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Запрошення у ...Середньовіччя

Чи знаєте Ви, як зародилось лицарство і що таке аколада, жюст 
і арме?.. А якими мовами, крім церковнослов’янської та дав

ньоукраїнської, говорили на Русі? Або щось про середньовічну 
міфологію у творчості Толкіна?.. Про це і багато чого цікавого 
про Середні віки знають і розповідають у Львівському медіє 
вістичному клубі (ЛМК).

Не темне, цікаве
Н аукова організація студен тів  

і молодих дослідників зародилась 
із бажання змінити стереотипний 
підхід у  сприйнятті Середньовіччя 
— як епохи „тем ної“ і нецікавої, з 
неосвічени м и  людьми, брудними 
м істам и ... Вона заснована 2013-го  
в ЛН У ім. І. Франка, при кафедрі іс 
торії Середніх віків та візантиністи - 
ки. Першим головою Клубу був Олег 
Друздєв, ученим секретарем — Юрій 
Скіра, нині аспірант П олітехніки. 
Молодіжну ініціативу підтримують 
на кафедрі — завідувач, знаний ме
дієвіст професор Леонтій Войтович, 
доц ен т Юрій О всінський. Один із 
перших активістів Клубу, а нині його 
голова Дмитро Димидюк розповідає:

— В Україні фактично нема по
тужного центру з вивчення Середніх 
віків, є мало спеціалістів і наукових 
праць. Доміную ть перекладені ра
дянські праці з тезами про „темну 
епоху“, „гноблення селян“ і т.д. Але 
не треба спрощувати. Так, тоді понад 
90% людей жило в селах і було багато 
неосвічених, але водночас були за
сновані університети (Болонський, 
Краківський, Оксфорд, інш і), зв е 
дено багато пам’яток м атеріальної 
культури (у Львові це прекрасні Ка
федральний і Вірменський собори); 
це також епоха рукописів (справжніх 
витворів мистецтва!) і різних вина
ходів, як-ось окуляри. Крім цього, 
то був час зародження парламента
ризму (зокрема в А нглії) і загалом 
політичної карти сучасної Європи, 
її  міст як осередків активного життя. 
Це — класичне західноєвропейське 
Середньовіччя. Тим часом тери то
рії Русі та Балкан були під впливом 
В ізантії, що дуже вплинуло на їхній 
розвиток (письмо, релігія).

Дослідити і розповісти
Основна мета Клубу — об’єднати 

всіх, хто любить історію, цікавиться 
Середньовіччям і прагне пізнавати

щ ось н о ве; створити 
майданчик для обм і
ну ідеями, досвідом , 
інф орм ацією . Юлія 
Гришко, другокурсниця 
історичного факультету, 
зазначає:

— Ми позиціонуємо 
себе як організація моло
дих науковців. Обговорю
ємо власні доробки й акту
альні, маловідомі теми. Я 
особисто цікавлюсь істо 
рією В ізан тії, яка після 
падіння Римської імперії 
стала колискою розвитку 
науки, освіти, мистецтва 
й мала значний вплив на 
регіон. Свої майбутні напрацювання 
планую згодом представляти в Клубі.

Серед учасників ЛМК — передов
сім молоді історики. Але тут відкри
ті до кожного, адже прагнуть „зро
бити медієвістику науково - популяр - 
ною “. Так, на сайті Клубу — https: / / 
lvivmedievalclub.wordpress.com/ — не 
лише корисна інформація для м е
дієвістів (бібліотечні ресурси, мож
ливості публікацій тощ о), а й нау
ково-популярні статті, есе молодих 
авторів з усієї України. Як приклад, 
курс лекцій з історії скандинавської 
міфології від Владислава Кіорсака.

Поза університетом
Наразі ЛМК має періодичні за

сідання, є співорганізатором  „Ме- 
д ієвісти чни х д іал о гів“ (це перша 
конференція для студен тів такого 
типу). Л екц ії та диспути інколи 
збирають чимало охочих — і 70 -  80 
осіб! Як-ось, скажімо, демонстрація 
лицарських обладунків: вдягали їх  
на людину 30 хв , а от їхня вага — 
понад 20 кг (на світлині) \ Медієвісти 
співпрацю ю ть з клубами історич
ної реконструкції „Чорна Галич“ 
та „Орден Паладинів“, майстернею 
реконструкції середньовічних книг 
„Форзац“. А недавно провели і свій

турнір  — правда, не лицар
ський, а інтелектуальний.

— Щ ороку в Київському 
університеті ім. Б. Грінченка 

відбувається М іж народ
ний студентський істо 
ричний турнір. Спільно 
з нашими викладачами 
Романом Богдановичем 
Тарнавським і Русланом 
Богдановичем  Сіром- 

ським вирішили органі
зувати турнір і в нас — 

показати, що історія буває 
цікава і практична. На ньо
го зголосилось аж 5 команд 
з КНУ ім. Т. Ш евченка і ко

манда з МАН — тож він став 
всеукраїнський! Гра тривала 
два дні: з наперед визначених 
питань команди по черзі вико
нували роль доповідача, опо
нен та , рец ензента. Активно 

дискутували, а перемогли по 
одній команді з Києва і Л ьво
ва. Згодом хочемо знову про

вести турнір. У  планах — й органі
зація науково-популярних лекторіїв 
і поза університетом, із залученням 
широкого кола людей. Але зараз це 
ще складно, мусимо доростати до 
цього: Клуб розвивається в міру н а
ших можливостей і професійного 
розвитку, — розповідає голова ЛМК.

Л ьвів’яни налагодили зв ’язки з 
різними університетами — Києва, 
Одеси, Харкова, Луцька, Тернопо
ля, також Варшави. На квітен ь за
плановано конференцію за участю  
польських і, можливо, білорусь
ких колег. П ерспективи розвитку 
міжнародної співпраці відкриває і 
заснований недавно ISHA-Lviv — 
осередок М іжнародної організації 
студен тів-істор и ків (In tern ational 
Students o f  H istory Association). Це 
сприятиме обміну інформацією про 
новинки історичної науки та фахові 
заходи у Європі, адже ISHA охоплює 
чи не всі країни континенту. Нині 
потужні наукові медієвістичні шко
ли є у Британії (Оксфорд, Кембридж, 
Лондон), Ірландії (Дублін), Німеч
чині (Мюнхен, Фрайбург), Франції 
(Париж), Росії (Петербург, Москва), 
а у США, що цікаво, діє один із про
відн и х св іто ви х ц ентрів в ізан ти 
ністки — Думбартон-окс.

Ірина ШУТКА


