 

короткі альшпіси.  

Невід’ємною частиною спорядження лицаря був щит. На турнірах 

використовували звичайні щити. Саме щит був найчастіше мішенню для списа 

під час жюсту. З часом, звичайний щит замінили на тарч, більш міцний щит з 

дерева та металу, який мав чотирьохкутну форму і загнутий наперед нижній 

край. Такий щит часто кріпили до руки або грудей лицаря, що звільняло руку 

для керування конем. У XV ст. з’явився особливий механічний тарч – на 

грудну пластину обладунків закріплювали тарч (щит), який розлітався на кілька 

частин під дією спеціальної пружини, при точному ударі списом. Іноді пружина 

просто підкидала весь щит догори. Такий щит використовували у двобої під 

назвою механічний ренен, де значення мала не сила, а точність попадання 

списом. Саме у механічному ренені використовували дуже ламкі списи.  

Іноді використовувалась і не зовсім звична для лицарів зброя. У музеї 

Тіроля, у Австрії, знаходиться малюнок, що зображує бій двох лицарів на 

хрестах. Металевий хрест, довжиною десь 50 сантиметрів, з відточеними 



Український медієвістичний журнал 

 

97 

кінцями. Поряд у вітрині знаходиться і сам такий хрест, датований 1500 р. 

Вважається, що такими хрестами користувалися лицарі при дворі імператора 

Максиміліана І. 

Рицарські турнірні обладунки пройшли такий самий шлях розвитку, як і 

обладунки для війни. На початках не було різниці між турнірними та бойовими 

обладунками, і лицар міг використовувати одні обладунки і на війні, і на 

турнірі. На початку історії турнірів використовувався повний кільчастій 

обладунок типу хауберка, доповнений рукавицями, капюшоном – койфом та 

кільчастими панчохами – шосами. Також, використовували звичайні шоломи 

того часу: норманські шоломи та топфхельми. З XII ст. основним обладунком 

стає бригантина. З XIV ст., і до самого кінця, лицарі використовують 

пластинчасті обладунки різного виду, з настільки ж різноманітними шоломами: 

арме, бацинети, барбюти, салади та інші. Пластинчасті обладунки вже 

розділилися на турнірні та бойові. Лати для турніру робилися більш міцними, 

та часто вони мали певні відмінності: так лати для пішого бою на мечах мали 

довгу спідницю з металевих пластин, що давало максимальний захист від 

ударів, але не дозволяло навіть сісти на коня.  

У XV ст. виникають два обладунки, створені виключно для кінного бою 

на списах. Перший це штехцойг – важкий, іноді більше 35 кілограм, що 

складався с надміцного нагрдниа, нарукав’я для захисту рук, але без рукавичок 

(пальці, що тримали спис захищені вемплейтом), ноги захищали вигнуті 

пластини металу. На грудях кріпили щит–тарч. Особливістю штехцойга був 

шолом «жаб’яча голова». Масивний, намертво закріплений на грудях, з вузьким 

отвором для очей, від забезпечував максимальний захист. Щоб щось бачити у 

такому шоломі, потрібно було нахилитися всім корпусом вперед, а під час 

удару списом лицар випрямлявся і його очі в «жаб’ячій голові» опинялися 

значно нижче отвору. Це теж робилося для більшого захисту.  

Другий обладунок це рейнцойг – значно легша нагрудник, шолом салад, 

пластинчатий захист стегон та колін, і майже відсутній захист для рук. Але при 

цьому був великий міцний тарч. Загальна вага рейнцойга була біля 25 кілограм. 
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Між іншим, була тенденція і полегшувати турнірні обладунки. Коли 

заборона колоти мечами, а потім і заміна їх на дерев’яні кийки, стала 

загальноприйнятою, то почали виготовляти обладунки, які добре захищали від 

ударів навіть сталевого меча. Для цього забрало у шоломі робили у вигляді 

решітки, що робило кращим огляд та полегшувало дихання, а нагрудник 

робили дірчастим – він був легшим, але удар витримував.[3] 

Якщо повернутися до тексту оголошення з книги Рене Анжуйського, то 

там можна прочитати про обов’язкові деталі лицарського «одягу». Їхня мета 

була прикрашати обладунки та ідентифікувати самого лицаря серед інших. Це 

насправді було важливо, адже обладунки у всіх більш–менш однакові, а 

обличчя заховані під шоломами. І прикрасою, і своєрідним «паспортом» був 

лицарський герб, власний, родовий або орденський. Часто його зображували на 

щиті разом із девізом. Цей герб прикрашав гербову коту – накидку з тканини, 

що одягалася на обладунок. Шолом прикрашав бурелет з наметом – скручений 

з тканими обруч, який одягали на шолом та вуаль, що прикривала шолом ззаду. 

Бурелет був, як правило, двокольоровий і повторював основні кольори герба.І 

кота і бурелет з наметом мають східне походження.  

Під час Першого Хрестового походу європейські лицарі побачили, що 

сарацини прикривають обладунки та шоломи тканиною, щоб вони не 

перегрівалися на сонці і запозичили цю моду. Спочатку кота і намет були 

просто білими, потім їх почали фарбувати та наносити зображення гербів. 

Також на шоломі був султан або плюмаж – прикраса з кольорового пір'я або 

волосся. Можна згадати роман Г. Сенкевича «Хрестоносці» та лицаря Збишка, 

що присягнув покласти до ніг коханої кілька султанів з шоломів хрестоносців, 

звичайно зірвавши їх у бою. Також, на шоломі могла розташовуватись і певна 

фігура, зроблена з дерева або шкіри. Її називали нашоломником. Вона могла 

зображувати будь–що, в залежності від фантазії власника, або підкреслювати 

його звання та положення. Герби могли розташовувалися на плечах лицаря, як 

сучасні погони. Гербами прикрашали і попону коня.  

З однаковою барвистістю і помпезністю турніри проводилися протягом 

майже 600 років. Поступово лицарство втрачало своє значення і свій престиж, 
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разом з ним забувалися і турніри. Турніри, що проводилися все рідше і рідше, 

формально були заборонені у 1559 р., після загибелі Генріха II, якому тріска від 

розламаного списа потрапила в око через щілину забрала і король помер.  

Але протягом цих років, ані офіційні заборони, ані небезпека бути 

вбитим не зупиняла лицарів. Слава, загальне шанування, увага дам, були 

занадто спокусливі. І призи теж. Переможець бою один на один, забирав зброю 

і обладунки переможеного. Головні призи: бойові коні, дорога зброя, прикраси 

–багато чого коштували. Особливо приваблювали турніри зброєносців, адже, 

переможця боїв серед зброєносців, які теж часто проводили на турнірах, чекало 

посвячення в лицарі прямо на ристалищі.  

Перед ореолом слави тьмянів блиск золота. Але ніщо в цьому світі не 

вічне. Де виявилися безсилими заборони і небезпеки, там попрацював час і, як 

це не дивно, жадібність. Поступово нагорода і грошовий приз стали 

головнішими від слави і популярності. Середньовічна забава, в який міг взяти 

участь кожен лицар, стала «спортом професіоналів». З’явилися лицарі, що 

робили виступи у турнірах тільки заради грошей. Таким був, наприклад, Вільям 

Маршал, який до кінця своєї кар'єри переміг більше 500 лицарів.  

В XVI ст. ідея турніру спотворюється: лицарська мораль вимагає 

зневажати гроші, але гроші вже царюють всюди і лицарі виходять на бій заради 

призу, а не заради слави. Цінність непередбачуваного бою стає ілюзорною, 

тепер поєдинки більше нагадують спектаклі, на сюжети знаменитих лицарських 

романів. Епоха лицарських турнірів відходить у минуле, але пам’ять про неї 

залишається навіки. 
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Григорьев Игорь. 

РЫЦАРСКИЕ ТУРНИРЫ И ТУРНИРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ. 

Статья обобщает знания о таком явлении Средневековья, как 

рыцарские турниры, про их историю, ритуалы, которые имели место на 

рыцарских турнирах, о типах боев во время турниров и о том, какое оружие и 

доспехи на них использовались, как это оружие и доспехи менялись со 

временем. Ключевые слова: Рыцарь, патрон, турнир, доспех, оружие. 

 

Igor Grigoriev. 

KNIGHT'S TOURNAMENTS AND TOURNAMENT ARMAMENT. 

The article summarizes knowledge about such phenomenon of Middle Ages, 

as knight's tournaments, tells about their history, rituals that were on knight's 

tournaments, about the types of fights during tournaments and about that, what 

weapon and panoplies on them was used, as this weapon and panoplies changed in 

course of time.  

Keywords: Knight, patron, tournament, armor, weapons. 
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ПРОБЛЕМА БЛИЗЬКОГО СХОДУ В СЕРЕДИНІ VII СТ.: УРОК ДЛЯ 

УКРАЇНИ? ЧИ ПОТРІБНО «ВБИВАТИ ІСТОРІЮ»? 

 

Димидюк Дмитро Андрійович 

 

У статті порівнюється причини втрати Візантією території 

Близького Сходу у середині VII ст. із сучасними подіями – сепаратизмом 

Донбасу та Криму. Проаналізовано причини цих процесів та знайдено спільні 

риси. Стаття носить історіософський характер і не претендує на істину. 

Нашим завдання є лише спровокувати дискусію та максимально розглянути всі 

аспекти проблеми 

Ключові слова: Сирія, Близький Схід, Іраклій (610–641), Халіфат, 

Сасанідський Іран, монофізитство, Крим, Донбас, криза 
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ериторія Близького Сходу (далі просто Сирія) була завойована 

Римською імперією в 60–их роках до н.е., і залишалася у складі 

Східної Римської імперії (Візантії) аж до VII ст. Провінція була 

«вкрита» багатьма фортецями і великими містами з хорошими укріпленнями 

(Дамаск, Єрусалим, Антіохія, Еддеса, Емеса і т.д.). Водночас, Сирія була 

головним торгівельним центром у східній торгівлі Візантії [11, p. 5–15]. На 

початок VII ст. розгорілася «остання війна античності» – ірано–візантійська 

війна (602–628 рр.). Це був останній і наймасштабніший конфлікт між двома 

наймогутнішими імперіями: Візантією та Сасанідським Іраном. 

До 622 р. Візантія втратила Близький Схід, Єгипет та Східні землі Малої 

Азії. Але завдяки старанням та реформам імператора Іраклія (610–641) ромеям 

вдалося нанести контратаку персам і, фактично, перемогти у війні та відновити 

свої довоєнні кордони (628 р.). Здавалося, що Іраклій отримав світову славу. 

Він переміг вічного ворога ромеїв, а також зумів вернути Животворящий Хрест 

назад у Єрусалим (найбільшу святиню християн). [15, c. 157–165] 

Але через 8 років Іраклій втратить всі свої здобутки. Арабська експансія, 

яка остаточно розпочалася зі смерті пророка Мухаммеда (632 р.), 

поширювалася як чума. Араби змогли у одній битві звести нанівець всі успіхи 

ромеїв (636 р. – битва при р. Ярмук). До 640 р. араби захопили весь Близький 

Схід, а впродовж двох років (640–642 рр.) вони завоювали весь Єгипет. 

Сасанідський Іран чекала ще гірша доля. Перемігши у битві при Кадисії (637 р.) 

араби, фактично, до 651 р. завоювали всю Перську імперію. 

Ми не будемо детально розглядати ці складні процеси (над якими самі 

історики ламають списи ще з ХІХ ст.), лише спробуємо коротко окреслити 

відповідь на питання – як араби змогли так швидко захопити Сирію? 

 

Близький Схід в середині VII ст.: чому араби перемогли? 

А тепер ми вернемося до нашого довгого вступу. Що таке тогочасна 

Сирія? Сирія – це поліетнічний регіон, де проживали греки (панівна верства 

суспільства) та євреї, самаритяни, араби та інші народи (підкорені народи). По 

своїй суті це населення було підкорене ще римлянами (про що йшлося вище) і 

Т 
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було пасивним у своїй політичній волі. З однієї сторони це добре, адже його 

легко утримувати в покорі, але з іншої, як бачимо на прикладі цих двох воєн – 

населення легко переходило на сторону противника (персів чи арабів). Ці люди 

не усвідомлювали себе частиною великого «ромейського народу». Вони були в 

політичній меншості, адже не брали участі в політичному житті регіону. 

Проживали в основному у сільській місцевості, що й визначало їхній 

меншовартісний характер [11, p. 7–11]. 

Нашу тезу підтверджує і другий факт – боротьба з монофізитством. 

Греки (правлячий стан суспільства) були діофізитами (халкедонітами). Вони 

вірили у двоїсту природу Христа, який є і людиною, і Богом. Монофізити 

(араби–християни та самаритяни) вірили, що Христос має єдину, божественну 

природу. 

І що з того? Невже якісь незначні релігійні протиріччя можуть створити 

глобальний конфлікт? Тут радше питання в іншому – для тогочасного 

суспільства релігія є більшим, ніж просто віра в Бога. Це знак 

самоіндентифікації (показ своєї окремішності). Сирійці приймаючи 

монофізитство показували тим самим, що вони не є греками. Вони є іншими 

(інший народ, зі своєю культурою та традицією). Такий собі «беззбройний 

протест». Гарним доказом служить існування окремих патріархій на Сході: 

Антіохійської (для самаритян), Александрійської (для коптів) та Єрусалимьскої 

патріархій. [16, c. 107–116]. 

Через ці причини копти, самаритяни та євреї (до речі, євреїв ніхто й 

ніколи не любив) зазнавали утисків зі сторони греків, які старалися навернути 

їх в діофізитство. Імператор Іраклій після перемоги над персами видавав ряд 

указів, які примушували самаритян до зміни своєї релігії[3]. 

Справа в тому, що ці народи були політично пасивними і підтримували 

противника (арабів чи персів), який пропонував їм більше прав та менше 

податків [1, 4, 5]. Імператор лише хотів перевести пасивне населення Сирії в 

лави прихильників «ромейської світу». Ці процеси гарно описує український 

історик Олег Бубенок [3], англійський Девід Ніколь [11, 12] та російські – 

Василь Бартольд [2] та Іван Кривушин [9]. Інший російський дослідник, 
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Михайло Кривов [6, 7, 8], виступає проти вищезгаданих тез, але його докази не  

до кінця аргументовані. 

 

До чого ж ми ведемо? Місцеве населення, яке було позбавлене ряду 

прав та зазнавало утисків, фактично, стало дестабілізуючим чинником при 

зовнішній експансії. Іраклій, який зумів перемогти велику Імперію персів, 

фактично, програв армії кочівників з Аравійського півострова. Як? 

На нашу думку, відповідь криється в тому, що ромеї не змогли за 6 років 

(628–636 роки) добре облаштуватися на старих–нових своїх територіях. 

Здається, що це незначний факт, але без комунікацій, хорошого керівництва та 

лояльності до влади на місцях – неможливо вдало воювати. Ці факти і зіграли 

проти ромеїв, які в одній битві програли весь Близький Схід. Після цієї поразки, 

втікаючи з Сирії, імператор Іраклій крикнув: «Прощавай, о Сиріє! Яка ти 

прекрасна земля, для нашого ворога»[1, c. 157], розуміючи те, що Сирія, для 

ромеїв втрачена назавжди. 

 

Урок для України? 

Виникає логічне питання – причому тут Україна до якоїсь там Сирії? 

Адже всі вищеописані події відбулися майже 1380 років тому. Можливо, 

недоречно порівнювати різні історичні епохи, але тут порівняння гарно 

прослідковуються. Думаю, ви здогадалися, що далі мова піде про анексію 

Криму та російсько–українську війну і втрату Донбасу. Чому так сталося, що 

ми втратили ці території? 

Питання настільки цікаве та широке, що тут можна наводити сотні 

різних теорій, і кожна з них носитиме зерно істини. Наша мета полягає не в 

комплексному вивчені даної проблеми, а лише в розгляді ситуації під певним 

кутом зору. З отриманої інформації та порівнянь спробуємо створити загальну 

картину для всієї проблеми. Хоча розуміємо, що вона не буде істинною чи 

ідеальною. Вважаємо, що існувало дві основні причини тих процесів, наслідки 

яких ми маємо зараз. Для кращого розуміння проблеми, ми будемо робимо 

порівняння з Візантією. Адже, як відомо, здалека ситуацію краще видно. 
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Причини: 

Населення Сходу України та Криму (як і Сходу Візантії) не відчувало 

себе частиною української нації (ромейського народу). 

Події Євромайдану призвели, де факто, до державного перевороту та 

утворення тимчасового вакууму влади. Нова (проєвропейська) влада не змогла 

швидко та ефективно налаштувати комунікації з владою в регіонах (навіть 

через те, що самі регіони не хотіли йти на контакт). Без комунікації – немає 

управління. 

Ромеї, які вернули землі в 628 р., не встигли зорганізувати управління та 

контакт з місцевим населенням. Не маючи комунікації в регіоні, вони не змогли 

ефективно захистити Сирію, де міста один за одним здавалися арабам. 

Чому так сталося? Звісно ж ми можемо зараз говорити про руку Москви 

і т.д. Але суть не в тому. Ми маємо факт, від якого можемо відштовхуватися. 

Звісно ж, викладену мною думку можна і треба заперечувати, але попри це, 

частка раціонального зерна в цій теорії не зменшиться. 

 

Чи потрібно «вбивати історію»? 

Давайте будемо об’єктивними і зрозуміємо, що в ситуації, яка склалася 

винні ми самі. Держава, де на Заході вчать що УПА – це герої, а на Сході – 

героями є натомість партизани – не може нормально існувати. Ви можете 

вважати, що я гіперболізую проблему, але слід визнати, що вона все ж таки 

існувала. Україна була (частково і досі є) Візантією. В нашій країні існує одна 

національна ідея, одна нація, одна мова, але різні підходи до трактування, 

тлумачення та використання цих понять. Фактично, держава була поділена на 

халкедонітів («бандерівців»), та монофізитів («москалів»). Можливо, це не 

зовсім доречне порівняння, але події Євромайдану призвели до того, що 

населення Сходу України не розуміло своє місце у нових політичних реаліях. 

Це була криза. Такі самі процеси відбувалися і на Близькому Сході опісля того, 

як ромеї повернули собі ці землі (в 628 р.). Можемо лише провести паралелі 

між законами Іраклія проти монофізитства [11, p. 24–32] та спробою відміннити 
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мовний закон «Колісніченка–Ківалова». Наслідки обидвох проектів були 

плачевними для цих держав. 

Цікавою була ситуація в часи президентства Віктора Януковича. Віктор 

Федорович (як це часто й бувало з ромейськими імператорами) займав не чітку 

позицію між халкедонітством та монофізитством, а Верховна Рада України  

ставала ареною жорсткої боротьби між цими течіями. 

Який вихід із проблеми, і що буде далі? На моє глибоке переконання ми 

повинні забути всі образи. Так би мовити, посунути історію вбік, аби 

сконсолідувати та примирити націю і йти далі (цю тезу гарно обгрунтовує 

Святослав Вакарчук під час свого виступу в Гарварді)[13]. Згідний, що війна 

цю функцію добре виконала, але це тільки початок. Потрібно змінити 

концепцію українських історичних підручників та взагалі української історії. 

Перейти з тези «нас вічно гнобили, і ми бідні», до тези «ми частина 

Європейської цивілізації. Ми впливали на неї, а вона на нас. Водночас, ми 

«Східні ворота Європи» і виступаємо ретранслятором ідей між Сходом і 

Заходом». Український історик Наталя Яковенко говорить, що: «Підручник 

української історії залишається бастіоном ура–патріотизму» [14]. Ми теж 

вважаємо, що патріотизм має модернізуватися. Ми повинні вести переговори 

заради економічного зростання країни навіть із своїм ворогом – Російською 

Федерацією. Наша епоха вимагає того, щоб ми запозичили ідею англійського 

лорда Г. Пальмерстона для українських реалій: «В Британії (України) немає 

вічних ворогів, немає вічних друзів. В Британії (України) є лише вічні 

інтереси». 

Потрібно зрозуміти доконаний факт, що Крим і Донбас втрачені, тому їх 

краще тимчасово відпустити. Гарний приклад тут знову подає Візантія Х–ХІ ст. 

Вернувши собі в цей час терени Східної Малої Азії, Північної Сирії та Вірменії. 

Нажаль, ромеї так і не змінили вектор свої внутрішньої політики, стосовно 

місцевого населення східних земель. Як наслідок –  програвши битви при 

Манцикерті від турків (1071 р.), ромеї буквально за пару років втратили всі ті 

землі, які здобували століттями. [10] 
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Навіть якщо ми й вернемо Крим і Донбас, то нам потрібно буде піти на 

кардинальні поступки цим регіонам, щоб їх втримати. Якщо цього не буде – ми 

втратимо ці землі знову, як і ромеї в кінці ХІ ст. Вважаємо, допоки ми 

економічно не зміцніємо, не проявимо культурний лібералізм та не матимемо 

сили асимілювати чи прийняти населення Донбасу чи Криму такими, якими 

вони є – до тих пір не буде змін. А зараз, ні ми їм, ні вони нам, не є потрібними. 

 

Засновок 

Чи усвідомлювали ромеї, що вони назавжди втратили половину Імперії? 

Думаю, що так. Спочатку вони мали сподівання, що доля їм посміхнеться 

вдруге і вони переможуть арабів, але потім стало остаточно зрозуміло, що ці 

терени – це не їхні землі. Там проживає населення, яке ніколи й не воліло 

бачити «ромейський світ». Згодом арабо–мусульманська цивілізація в симбіозі 

з різними культурами створила ряд місцевих субкультур, де вже не було місця 

ромеям. 

Історія залишається в історії. 
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В статье сравниваются причины потери Византией территории 

Ближнего Востока в середине VII в. с современными событиями – 

сепаратизмом Донбасса и Крыма. Проанализировано причины этих процессов 

и найдены общие черты. Статья носит историософский характер и не 

претендует на истину. Нашей задачей является лишь спровоцировать 

дискуссию и максимально рассмотреть все аспекты проблемы. 

Ключевые слова: Сирия, Ближний Восток, Ираклий (610–641), 

Халифат, Сасанидский Иран, монофизитство, Крым, Донбасс, кризис 

 

Dmytro Dymydyuk 

THE PROBLEM OF THE MIDDLE EAST IN THE MIDDLE OF THE VII 

CENTURY: THE LESSON FOR UKRAINE? DO WE NEED TO «KILL THE 

HISTORY»? 

In this article, we compared the causes of the loss of Byzantium the Middle 

East in the middle of VII century. with contemporary events – the Donbas and 

Crimea separatism. Special attention is paid to analysis the reasons of these 

processes and found common features. This article have historiosophical nature and 

is not claimed to truth. Our task is merely to provoke discussion and consider all 

aspects of this problem. 

Keywords: Syria, Middle East, Heraclius (610–641), Caliphate, Sasanian 

Empire, Monophysitism, Crimea, Donbass, crisis 
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«ХОРОШУ ІСТОРІЮ НЕ ГРІХ І ПРИКРАСИТИ» АБО 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА 

«СЕРЕДЗЕМ’Я» З АНТИЧНІСТЮ І СЕРЕДНЬОВІЧЧЯМ. 

 

Микієвич Орест Ігорович 

 

Дж.Р.Р. Толкін у своїх працях, таких як «Хобіт», «Володар Перснів», 

«Сильмариліон» і ін., не любив вдаватись до детальних описів озброєння своїх 

героїв і народів. В цьому плані професор звертав передусім увагу на їхні  магічні 

властивості, частково форму і генеалогію зброї (в основному це мечі). Більше 

про озброєння світу Толкіна для його порівняння з реальними античними і 

середньовічними прототипами ми дізнаємось з кінотрилогій Пітера Джексона 

«Володар Перснів», «Хобіт». Дана стаття є має за мету зацікавити читача 

аналізувати і досліджувати те, що ми читаємо. 

Ключові слова: меч, шоломи, флот, бойові слони, облогові машини. 
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ечі. Чи не найбільше запозичень є з теми мечів. Мечі з 

«Володаря Перснів» [12] розроблялися групою дизайнерів 

фірми Weta Workshop. Разом з ними на зброю значний 

вплив дали виробничий дизайнер Джон Хоу і коваль–зброяр Пітер Лайон. Крім 

цього Хоу є реконструктором і найманцем швейцарської «роти св. Георгія». В 

цьому плані він добре знайомий з веденням середньовічної війни, озброєнням і 

мечами. Він є автором кількох ілюстрованих книг на цю тему («Життя 

найманця в середньовіччі»). Якщо Толкін в книгах акцентував увагу на 

прикрасах і магічних властивостях зброї, то більшість мечів з фільмів 

проектувались за історичними зразками, проте без точного копіювання. Хоу в 

якості наочного матеріалу надав значну долю власної колекції зброї: «Мені 

сприяло те, що я міг дістати справжній меч і сказати: «Це, очевидно, тоді  

повинно було виглядати так». 

В «Хобіті» [1][13] йдеться, як Гендальф і Більбо знайшли старі 

ельфійські мечі: «Для троля це був би просто кишеньковий ножик, проте для 

хобіта це був вже короткий меч». Меч Більбо, а потім і його племінника Фродо 

«Жало» має чимало схожостей з давньогрецьким ксіфосом [2]. Це є одноручний 

залізний кинджал гоплітів, який сягає в довжину в районі 50–60 см. Є також 

знахідки мечів подібного виду від доби бронзи (ІІ–І тис. до н.е.) на теренах 

Криту, Ірландії, Британії, Австрії тощо. Такий кинджал застосовувався при 

тісному бої плече–в–плече з противником. З віддаленням противника така 

зброя стає непридатною. Ксіфос висів, як правило, під лівою рукою. Схожою 

зброєю ближнього бою як ксіфос був римський меч гладіус. Часто форма 

ксіфоса нагадувала форму листка на дереві. Призначався для колотих і ріжучих 

ударів. Руків’я були з бронзи, хоча частіше використовувалось дерево.  

Інший меч, який варто згадати – Оркріст, меч Короля під Горою Торіна 

Дубощита. Прототипом цього меча можна спершу назвати грецький копіс 

(«відрубувати») – вигнутий короткий меч, довжиною до 65 см. Біля ефесу меч 

мав вузьку шию, яка розширялась ближче до вістря. Подібні типи мечів були в 

шумерів та єгиптян. Такий меч римський історик Курцій згадує при своєму 

опису походів Олександра Македонського. Іншим прототипом міг бути 

М 
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середньовічний фальшіон – одноручний меч, з XIV ст. його використовувала 

англійська кіннота, до цього його використовували лучники як додаткову 

зброю. Однак згадок про фальшіон небагато, як і його знахідок. 

Мечі рохірримів (кінних вершників, частково з луками) є чи не єдиними 

мечами у «Володарі Перснів», зорієнтованими на раннє Середньовіччя. За 

зовнішнім виглядом вони нагадують спату [3]. Різниця між спатою і фільмовим 

мечем полягає в ширині клинка і форми рукоятки: клинки в кіно є ширшими. 

Монтування запозичене з деяких античних бронзових і залізних мечів, а також 

від вікінгів. Спата була спершу зброєю піхоти, однак швидко перейшла до 

озброєння кінноти як галлів, так і римлян та германців. Як приклад, клинок 

Еовін має довжину в районі 80 см. (всього 92–93 см.), хрестовина орієнтується 

на античні бронзові мечі і охоплює всю довжину клинка. Голівка меча 

орієнтується на вікінгів раннього Середньовіччя. Явно видуманим є кінський 

мотив у конструкції. 

Головним за твором мечем у «Володарі Перснів» є Нарсіл – меч 

майбутнього короля Арагорна. Однак за книгою він хоч і поломаний, проте 

Арагорн носив його зі собою. Пітер Джексон у фільмі дав йому спершу інший 

меч. Довгий меч Арагорна (до 120 см.) є позбавленим прикрас мечем–

бастардом, тобто західноєвропейським мечем пізнього Середньовіччя. 

Характерною деталлю є, зокрема, простий додатковий ніж в чохлі на піхві, як у 

мечів згаданого історичного періоду. Також спільним є грушоподібна голівка і 

діл майже на всій довжині клинка. Цей меч найбільше зі всіх у «Володарі 

перснів» відповідає історичним прототипам. Ясні пропорції і лінії вдало 

передають елегантність пізньосередньовічних мечів. 

Шоломи. У Мордорі та Ізенгарді не було єдиних стандартів з 

виробництва шоломів, однак чимала їх частина нагадувала середньовічні 

бацінети. Спільні риси були у практично повному закриванні обличчя, 

залишаючи прорізи для очей і рота, такі шоломи також ближче до рота 

висувались вперед, як і історичні прототипи. У фільмі такі шоломи були без 

нижніх частин, тому підборіддя і нижня частина щелепи часто є відкритими. 
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Толкін, у розділі «Мінас–Тіріт» так описує одяг воїнів Гондору: «...На 

головах у них красувались незвичайні шоломи – дуже високі, тісно закриваючі 

щоки, з білими крилами чайок біля скронь ... вони були з чистого міфрилу... На 

чорному одязі сторожі було вишито біле дерево... а над деревом – срібна 

корона...» [4]. Сам же Толкін у своїх листах порівнював Гондор з Візантією [5]. 

За фільмом шоломи гондорців дуже схожі на коринфські та італійські барбюти 

з кінця Середньовіччя (XV ст.). Барбюти також мали Y–подібний виріз спереду. 

Ці типи шоломів практично не мали якихось візерунків чи прикрас, що і 

вирізняє їх від гондорських типів. Крила по боках шолому у сторожі нагадує 

нам червоне волосся на головах шоломів римських центуріонів, однак у них 

вони йшли суцільною лінією в горі від вуха до вуха. До речі таку «римську 

гриву» мали і шоломи урук–хаїв, тільки вони була тонка і металева [6]. Подібні 

шоломи Гондору були і в давніх греків. 

Подібно до мечів, шоломи рохіримів мали також скандинавські корені. 

Не виключено що Рохан взагалі змальовувався зі скандинавів, хоча професор 

схилявся в загальних рисах до англосаксів. В приклад вершникам Рохану 

Толкін наводив зображення з килиму в Байо [2]. Проаналізуємо деякі спільні і 

відмінні спільні риси. В обох випадках спільним є металева пластина довкола 

очей (роблячи отвір для них) і захист для носа як у вигляді окремої пластини. В 

шоломах Рохану є додаткові металеві пластини на бакенбардах, що не часто, 

але також зустрічається на вікінгських шоломах. Зауважимо, що в обох 

випадках, шоломи не мали рогів. Взагалі, рогаті шоломи вікінгів  – це видумка 

ХІХ ст. 

Флот. Тут варто звернути увагу на умбарські кораблі. Будувались вони з 

дерева, на переді мали гострий металевий шпиль. Вітрила були темного 

відтінку, форма їхня були на зразок прямокутного трикутника. По бортам були 

знаходились щити і списи, які при абордажі відразу ж застосовувались, руль 

знаходився посередині, були дві великі щогли і одна менша позаду. У фільмі на 

носі по правому борту наявний якір і крім цього по краях носа корабля спереду 

розташовувались механізми, близькі до катапульт, які могли обертатись вправо 

і вліво. Серед деталей в катапульти можна впізнати металеву рукоятку ззаду, з 
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допомогою якої заряджався пристрій, широку дугу (від верху до низу дуга 

завбільшки з долоню). За типом парусів і трохи корпусом такі кораблі схожі на 

східноазійську джонку (V–XIX ст.)[7]. В них також був дещо припіднятий ніс і 

корма, як і в умбарському відтворенні. Джонки спершу були пристосовані для 

річок і морського побережжя, хоча у воєнних цілях застосовувались і в далеких 

плаваннях від Кореї до Індії. 

Інше. Щоб ще більше урізноманітнити тематику озброєнь, звернемось 

до амуніції істерлінгів  або харадримів. Зупинимось на істерлінгській піхотній 

холодній зброї. До даної зброї на жердині важко вибрати єдину вдалу назву, 

оскільки  вона  має  різні  характеристики. Так, від глефи є задній шип, від 

бердиша – форму леза півмісяцем, від алебарди має гострий наконечник. В 

Європі подібний тип зброї використовувався в XIII–XVІІ ст., а в Московії 

бердиші застосовувались до ХVІІІ ст. Стосовно їхньої кольчуги, то вона були 

лускуватого типу із загостреними кінцями вгору. Близькі до них була індійська 

парадна кольчуга з позолоченої шкури панголіна (степових ящірок). Дана 

кольчуга у фільмі не була суцільна, комплектувалась скоріш за все ламелярним 

принципом. 

Як вже згадувалось, Рохан змальовувався зі скандинавів і германців, 

тому є очевидним схожість воїнів рохіримів, наприклад, з норманами і 

англосаксами. 

Ми вже розглядали шоломи, тепер зупинимось на кольчугах. Звернемось 

до гобелену з Байо. На ньому серед іншого зображені норманські вершники, в 

яких кольчуга складалась не з кілець, а зі зшитих бляшок за згаданим 

ламелярним принципом [2]. Такий тип кольчуги не є суто норманським, такі 

були і в римлян, візантійців та ін. народів. У фільмі Джексона ми можемо 

побачити окремих воїнів Рохану, які одягнені саме таким чином. Крім цього 

можна побачити також хауберк – це була кольчуга з напряму з’єднаним 

каптуром для накриття голови. Хауберк вже не був з бляшок, а монтувався за 

принципом з’єднаних кілець. У фільмі в битві на Пелленорських полях можна 

побачити романських сурмачів, одягнених у такі хауберки.  
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У фільмах «Хобіт» одним з головних героїв був рибалка Бард Лучник – 

нащадок королів Дейлу. Його головним озброєнням був англійський довгий 

лук, на якому на відстані в 100 метрів він стріляв відмінно. Довжиною був 

близько 1,8 метра, а матеріалом як і для більшості англійських луків був тис. 

Чорне оперення досягало до 20 см. довжини, скоріш за все зі свійського птаха. 

Реальні такі луки мали практично ідентичні параметри, за винятком 

наконечника, оперення стріл і сировини для тятиви. Такі луки в англійській 

армії проіснували до 1590–х рр. 

Бойові слони. В кінотрилогіях Джексона є екранізовані бойові слони 

харадримів – мумакіли  або оліфанти. Ці тварини вперше є описані в «Двох 

твердинях». Сем Гемджі давно виношував мрію їх побачити когось з них. 

Згодом Сем справді побачив одного, який за розмірами нагадував «пересувний 

пагорб». За Толкіном «здивування і страх» Сема могли тварині дещо додати у 

зрості [8]. Грізною силою оліфанти були в битвах в Ітіліні та на Пелленорських 

полях ідентично до битви при Аускулі в 279 р. до н.е. і її подібним. В битвах 

вони носили вужоподібні споруди (аналогічно до веж хауда на бойових слонах 

в Індії), звідки стріляли харадримські лучники. Шкіра в мумакілів була товста, 

що робило її майже непроникною для стріл. У фільмі показано, як оліфантів 

вбивали перерізуючи вени на ногах і вистрілами в голову і очі. Мало які коні 

могли наблизитись до таких слонів. 

Д. Толкін писав про те, що оліфанти вимерли і що їх родичі в наш час, є 

всього–на–всього тінню їх величі. Дана думка наводить на те, що харадримські 

оліфанти –  індійські слони, а їх пращури –  мамонти. В реальній історії якщо б 

слон пішов крізь ворожу піхоту, його б мало що зупинило. Списи проте були 

болючі для тварини. Коли в цей час противник наступав на слона зі сокирами і 

мечами, він міг протоптати собі дорогу і по своїх. В цьому аналіз обох сторін є 

майже ідентичним. 

Облогові машини. Ці механізми ми бачили при облозі Хорнбурга, 

однак повною мірою при облозі столиці Гондору Мінас–Тіріта [9]. Щодо 

аналізу облогових драбин, то цей засіб був найпростішим засобом штурму, 

однак і найнебезпечнішим, особливо коли драбини не досягали верхнього краю 
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стіни. При облозі Хорнбурга у «Володарі Перснів» можна побачити такі 

драбини, довжина яких сягає 10–15 метрів. У обох випадках вони були 

дерев’яні. 

Стосовно облогових веж, то  такі застосовувались при облозі Мінас–

Тіріту у «Володарі Перснів». Їх особливістю було обшиття по боках шкурою на 

половину, а спереду металами, висота їх 10–12 метрів. У фільмі стріли 

гондорців на вежі не мали ніякого ефекту. Вежі мали чотири поверхи (між 

ними драбини), а п’ятий (з трапом) –  призначався для переходу на стіни міста. 

Пересування було за рахунок тролів, які колесами пересували вежі. В 

історичному аспекті вежі часто на нижньому ярусі мали таран, у фільмі ми 

цього не бачимо. 

В ранньому середньовіччі згадки про такі облогові засоби практично 

відстутні, значно більше матеріалу є за період античності. Заснування 

облогових веж приписують Карфагену. Кемпбел наводить свідчення Діодора 

Сицилійського, який описував облогу карфагенянами Селігунту, Гімери, 

Акраганту, Гели і ін. [10]. Так, Ганнібал «встановив шість високих веж» при 

облозі Селігунту, а під Акрагантом в 406 р. до н.е. велась облога з допомогою 

двох облогових веж. При облозі Діонісієм Мотії в 397 р. до н.е. вежі налічували 

шість поверхів. 

Тарани в Середзем’ї застосовувались Ізенгардом і Мордором. В обох 

випадках вони була практично ідентичні. Таран в них складався з товстої 

колоди 4–5 метрів, яка мала спереду металеві зубці для сильнішого руйнування 

воріт, а по боках були встановлені металеві ручки, за які тримались вояки аби 

нести таран. В такому випадку вони ставали як ніколи вразливі перед атаками зі 

стіни. Під Мінас–Тірітом застосовано унікальний таран – Гронд. Це висотою 

близько 10 метрів споруда типу європейських «черепах», яка на підвісних 

ланцюгах і палках тримала колоду величезною вовчою головою на кінці (з 

металу), всередині якої палахкотів вогонь. Для удару таким агрегатом 

використовувалась сила дюжини тролів. До стін міста таран підвозили 

величезні тварини типу носорогів. Як не дивно, але подібний випадок, коли 
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тварини (воли) тягли таран був у 537 р., коли вождь готів Вітігіс облягав Рим. 

Тварин перестріляли ще до того, як вони доволокли таран.  

В історії немає прямих згадок про тарани типу «Гронд», однак за 

основними ознаками і конструкцією є схожі прототипи. Так, Йосиф Флавій 

згадує про схожий «Гронд» при облозі Веспасіаном Йотапати: «Це –  жахлива 

балка, схожа на корабельну щоглу і спорядження залізним наконечником типу 

баранячої голови, від чого вона і отримала таку назву. Посередині вона на 

товстих канатах підвішується до іншої поперечної балки, яка своїми кінцями 

лежить на з’єднаних стовпах. Потягнута багатьма вояками назад і кинута зразу 

ж вперед вона своїм залізним кінцем потрясає стіну..» [11]. Флавій наводив і 

протидії тарану. Дещо іншу таранну «черепаху», за легендою, створив дехто 

Гегетор з Візантія, за Вітрувієм і Афінієм [10]. В ній є центральна вежа 

(неясного виду), сам таран підвішений до неї на канатах і ланцюгах. Знизу вежа 

покрита конусоподібними дерев’яними стінами зі шкурою на них. 

Окреме слово замовимо за метальні машини. У фільмі показані різні їх 

типи, однак описуються вони одним словом (часто взагалі не називаються) –

катапульти. Це є одна з хиб, які побутують зараз оскільки метальна облогова 

техніка є різна за способом конструкції метання снарядів. Катапульт як таких у 

фільмі «Володар Перснів» і «Хобіт» взагалі немає. Зустрічаються треб’юше і 

онагри. Зокрема, при обороні Мінас–Тіріту гондорці використовували 

треб’юше, частина яких знаходилась на верхніх ярусах оборони, що 

збільшувало висоту польоту. Онагри ж застосовували саме мордочці. Які 

облягали місто. 

Розглянемо гондорський треб’юше. Він практично ідентичний 

середньовічним прототипам. У фільмі двоє людей тягнули довгий канат, 

спускаючи механізм із металевого запобіжника, через що відбувався політ 

великих кусків каменю. Це є в історії, оскільки треб’юше може стріляти майже 

всім, що влізе в його пращу, яка додавала ефективності снаряду. При цьому 

сили кидку давав важкий підвісний ящик на протилежному кінці машини. Який 

при спуску миттєво давав назад. Висота такої конструкції була близько шести 

метрів, складалась з деревини (за виняток деяких металевих деталей). 
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Мордорські катапульти насправді ж є онаграми, однак у більш 

зміненому вигляді. Висота їх в районі 4–5 метрів. В історичному аспекті в 

конструкції онагрів застосовувався принцип натягненої дуги лука, що давало 

машину дещо деформованої форми. У фільмі онагри мордору мають суттєвий, 

але не видуманий недолік  –  у них немає авосьок, які б додали ефективності, а 

лише чаші. Один такий онагр з колесами обслуговували 2 особи, разом з 

тролем. Однією з багатьох спільних рис, у фільмі відтворена захисна подушка 

посередині поперечної балки, яка пом’якшує удар об неї тої, яка запускає 

снаряд. Такі снаряди перелітали через стіни (навісна стрільба). Тім Ньюарк 

наводить структуру онагра до його деталей (пращі, троси, балки), що дозволяє 

нам прискіпливіше підійти до цієї теми [2]. 

Отже, подана стаття є спробою окреслити відображення реальних 

прикладів з історії військової справи у фільмографії. Українська історіографія, 

хоча б на рівні статей, є бідна на подібні дослідження. З цієї причини постає 

проблема описування подібних тем не стільки з наукового боку, скільки з 

науково–популярного, оскільки так можна зацікавити читача певним видом 

матеріалу, а потім і його дослідженням. 
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Микиевич Орест 

«ХОРОШУЮ ИСТОРИЮ НЕ ГРЕХ И ПРИУКРАСИТЬ» ИЛИ АНАЛИЗ 

ВОЕННОГО ИСКУССТВА СРЕДИЗЕМЬЯ З АНТИЧНОСТЬЮ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕМ. 

Дж.Р.Р. Толкин в своих трудах, таких как «Хоббит», «Властелин 

Колец», «Сильмарилион» и др. не любил прибегать к подробным описаниям 

вооружений своих героев и народов. В этом плане профессор обращал прежде 

всего внимание на их магические свойства, частично форму и генеалогию 

оружия (в основном это мечи). Больше о вооружениях мира Толкина для его 
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сравнения с реальными античными и средневековыми прототипами мы узнаем 

из кинотрылогий Питера Джексона «Властелин Колец», «Хоббит». Данная 

статья имеет целью заинтересовать читателя анализировать и исследовать 

то, что мы читаем. 

Ключевие слова: меч, шлемы, флот, боевые слони, облоговы машыны. 

 

Mykievych Orest 

«GOOD HISTORY IS NOT A SIN AND TO EMBELLISH» OR ANALYSIS 

OF THE ART OF WAR MIDDLE–EARTH WITH ANTIQUITY AND 

MIDDLE AGES. 

J.R.R. Tolkien in his writings such as «the Hobbit», «Lord of the Rings», 

«Silmarillion», etc. did not like to resort to detailed descriptions of weapons your 

heroes and peoples. In this respect, the Professor drew attention primarily for their 

magical properties, partly in the form and genealogy of weapons (mainly swords it). 

More about weapons of the world of Tolkien for comparison to real ancient and 

medieval prototypes we learn from Peter Jackson's «Lord of the Rings», «Hobbit». 

Keywords: sword, helmet, Navy, war elephants, siege machines. 
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РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 

 

 

 

 

Битва при Кресі. Мініатюра з «Хронік» Жана Фруассара (кінець XIV ст.) 
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РЕЦЕНЗІЯ 

(на книгу Шевченко-Савчинська Л. Давня література: з полону 

стереотипів / Людмила Шевченко-Савчинська, Констянтин Балашов. – К., 

2012. – 132 с.) 

 

Вихід у світ першої в української історіографії книги про латиномовну 

літературу на теренах України є знаковою подією не тільки для проекту 

досліджень української неолатиністики "medievist.org.ua", але й для всієї 

української історичної науки.  

Реалії сьогодення яскраво демонструють прагнення українського 

суспільства вивчати своє минуле у всіх його аспектах, особливо шукаючи 

зв’язки з європейською історією. Саме вивчення латиномовної спадщини 

української культури дозволяє нам у цьому впевнитися. Латинська мова була 

свого роду міжнародною мовою спілкування всіх інтелектуалів до ХІХ ст. 

Згадаймо лише Теофана Прокоповича, Станіслава Оріховського, Бартоломея 

Зиморовича, Еразма Сикста які свої твори писали на латині. 

Автори праці на основі цих даних хочуть спростувати застарілу тезу про 

те, що український народ не вніс ніякої лепти у розвиток Європейської 

цивілізації (С. 80), а був віками пригноблений поляками чи іншими сусідніми 

народами. Велика колекція латиномовних творів з українських теренів є 

підтвердженням того, що наші землі не перебували обабіч Європейської 

цивілізації. На думку рецензента, дослідники з цим завданням справилися 

чудово.  

На жаль, праця носить радше ознайомчий характер через об’ємність 

теми та свій малий обсяг. Можемо порекомендувати авторам книги лише 

поглиблювати та продовжувати свої дослідження та детальніше вивчати 

світогляд та ментальність латиномовних авторів на основі їх творів.  Науковий 

пошук продовжується, а рецензована книга, безсумнівно, стане поштовхом для 

нових досліджень. 

 

Д.А. Димидюк 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ. НАШІ КОНТАКТИ 
 

Львівський медієвістичний клуб 

 

Це наукова організація молодих дослідників, які займаються періодом 

середньовіччям та дотичними до цього періоду темами. Клуб у формі 

товариства виник при кафедрі історії середніх віків та візантиністики 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Кураторами товариства виступають – доцент Овсінський Юрій 

Володимирович та професор Войтович Леонтій Вікторович. 

Першим головою клубу був Олег Друздєв, а вченим–секретарем – Юрій 

Скіра (2013–1014). Теперішнім головою товариства є Дмитро Димидюк, а 

вченим–секретарем – Наталія Райтаровська (з 2014 р.). 

Завдання товариства – об’єднати зацікавлених у вивченні 

середньовіччя людей та надати їм широкі можливості у реалізації їх наукових 

ідей. 

Форми роботи: 

– диспути та обговорення; 

– лекції фахівців–медіевістів; 

– співпраця з різними університетами; (є різноманітні зв’язки) 

– проведення наукових конференції студентів–медіевістів  

– проведення екскурсій  

– функціонує та наповнюється бібліотека медієвіста 

– співпраця з клубами історичної реконструкції середньовіччя.  

– публікація власних збірників статей на сайті товариства 

 

Наші контакти:  

e–mail: dymydyuk_da@ukr.net  

Сторінка у VK 

Сторінка y Facebook 

Сайт Львівського медієвістичного клубу 
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https://vk.com/lviv_medieval_club
https://www.facebook.com/pages/Львівський–медієвістичний–клуб/245336182316620
https://lvivmedievalclub.wordpress.com/
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Наукове товариство історичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 

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.  

Голова Наукового товариства історичного факультету – Тарас Оліярчук 

(з 2014 р.). 

 

Наші контакти:  

Сторінка у VK 

Сторінка у Facebook 
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"Проект досліджень української неолатиністики medievist.org.ua" 

 

Проект був започаткований 3 листопада 2009 р. з метою об'єднати 

науковий доробок сучасних авторів, оригінальні латиномовні тексти та 

переклади на одному ресурсі, щоб у такий спосіб полегшити шлях дослідника.  

Керівники: 

1. Людмила Шевченко-Савчинська, співзасновник, к. філол.н. 

2. Костянтин Балашов, співзасновник, адміністратор проекту 

3. Руслан Щербина, к.філол. н. 

Наша місія 

Інноваційна. Генеруємо нові напрями та закладаємо традиції: працюємо 

на розвиток економічно обґрунтованих моделей гуманітарних досліджень, 

використовуємо переваги технологій інформаційної доби, пропонуємо своє 

бачення, не відкидаючи здобутків інших.  

Інформаційна. Сприяємо пізнанню українських культурно-історичних 

надбань як складного та полікомпонентного явища; надаємо інформацію, а не 

нав’язуємо власні погляди.  

Наукова. Спрощуємо роботу дослідника, відкриваючи доступ до 

латиномовних стародруків та створюючи власний інтелектуальний продукт у 

галузі неолатиністики; сайт є платформою, де науковці можуть ділитися 

власним доробком та спілкуватися з колегами; організовуємо офлайнові 

проекти. 

Наші контакти:  

Сайт "Медієвіст" 

Сторінка у Facebook 

e–mail: admin@medievist.org.ua 

 

 

 

 

 

http://www.medievist.org.ua/p/3-2009.html
https://www.facebook.com/medievistorgua/
mailto:admin@medievist.org.ua
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Українська Галицька партія 

 

Українська Галицька Партія – сучасна українська крайова партія. 

Виступає за максимальну самоврядність, аби кожна громада могла 

розпоряджатись наявними у неї ресурсами. Своїм завданням партія вважає 

відстоювання інтересів Галичини і поширення кращого галицького досвіду на 

решту України. Зареєстрована 18 серпня 2014 р.  

УГП не є партією лідерського типу, тому передбачено проводити з 

певною реґулярністю ротацію на посаді голови Політичної ради партії. Станом 

на 2015 рік головою політради УГП є Ігор Мельник, а головою Львівської 

обласної організації УГП – Тарас Чолій.  

Помічником та редактором журналу виступив Віталій Ляска – кандидат 

ысторичних наук, активний член партії, кандидат в депутати, науковий 

керівник проекту "Локальна історія". 

 

Наші контакти:  

Телефони: +38 (032) 261-07-43, 068 771-16-24, 093 531-5130 

e–mail: uhp.lviv@gmail.com  

Сайт Української Галицької партії 

Сторінка у Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uhp.lviv@gmail.com
http://www.uhp.org.ua/
https://www.facebook.com/uhp.org.ua
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ 

 

Тема статті повинна відповідати медієвістичній тематиці. Стаття може 

бути як наукового, так і науково-популярного характеру. До збірника 

приймаються статті українською, російською, польською, англійською, 

білоруською мовами (є можливість іншими). 

Обсяг статті – до 12-14 тисяч символів з пробілами. 

Міжрядковий інтервал – півтора (1,5). 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Анотація та ключові слова – англійською, українською та російською 

мовами. Українську анотацію розмістити на початку статті, а дві інші – вкінці.  

Лапки – лише такі « » 

У статті використовувати не дефіси (-), а тире (–). 

На початку статті написати: 

 Назва статті (великими буквами) 

 Прізвище, ім'я та по батькові автора 

 повна назва навчального закладу або установи, яку представляє 

автор та посада. 

 Контактний e-mail. 

 Вкінці статті подати список літератури (ПРИМІТКИ) 

Список джерел та літератури подається в кінці. Включається лише та 

література, на яку є посилання в тексті! Посилання в тексті вказуються в 

квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12-

15]). Не допускаються підрядкові посилання та використання меню "Вставка" – 

"Сноска"! 

Приклади оформлення посилань. Examples of references 

 

1. Ахмед ибн–Яхья Белазури. Книга завоевания стран. // Хрестоматия 

по истории халифата / Сост. Надирадзе Л.И. – Москва. 1968. – С. 19–21, 33–35, 

40–42. 
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2. Бартольд В. Сочинения: В 9–ти т. / Василий Бартольд. – Москва, 

1966. – Т. 6. Работы по истории ислама и арабского халифата. – 632 с. 

3. Бубенок О. Евреи и арабы Палестины и Сирии в конце VI – начале 

VII в. / Олег Бубенок // Східний світ. – № 1. – 1999. – C. 56–77. 

4. Конституция Медины [622 рік]. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.worldislamlaw.ru/archives/126  

5. Юзбашян К. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия 

IX–XI вв. / Карен Юзбашян – Москва, 1988. – 305 с. 

6. Nicolle D. Yarmuk 636 AD. The Muslim Conquest of Syria / David 

Nicolle. – London, 1994. – 93 p. 

7. Інтерв’ю проф. Наталі Яковенко газеті «День» (№ 215–216, 

п’ятниця, 25 листопада 2011 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/natalya–yakovenko–pidruchnik–

ukrayinskoyi–istoriyi–zalishaietsya–bastionom–ura  

8. Кеннеди Х. Великие арабские завоевания / Хью Кеннеди; [Пер. с 

англ. Г. Соловьевой]. – Москва, 2009. – 424 с. 

9. Історія Візантії. Вступ до Візантиністики. / [За ред. С.Сорочана та 

Л.Войтовича]. – Львів, 2011. – 880 с. 

 

Вітається надсилання різного роду ілюстративних матеріалів (картинки, 

карти, портери і т.д.) Але кожне зображення повне бути підписане (назва 

твору, автор, коли виконано, звідки взято). Підписані картинки потрібно 

вміщувати одразу в самому тексті. 

Стаття повинна бути ретельно вичитана та відредагована, не містити 

орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок! Статті науково-

популярного жанру можуть бути без посилань.  

Електронна публікація збірника відбуватиметься двічі на рік. 

Наступник збірник вийде влітку 2016 р. Прийом статей триватиме до 15 

травня 2016 р. Як наочний приклад для оформлення статті можна взяти до 

уваги будь-яку статю із першого випуску «Українського медієвістичного 

журналу». Журнал виходить в електронній формі без офіційних грифів. 

http://www.worldislamlaw.ru/archives/126
http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/natalya–yakovenko–pidruchnik–ukrayinskoyi–istoriyi–zalishaietsya–bastionom–ura
http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/natalya–yakovenko–pidruchnik–ukrayinskoyi–istoriyi–zalishaietsya–bastionom–ura
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Надсилати статтю потрібно на e–mail: dymydyuk_da@ukr.net  

Для детальнішої інформації звертайтеся за наступними посиланнями: 

e–mail: dymydyuk_da@ukr.net (Димидюк Дмитро) 

Сторінка у VK 

Сторінка y Facebook 

Сайт Львівського медієвістичного клубу 

 

REQUIREMENTS FOR ARRANGING ARTICLES 

 

The articles should corresponds medieval topic. 

The text of the article – should not exceed 12-14 thousand characters with 

spaces. Notes – through enclosed in square brackets. The serial number from the list 

of literature and a comma-separated page are pointed. For example [4, p. 57]. Several 

works are listed, separated by semicolons. The gaps should be presented between the 

elements in brackets. 

Examples of references you can see above (in ukrainian version). 

We accept scientific and popular-scientific articles. Popular-scientific articles 

can be without notes. 

Footnites – only « » 

The following arrangement of elements should be done in the paper: 

• the title of the article; 

• the full name of the author; 

• the university or other institution where the student or the author works; 

•the position, scientific degree of the author if available; 

• the contact phone numbers, mailing address; 

•  English summary (not more than 500 characters). Summary begins with the 

author's name and the title of the paper and keywords (3-7 words); 

We accept any images to your article, but You must sign image (name, 

author, date of creation). Pictures contain in text. 

mailto:dymydyuk_da@ukr.net
mailto:dymydyuk_da@ukr.net
https://vk.com/lviv_medieval_club
https://www.facebook.com/pages/Львівський–медієвістичний–клуб/245336182316620
https://lvivmedievalclub.wordpress.com/
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List of the references with the title «References» should be made at the end of 

the article. Journal is published twice a year in electronic form, without official 

stamps. We accept articles for next number of journal until 15
th
 May 2016.  

Send articles to this e-mail: dymydyuk_da@ukr.net (Dymydyuk Dmytro) 

Contacts: 

e-mail: dymydyuk_da@ukr.net (Dymydyuk Dmytro) 

Page in Vkontakte 

Page in Facebook 

Lviv medieval club 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В 

СБОРНИКЕ 

 

Статья должна соответствовать медиевистической тематике или 

касательной. Статья может быть как научной та и научно-популярной (может 

быть без ссылок). 

В статье придерживаться следующего расположения элементов: 

 название статьи; 

 фамилия, имя, отчество автора; 

 учебное заведение или другое учреждение, где учится или 

работает автор; 

 должность, ученая степень автора; 

 контактные телефоны, адрес электронной почты; 

 резюме (анотация) русском языке (не более 500 знаков с 

пробелами). Ключевые слова (3-7 слов);  

Скобки – только « » 

Шрифт и абзац. Шрифт Times New Roman. Размер кегля – 14. 

Междустрочный интервал – полуторный. Объем. Текст статьи не должен 

превышать 12-14 тыс. знаков с пробелами. Примечания – сквозные, 

заключѐнные в квадратные скобки. В скобках указывается порядковый номер 

mailto:dymydyuk_da@ukr.net
mailto:dymydyuk_da@ukr.net
https://vk.com/lviv_medieval_club
https://www.facebook.com/pages/Львівський–медієвістичний–клуб/245336182316620
https://lvivmedievalclub.wordpress.com/
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работы из списка литературы и, через запятую, страница. Например [4, c. 57]. 

Несколько работ перечисляются через точку с запятой. Между элементами в 

скобках обязательно должны присутствовать пробелы. 

Примеры того, как оформлять ссылки, можно увидеть выше (в 

украинской версии). 

Также, можна отправлять и картинки к тексту. Они должны быть 

подписаны (автор изображения, название, год создания, откуда взято). 

Картинки нужно помещать в самом тексте и подписать их. Список 

использованной литературы с заголовком «Примечания»  выносится в конец 

статьи. 

Журнал публикуется дважды в год. Прийом статей до следующего 

номера сборника – до 15 мая 2016 г. Журнал выходит в электронной форме без 

официальных грифов.  

Отправлять статью нажно на этот e-mail: dymydyuk_da@ukr.net 

(Дмитрий Димидюк) 

Контакты: 

e–mail: dymydyuk_da@ukr.net (Дмитрий Димидюк) 

Страница в VK 

Страница y Facebook 

Сайт Львовского медиевистического клуба 

 

 

 

mailto:dymydyuk_da@ukr.net
mailto:dymydyuk_da@ukr.net
https://vk.com/lviv_medieval_club
https://www.facebook.com/pages/Львівський–медієвістичний–клуб/245336182316620
https://lvivmedievalclub.wordpress.com/


 

 

 

Наукове видання 

 

 

 

Український медієвістичний журнал 

 

Випуск І (2016 р.) 

 

 

 

 

 

Комп’ютерне верстання: Дмитро Димидюк 

Макет обкладинки: Дмитро Димидюк, Гіщинська Ірина 

Коректори: Костянтин Балашов, Ірина Гіщинська, 

Дмитро Димидюк, Ксенія Скшентувенська 

 

 

 

м. Львів, вул. Університетська, 1 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра історії середніх віків та візантиністики (321 ауд.) 

 

 



 

 

 

 

 


