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Розділ ІІ. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
§ 7. Середньовічне європейське суспільство


Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: як народилося феодальне суспільство; які стани існували в Середні віки; чому
селяни змушені були виконувати повинності; що таке селянська громада.

Феодалізм. Наприкінці VIІ — на початку VIІІ ст. завершилося
об’єднання багатих і знатних людей варварського і римського
суспільств. Вони перетворилися на
Васал — особа, яка отримала від сеньйомогутній прошарок землевласників,
ра у володіння феод за несення служби.
серед яких було чимало представниІєрархія — система суворого підпорядків верхівки церкви, а також багатих
кування нижчих сходинок влади вищим.
членів германських родів. Саме ці великі землевласники і стали основою
для формування панівного прошарку суспільства, на який спиралася королівська влада.
Найбільш яскраво це проявилося на землях колишньої імперії
Карла Великого у Західному Франкському королівстві — майбутній
Франції, як її почали називати з X—XI ст.
Столицею нової держави стало місто Париж, розташоване на
річці Сена. Влада останніх Каролінгів утрималася тут найдовше —
до кінця X ст. Проте вона поступово слабшала, і королі втрачали
контроль над своїми володіннями. Прискорила цей процес зовнішня
небезпека. Від кінця VIІІ ст. країни Європи стали зазнавати нападів
норманів, які на кораблях перетинали море і грабували прибережні країни, наганяючи жах на місцевих жителів. До цього додалися
спустошливі набіги арабів та угорців.
Представники місцевої влади зобов’язували великих землевласників протистояти цим нападам. Водночас дрібні землевласники самі
стали шукати порятунку від набігів і переходити під захист сильних
покровителів. Таких людей називали васалами. За надання захисту
вони складали клятву вірності своєму покровителю — сеньйору (від
латин. senior — старший) і зобов’язувалися служити йому, прибуваючи озброєними в будь-який час.
Щоб мати у своєму розпорядженні загін важкоозброєних вершників (рицарів), землевласник міг частину своєї землі роздати воїнам
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за службу, які, у свою чергу, якщо дозволяв
розмір володіння, могли передати його за
службу своїм васалам. Таким чином складалися відносини між сеньйорами і васалами.
Історики називають такий порядок «феодальною драбиною» або «феодальною ієрархією».
Коли напади норманів почастішали,
Карл ІІ Лисий у 847 р. зобов’язав «кожну
вільну людину обрати собі сеньйора». Права сеньйора над своїми васалами прирівнювалися до влади короля над своїми підданими. А ще через 30 років було визнано
спадковість бенефіціїв і графських титулів.
Тепер бенефіції перетворилися на спадкові
володіння — феоди. Слово «феод», від якого
походять слова «феодал», «феодалізм», означає земельне володіння, надане (подароване)
господарем — сеньйором своєму васалові
(підвладній людині), який за це мав служити господареві. Володіння феодом, подібно
до бенефіція, вимагало служби, переважно
військової. Володарів феодів стали називати
феодалами.
Кожен феодал мав велику владу, останні ж Каролінги були безсилими: вони не мали ані авторитету серед феодалів, ані війська
для боротьби проти зовнішніх ворогів. Почали утворюватися графства, що нагадували
маленькі королівства. Настав час феодальної
роздробленості. Король уже був лише «першим серед рівних». Поступово такий лад поширився на всі країни Західної, Центральної
і частини Східної Європи.

 Карл Лисий на престолі вітає
монахів, що принесли йому
рукопис

Три стани середньовічного суспільства.
Протягом X—XIII ст. у Західній Європі остаточно сформувалися основні стани середньовічного суспільства. Кожна з цих соціальних груп мала свої права, обов’язки,
погляди, спосіб життя.
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 Вшанування в Клермоні
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Найбільшого поширення набула теорія
про поділ суспільства на три стани: «тих,
хто молиться» (священики і монахи), «тих,
хто воює» (рицарі) і «тих, хто працює» (селяни, ремісники та ін.). Соціальний статус
успадковувався від батька до сина.
Кожен стан мав свої обов’язки і був
необхідним для інших. Вони не могли існувати один без одного. Так, духовенство піклувалося про душі, рицарі захищали країну, а селяни всіх годували. Існуюча система
поділу суспільства і відносини між станами
не витримали випробування часом.
Насправді кожна з трьох верств суспільства поділялася на більш дрібні групи, які також мали свої права, привілеї та
обов’язки. Із появою міст та зростанням
їхньої ролі в житті середньовічної Європи
система відносин між соціальними групами
ще більше ускладнилася. Значною мірою на
поділ суспільства на соціальні верстви почали впливати земельні володіння і гроші.
Усі, хто мав багатства і статус у суспільстві, стали належати до аристократії. Так
з’являється сільська і міська аристократія.

 Три стани середньовічного
суспільства. Ілюстрація з Манускрипту

Феод — спадкове земельне володіння, яке сеньйор дарував васалові як
плату за службу.
Стани — великі групи людей, які
відрізняються своїми спадковими
правами та обов’язками, місцем
у суспільстві.

Єпископ Адальбер Ланський про три стани (XI ст.)
Перший стан — воїни, захисники церкви і народу, усіх без винятку, як
сильних, так і слабких… Другий стан — селяни; ці нещасні люди мають щось
лише ціною важкої праці. Усім — грошима, одягом, харчами — забезпечують вони весь світ. Жодна вільна людина не змогла б прожити без селян…
Селянин годує господаря, який стверджує, що це він годує селянина… Так, дім
Божий (суспільство) поділяється на три частини: одні моляться, інші воюють,
ще якісь працюють. Три… частини не потерпають від своєї відокремленості:
послуги, надані однією з них, створюють умови для праці двох інших; відповідно кожна частина піклується про ціле. Так, цей троїстий союз залишається
єдиним, завдяки чому панує закон, а люди насолоджуються миром.

??

1. Чим єпископ Адальберт пояснював такий поділ суспільства? 2. Що було
покладено в основу цього поділу? 3. Що, на думку єпископа, забезпечувало єдність суспільства? 4. Чим така структура суспільства відрізняється від
римської чи германської?
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Духовенство. На першому місці серед трьох станів суспільства
стояли ченці та священики. Їхнім головним завданням було
піклуватися про спасіння християнських душ. Це заняття в уявленні людей того часу було важливішим за будь-які земні справи.
Середньовічне суспільство проЄпископ — духовний глава адміністративтягом століть залишалося бідним,
но-територіальної церковної одиниці —
люди часто голодували. Проте, не раєпархії.
хуючись із витратами, силою і часом,
Монах — член релігійної громади, який
європейці будували величезні собори
дав обітницю вести аскетичне життя.
і численні церкви, віддавали духовенству десятину — десяту частину
врожаю та інших прибутків. Бажаючи врятувати свої душі, багаті
та бідні дарували церкві своє майно і земельні володіння. Перший
стан був єдиним, який поповнювався вихідцями з різних станів суспільства. Майже всі відомі вчені й мислителі, як і значна частина
поетів, художників, музикантів, належали до духовенства.
У містах і країнах, відлучених від церкви, зачинялися храми,
заборонялося здійснювати християнські обряди — хрещення, вінчання, похорон тощо. До таких країн церква згодом почала організовувати збройні експедиції — хрестові походи.

і
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Для боротьби проти своїх ворогів церква використовувала відлучення та інтердикт. Для середньовічної людини відлучення від церкви було страшною
карою. Фактично це означало втрату всіх прав члена суспільства. Людина не
мала можливості брати участь у християнських обрядах, обіймати будь-які
посади, ніхто не мав права їй допомагати, її могли навіть убити. Якщо церква
вважала, що в непокорі винні не тільки окремі люди, вона могла відлучити
цілі села, міста або навіть країни. Таке відлучення називалося інтердиктом.

Церква була величезною політичною, економічною і духовною
силою. Спираючись на це, римські папи в X—XIII ст. розпочали боротьбу за об’єднання всього християнського світу під своїм верховенством. Поступово церква стала
Хрестові походи — війни європейських
найбільшим землевласником у Єврофеодалів, підтримані католицькою церкпі, а життя верхівки церкви нічим не
вою під гаслом визволення від мусульман
відрізнялося від життя світських фехристиянських святинь у Палестині.
одалів. Духовенство вже не обмежуХрестоносці — учасники хрестових поховалося у своїй діяльності лише цердів. Зазвичай нашивали на одяг зображенковною службою та молитвами. Його
ня хреста як знак своїх добрих намірів.
представники здійснювали правосуддя, брали участь в управлінні держа-
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вою, виконували феодальні функції, навчали в школах та університетах, фінансували королівські заходи тощо. Для багатьох молитва
стала лише другорядним заняттям.
Феодали. Замки. Усіх великих землевласників, які жили завдяки праці залежних селян, називали феодалами. Вони становили
2—5 % населення, посідаючи панівне становище в суспільстві. Між
феодалами склалася система відносин, яка отримала назву васалітет.
Між сеньйором і васалом існувала своєрідна усна угода: васал
зобов’язувався віддано служити господарю, а той, у свою чергу, обіцяв васалові підтримку і захист. Цей договір укладався при свідках
і вважався непорушним.
Як уже зазначалося, система васалітету (залежності) нагадувала драбину чи піраміду, вершиною якої був король. Прямими васалами короля найчастіше були герцоги, васалами герцогів — маркізи,
васалами маркізів — графи, далі барони і рицарі. У походах рицарів
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 Замок Беаумаріс, біля Англессі, у Великій Британії, височів недалеко від моря,
що дозволяло заповнювати захисний рів морською водою. Другий ряд стін захищав, коли ворогу вже вдалося подолати перше укріплення.
Палац господаря замку
Зубчаста
стіна
Простір між
стінами

Головна
вежа

Вежа

Другий
ряд стін
Стіна
з бійницями

Перший ряд стін
Рів
Підйомний міст.
Дерев’яний міст міг
бути легко розібраний,
що ускладнювало проникнення в замок.

Місце розташування
військового
гарнізону

Другий
ряд стін

Вежа

Перший ряд стін
Рів
Амбразури для
метання стріл
Укріплена стіна
для захисту воріт
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 Замок Марієнбург у Польщі — найбільший
у світі середньовічний цегляний замок

 Фортеця Каркасон

зазвичай супроводжували зброєносці-юнаки з рицарських сімей, які
ще не здобули цього звання. Хоча вважалося, що король є сеньйором
для всіх, проте у Франції існувало правило: «Васал мого васала —
не мій васал». Тобто король не повиВасалітет — система взаємин між феоданен був втручатися у відносини між
лами; особиста залежність одних феодалів
герцогами і маркізами та іншими.
від інших.
У IX—XI ст. напади арабів,
угорців, норманів привели до появи
в Європі нового виду оборонних споруд — замків. Замок був одночасно і фортецею, і помешканням феодала.
Замки будувалися переважно на пагорбі, який височів над місцевістю. Оточений ровом із водою, високими стінами і вежами, замок
був досить надійним сховищем. Над усіма будівлями замку височіла
головна вежа — донжон. Вона була призначена як для повсякденного
життя феодала, так і для оборони. Її підвали пристосовували для
зберігання припасів. Також там часто викопували криницю або влаштовувалися в’язниці. На верхніх поверхах розміщувалися зали, де
мешкав феодал зі своєю родиною та слугами. Важливим елементом
вежі був потаємний хід, що дозволяв господареві в разі необхідності
втекти в безпечне місце. Сама вежа могла оборонятися самостійно
навіть тоді, коли інші укріплення замку захоплював ворог.
Разом із замками у Європі з’явилися і важкоозброєні професійні воїни — рицарі. Рицар був не просто вершником, а самостійною бойовою одиницею. Спершу він був одягнений у кольчугу — сорочку зі скріплених між собою металевих кілець. Згодом
її змінили ковані лати, що захищали рицаря з ніг до голови.
Крім того, воїн прикривався в бою щитом, на якому було зобра-
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жено герб — розпізнавальний знак його роду
і девіз — стислий вислів, що пояснював зміст
герба. Озброєння рицаря складалося з довгого
важкого списа і меча (рідше бойової сокири
або палиці). Бойовий кінь вершника теж споряджався обладунками. Отже, рицар на коні
ставав своєрідною рухомою фортецею.
Славу непереможного воїна можна було
здобути на війні або під час рицарських турнірів — військових змагань у силі та вправності. Їх влаштовували королі або знатні феодали.
На турніри з’їжджалися як ті, хто бажав узяти
в них участь, так і ті, хто хотів побачити видовище.
Щоб стати рицарем, потрібно було пройти
спеціальну процедуру посвячення. Посвячений
у рицарі давав клятву вірності, зобов’язувався
захищати вдів, сиріт і тих, хто служить Богові.

 Турнір. Ілюстрація. XIV в.

Релігійний обряд посвячення в рицарі (XI ст.)
Спершу єпископ благословляє прапор (рицаря). Молитва: «Боже вічний
і всемогутній… Освяти небесним благословенням цей прапор, готовий до бою,
щоб він був сильним у боротьбі проти невірних та бунтівних народів, і щоб
за твого заступництва він навіював жах на ворогів люду християнського…»
З’єднані рицарем спис і прапор єпископ освячує святою водою. Далі він
благословляє меч: «Дозволь благословити цей меч на поясі раба твого, щоб
він міг охороняти і захищати церкву, удів, сиріт і всіх тих, хто служить Богові,
проти жорстокості ворога, і щоб він навіював жах на всіх тих, хто виступив
проти нього…»

??

1. Хто оголошувався головним ворогом рицаря і церкви?
церква проводила обряд посвячення в рицарі?

2. Із якою метою

Селяни і сеньйорія. Господарство селянина. Селянство було найчисленнішою верствою середньовічного суспільства. Селяни
перебували поза «феодальною драбиною», вони були не васалами,
а підданими.
Життя в середньовічній Європі було сповнене небезпеки, і селянинові доводилося шукати захисту в могутнього сеньйора. В обмін
сеньйор присвоював право на землю селянина і примушував його
відбувати повинності: відробляти панщину чи сплачувати оброк. Панщиною називалися всі дармові роботи селян у господарстві сеньйора.

5
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Селяни обробляли панські поля, будували і лагодили його будинок,
комори і мости, чистили ставки, ловили рибу тощо. Оброк — частина продуктів селянського господарства (зерно, худоба, птиця тощо), яку селянин був зобов’язаний сплачувати своєму сеньйору. Оброк міг бути і в грошовій формі. Крім того, сеньйор судив селянина
своїм судом. Селянин не мав права переселятися до іншої місцевосі ті без дозволу тощо.
Якщо селянин справно виконував повинності, сеньйор не міг
відмовити йому в користуванні земельною ділянкою, на якій працювали його пращури. Дещо більше прав мали особисто вільні селяни — віллани (від латин. villa — вілла,
Повинності — обов’язкові примусові
маєток). Вони, як правило, сплачувароботи селян на свого феодала — оброк,
ли лише оброк. Такий селянин навіть
панщина тощо.
міг продати свій земельний наділ, але
Оброк — плата залежних селян феодановий господар однаково сплачував
лам; буває продуктовою або грошовою.
сеньйору оброк. Усі права, що мав
Панщина — обов’язкові роботи селянина
сеньйор стосовно селян, складають
на землі феодала.
загальне поняття сеньйорія. Сеньйорія — це і земля, яку селяни отримували у володіння від сеньйора, і самі залежні селяни, і влада сеньйора над ними, і повинності селянина на користь сеньйора. Сеньйорія
є важливою ознакою середньовічного європейського суспільства.
Із «Поеми про версонських вілланів» Естуле Гоза (XII ст.)
Перша праця в році — до Іванового дня (24 липня). Віллани (особисто
вільні селяни — Авт.) повинні косити луки, згрібати і збирати сіно в копиці
і складати їх у стіг…, а потім везти на барський двір, коли скажуть…
Однак настає серпень, і з ним нова робота… Вони пов’язані панщиною,
і про неї не слід забувати. Віллани повинні жати хліб, збирати і зв’язувати
його в снопи, складати скиртами посеред поля і відвозити негайно до амбару.
Цю службу вони несуть із дитинства, як несли її предки. Так працюють вони
на сеньйора…
Потім вони знову повинні відробити панщину. Коли вони розорали землю,
то йдуть за зерном до амбару, сіють і боронують…
До Різдва потрібно здати курей…
На Великодень знову панщина…
Після цього потрібно їхати в кузню підкувати коней…

??

1. Про що розповідається в цьому уривку?
згадується в документі?

2. Про які повинності селян

Господарство селянина за своїм характером було натуральним,
тобто все необхідне для життя вироблялося на місці: від продук-
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тів харчування до ремісничих виробів. Тільки
за деякими товарами, зокрема, за сіллю чи залізом, доводилося вирушати до місць, де вони
вироблялися, і там обмінювати їх на продукти
своєї праці. Гроші в селян були рідкістю. Проте
з часом усе змінювалося. У ХV ст. відбувалося
руйнування натурального і становлення товарного господарства, коли те, що було вироблено або
вирощено, йшло переважно на продаж.
Селянська община. Шлюб і сім’я селянина.
Жити поодинці в ті часи було складно, тому селяни в середньовічній Європі об’єднувалися
в общини. Так легше було вести господарство,
обстоювати свої інтереси перед сеньйором, зберігати побутові й культурні традиції.
Община вирішувала спільні господарські
справи. Щоб усі члени община мали однакові
умови для ведення господарства, ниву розбивали
на ділянки з різною якістю ґрунту, і кожному
виділялися смужки землі на різних ділянках. Із
цих смужок і складався наділ селянина. Періодично відбувався перерозподіл ділянок. Ліси,
пасовища, сіножаті, річки, озера були в спільному користуванні всієї общини.
Община допомагала бідним, вдовам, сиротам, захищала тих, кого образили чужинці.
Також община обирала свого старосту, будувала церкви, утримувала священиків, доглядала за
дорогами, мостами, порядком на своїх землях.
Сільські свята в більшості випадків улаштовувалися за рахунок общини. У весіллях, похоронах
брали участь усі члени общини.
Найстрашнішим покаранням було вигнання з общини. Таку людину позбавляли всіх прав
і підтримки. В общину об’єднувалися мешканці
одного або декількох сіл. Спочатку села були невеликими і складалися з 10—15 дворів. Кожне
село мало своїх ремісників, насамперед ковалів
і мірошників. Були свої майстри з гончарства,
ткацтва тощо.

6

і

 Липень (фреска з Орлиної вежі, Тренто)

 Зображення юрби
в масках та з музичними інструментами під
час свята (з роману де
Фавуель)
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Світ селянина. Селянин рідко виїжджав за межі свого села. Тому його уявлення про світ часто поширювалися лише на відстань кількох днів переходу від рідної околиці.
Новини в селі обмежувалися місцевими подіями. Подекуди
проїжджі купці, паломники, бурлаки розповідали про чудеса, які начебто бачили в інших краях. З усього
Громада — об’єднання людей, які спільсела письменними, крім священика,
но володіють знаряддями праці та іншим
були декілька людей. Особливої помайном. Особливістю цього об’єднання
треби в ній не відчувалося, до того
є часткове чи повне самоврядування.
ж Біблія була написана латиною, яку
не розуміли. Усе життя селянина залежало від урожаю, приплоду худоби, а тому все оберталося навколо
цього, навіть християнські свята. Нерозуміння багатьох природних
явищ посилювало віру селянина в усіляких духів, добрих і злих.
Іноді селяни вдавалися до магії сподіваючись, що це вбереже їх від
і посухи, неврожаю, хвороби тощо.
Не менше за злих відьом у Західній Європі боялися вовкулаків
(у германських народів їх називали «вервольфами» — людинововками). Для захисту від нечисті селяни теж користувалися чаклунствами й різними оберегами. Одним із найпоширеніших оберегів у Європі й досі залишається підкова, прикріплена над входом у будинок.
Усіляка нечисть часто згадується в казках — одному з найпоширеніших видів народної творчості (фольклорі). Крім казок, серед
селян були поширені пісні (святкові, обрядові, трудові, героїчні),
перекази, розповіді, приказки тощо. У розповідях про звірів простежуються риси людської поведінки.
Улюбленими героями селянських розповідей, казок були бідняки — справедливі та добрі; веселі дурні — Жак Простак, Телепень
Ганс, Великий Дурень; благородні розбійники — Робін Гуд тощо.

7

?
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Запитання і завдання

1. На які стани поділялося середньовічне суспільство? 2. Хто такі рицарі?
Яким було озброєння рицаря? Як він поводив себе в бою? 3. Яким було
господарство селянина? 4. Що таке повинності? Які повинності виконували
селяни? 5. Якою була селянська сім’я? 6. Чому середньовічні мислителі
ставили духовенство на перше місце в суспільстві? Яку роль у житті суспільства відігравала церква?
7. Складіть схему середньовічного суспільства. 8. Визначте риси натурального господарства. 9. Підготуйте письмову розповідь за темою «Життя селянина в Середні віки».
10. Чи можна назвати соціальний устрій у Середні віки справедливим? Свою
думку обґрунтуйте.

Практичне заняття «Рицарські традиції. Замки. Життя селян»

Практичне заняття «Рицарські традиції. Замки. Життя
селян»


і

Мета: визначити основні риси життя феодалів і селян.

Хід роботи
1. Уважно розгляньте ілюстрацію.
2. Проаналізуйте цикли селянського життя у Середні віки за малюнком. Дайте відповіді на запитання.
1) Визначте заняття, зображені на середньовічних малюнках.
2) Які знаряддя праці використовують селяни?
3) Згрупуйте ці заняття за сезонами.
4) Як природа впливала на життя селянина?
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§ 8. Християнська церква в V—XI ст.


Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: яким було уявлення
людини про Бога в Середні віки; що собою являла християнська церква в Ранньому Середньовіччі; як відбувалася християнізація Європи; чому єдина християнська церква розкололася
на західну (католицьку) і східну (православну).

Середньовічна людина і Бог. Релігія і церква в Середні віки відігравали величезну роль. Усе життя людини, її свідомість були пройняті вірою. Уявлення жителя середньовічної Європи про
Бога, світ і людину впродовж багатьох віків формувалися на основі
християнства. Згідно з християнськиою традицією, людину створив
Бог, наділивши її особливими якостями: душею, розумом, мовою,
почуттями, красою, силою. Сама природа, живі істоти були створені Богом заради людини. Проте перші люди — Адам і Єва — ослухалися Бога, вчинивши гріх — перший, або первородний. За це вони були вигнані з раю. Людина стала смертною, слабкою, нещасною.
Душа будь-якої людини страждає, бо ув’язнена в гріховному тілі.
Добрі якості, почуття, вчинки людей називали чеснотами, погані — гріхами.
Ворогами людини були сім її «смертних гріхів»: гординя, заздрість, гнів, лінощі, жадібність, марнотратство, ненажерливість. Ці
гріхи штовхали людину на брехню та злочини.

1

 Сад земних насолод (фрагмент).
Ієронім Босх
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Усі віруючі повинні були приходити до священика на сповідь.
Ідеалом середньовічної людини був аскет. Так називали людей, які
заради любові до Бога відмовлялися від рідних, усіх задоволень і багатств. Люди вірили, що після смерті
душа може потрапити або в пекло,
Аскетизм — форма поведінки, яка передабо в рай. Усі дуже боялися пекла.
бачає придушення бажань, відмову від розНа Заході поступово склалося уявленкоші й навіть більшості зручностей, обменя про чистилище — місце, де душа
ження в їжі та сні, завдання собі фізичних
може очиститися від дрібних гріхів
страждань із метою спокутування гріхів.
і потрапити в рай.
Середньовічна людина вважала,
що час створений Богом, і тому все життя проходило за дзвоном
церкви. Сам відлік часу вівся від народження Христа.
Християнська церква в IV—VI ст. Відтоді, як 313 р. імператор
Константин І Великий дозволив християнам відкрито сповідувати свою віру, і до того моменту, коли припинила своє існування
Римська імперія, християнська церква перетворилася на могутню
організацію, яку не змогла знищити
Папа Римський — глава католицької
навіть варварська навала. Авторитет
церкви.
римського єпископа поступово зростав. Це пояснювалося тим, що для
тогочасних людей Рим був одним із центрів світу. Римського єпископа стали називати, як і верховного жерця Стародавнього Риму,
великим понтифіком або «батьком церкви» (папою).

2

Першим римським єпископом вважали одного з найближчих учнів Ісуса
Христа — апостола Петра, тому всі папи римські вважали себе наступниками
цього апостола. Перехрещені золотий і срібний ключі апостола Петра стали
першим символом папської влади. Другим символом є тіара — головний убір,
який папа одягає під час урочистостей. Основою папської тіари є митра —
особлива висока шапка. Символами влади єпископів також є перстень й особливий посох.

і

На першому церковному соборі 325 р. в місті Нікеї римського
єпископа було визнано єдиним патріархом (головою) церкви на Заході. На Сході християнську церкву очолювали чотири патріархи:
константинопольський, александрійський, антіохійський і єрусалимський. На Нікейському соборі аріанство було визнано єрессю — «помилковими поглядами», відступом від християнського вчення, а тих,
хто підтримував єретичні погляди, називали єретиками.
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На Нікейському соборі розпочали, а на
Константинопольському (381 р.) закінчили складати основні положення (догмати) християнства — Символ віри. Серед різних описів життя
Ісуса Христа правильними (канонічними) були
визнані лише чотири — Євангелія від Матвія,
Марка, Луки та Іоанна. Ці Євангелія разом із
Діяннями Святих апостолів, Посланнями Святих
апостолів та Об’явленням Святого апостола Іоанна Богослова склали Новий Заповіт. Він став
продовженням Старого Заповіту — зібрання стародавніх священних текстів, спільних для християн та іудеїв. Старий і Новий Заповіти разом
склали християнську Біблію, або Святе Письмо.
Християнське духовенство поділялося на
дві великі групи: біле і чорне. До білого духовенства, яке мало нести службу серед людей,
належали диякони, священики, єпископи і патріархи. Диякони допомагали здійснювати цер Алегоричне зображення
ковні служби священикам. Священики несли
на Першому Вселенськохристиянську віру членам парафії, до якої вхому Соборі в Нікеї
дило кілька сіл або кварталів міста. Парафіяни
в 325 р.
сплачували особливий податок на утримання
церкви — десятину.
Кілька церковних парафій об’єднувалися в єпископство, очолюване єпископом. Єпископства об’єднувалися в архієпископства. На
Сході архієпископства називали митрополіями, а їхніх голів — митрополитами. На Заході єпископи підпорядковувалися папі римському — єпископу Риму.
Чорне духовенство (чернецтво) зародилося на Сході, у Єгипті.
Його засновник, Святий Антоній, 21 рік провів самітником у єгипетській пустелі. До нього приходиАбат — настоятель католицького монасли люди, які чули про його святість,
тиря.
і селилися поряд. Так виникла одна
з перших чернецьких громад. ЗасноМоностир — місце проживання ченців,
відділене стінами від зовнішнього світу.
вником західного чернецтва вважають Святого Бенедикта, який жив
у першій половині VI ст. Він, за прикладом східних ченців, склав для західних ченців устав — правила
життя, основою якого світського були праця і молитва.
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Ченці відмовлялися від мирського життя, яке заважало зосереджуватися на молитвах, і жили окремо
від інших людей — у горах, пустелях або лісах. Якщо
ченці селилися поряд із людськими оселями, наприклад,
у містах, то вони відокремлювалися від інших людей високими мурами й утворювали свою громаду — монастир.
На Заході великі монастирі стали називати абатствами
(а їхніх керівників — абатами); на Сході — лаврами. За
Раннього Середньовіччя монастирі стали центрами християнської культури й освіти. У IV—VI ст., християнська
церква поступово перетворювалася на впливову силу, що
заклала підвалини для формування нової європейської
цивілізації.
Християнізація Європи. На момент падіння Західної
Римської імперії більшість її населення були християнами. Проповідування християнства мало успіх і серед варварських племен. Так, християнство прийняли
вестготи, остготи, вандали та інші народи, але у формі
аріанства.
Лише франки хрестилися за західноримським зразком. Завдяки підтримці франкських королів саме римська церква зміцніла й остаточно затвердилася на Заході.
Велику роль у християнізації Європи також відіграли мандрівні ірландські ченці. Своє призначення
вони вбачали в тому, щоб не лише зберігати, а й поширювати знання. Вони створювали дивовижні за красою рукописні книги релігійного і світського змісту.
На невеликих човнах із дорогоцінними книжками вони
пливли до далеких берегів Європи, несли Слово Боже до
варварів, засновували монастирі.
Після завоювання Британії ірландські ченці стали
навертати в християнство англосаксів. Саме вони охрестили північну частину країни і прагнули поширити свою
діяльність на інші території, але їм бракувало сил, щоб
охопити всю Британію. Зрештою папа римський узяв на себе всю місіонерську діяльність серед варварських племен.
Із новою силою християнізація Європи почалася
у VIІІ ст. і тривала наступні два століття. До християнізації долучився і Константинополь. Так, завдяки
діяльності проповідників Кирила і Мефодія, у IX ст.

3

 Єпископ у літургійному вбранні.

 Брат домініканець
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 Леринське абатство (засноване на початку V ст. святим Гоноратом Арелатським)

християнство поширилося серед болгар, сербів у Великоморавській
державі, а згодом і на Русі. У свою чергу, Рим поширив свій вплив
на поляків, чехів, угорців, скандинавські народи.
Клюнійський рух. Схизма 1054 р. Церква залежала від світських
володарів. Оскільки церковні посади забезпечували чималі прибутки, герцоги і графи надавали їх своїм родичам і друзям. Духовенство, за свідченнями сучасників,
Реформи — зміни, перетворення якихось
набагато більше уваги приділяло присторін життя.
множенню своїх багатств, ніж поряСхизма — розкол християнської церкви.
тунку душ віруючих. У середовищі
церкви було чимало невдоволених таКатолицизм (католицька церква) —
всесвітня церква; утворилася внаслідок
ким станом речей. Найсвідомішими
поділу єдиної християнської церкви на засеред них були ченці абатства Клюні,
хідну і східну. Богослужіння здійснюється
що розташовувалося на сході Франлатиною; церкву очолює папа Римський.
ції. Вони здобули повагу своїм аскетизмом і прагненням змінити церковне життя. Клюнійці, зокрема, вимагали звільнити церкву від підпорядкування світській владі, установити сувору дисципліну для всього духовенства — від ченців до папи римського.
Клюнійський рух, як його назвали, поступово поширювався.
Деякі з клюнійських ченців ставали єпископами, абатами і почали
наводити лад у церковному житті. Нарешті один із них став папою
Григорієм VIІ. Він розгорнув боротьбу за втілення в життя ідей клюнійців. Упродовж 1073—1085 рр. ним були проведені реформи.
У своєму прагненні зміцнити владу папства Григорій VII зуі
стрів протидію світської влади. В історію ввійшло протистояння
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Григорія VII та німецького імператора Генріха
IV. І хоча ця тривала і виснажлива боротьба завершилася смертю папи, але реформи, здійснені Григорієм VII, заклали підвалини могутності
папства в наступні століття.
Ще одна важлива подія в житті християнської церкви припала на XI ст. Суперечки між
християнством Заходу і Сходу в 1054 р. призвели
до розколу — схизми. Папа римський і константинопольський патріарх прокляли один одного.
Відтоді єдина християнська церква розділилася
на римо-католицьку і православну. Слово «католицька» означає всесвітня, а «православна» —
істинна, справжня. Католицька і православна
церкви мали певні відмінності. По-перше, у догматах віри. Православна церква не визнає вчення про головування папи і його непогрішимість,
відкидає використання індульгенцій (звільнення
від гріхів за плату). Православ’я визнає існування лише пекла і раю, а католицизм також проголошує існування чистилища.
По-друге, в обрядах. Католики здійснюють хрещення обливанням, а православні — зануренням у воду; миропомазання в католиків
здійснює лише єпископ і тільки над дорослими.
Також у католиків у суботу піст. У православних церквах використовують ікони, а в католицьких — живопис.
По-третє, в управлінні церквою. Католицька церква забороняє мирянам читати Біблію. Також у католиків існує посада кардинала; із IX
ст. запроваджений целібат (заборона одружуватися). У православних священики поділяються
на біле (можуть одружуватися) і чорне (шлюб
забороняється) духовенство.
По-четверте, у звичаях. У католиків богослужіння здійснюється лише латинською мовою,
використовуються дзвоники для привертання
уваги до найважливіших місць проповіді. До
того ж усі місця в католицькій церкві сидячі
на відміну від православної церкви.

 Григорій VII

 Ходіння в Каноссу —
епізод із історії середньовічної Европи,
пов’язаний із боротьбою
римських пап з імператором Священної
Римскої імперії. Епізод
ознаменував перемогу
папи Григорія VII над
імператором Генріхом IV.
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?

Запитання і завдання
1. Яку роль відігравала церква в житті середньовічного суспільства? 2. Яким
було становище християнської церкви в Ранньому Середньовіччі? 3. Коли
і де були затверджені догмати (Символ віри. християнської церкви? 4. Як
було створено Новий Заповіт? Назвіть чотирьох євангелістів. 5. Хто очолював християнську церкву на Заході? 6. За що виступали представники
клюнійського руху? 7. Чим 1054 р. відзначився в церковному житті Європи? 8. Якими були відносини людини і Бога в Середні віки? 9. Чому між
християнськими церквами на Заході та Сході від самого початку існували
відмінності?



10. Складіть розповідь за темою «Християнізація Європи». 11. Визначте
причини розколу єдиної християнської церкви на католицьку і православну.



12. Якою була роль ченців у християнізації Європи та зміцненні християнства?

§ 9. Виникнення середньовічного міста. Ремесло і торгівля
в середньовічному місті


Виникнення середньовічного міста. У X—XI ст. у Західній Європі почалося відродження деяких старих і виникнення нових
міст. Що ж зумовило відродження міського життя у Європі? Насамперед, процеси в економіці, розвиток сільського господарства.
Так, у X—XI ст. збільшилося виробництво зерна, розвивалося садівництво, виноградарство, городництво тощо. У селян поступово виникає надлишок сільськогосподарських продуктів, які можна було
обміняти на ремісничі вироби. У свою чергу, зросла майстерність
сільських ремісників. Вони вже не встигали займатися сільським
господарством, це тільки відволікало їх від основної роботи. Зрештою ремісництво відокремилося від сільського господарства. Для
збуту своєї продукції ремісники зосереджувалися в тих місцях, де
були значні скупчення людей: на перехресті важливих шляхів, річкових переправах, під стінами замків та резиденцій єпископів і королів. Поступово в цих місцях мали формуватися постійні поселення ремісників.

1
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Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: чому в Середні віки
відроджуються міста; як розвивалися ремесло і торгівля; чому
виникають цехи і гільдії, яка їхня роль у житті міст; що таке
міста-комуни і чому міста боролися за самоврядування.

§ 9. Виникнення середньовічного міста. Ремесло і торгівля в середньовічному місті

 Брюгге. Ринкова площа
Із розповіді про виникнення міста Брюгге (IX ст.)
…для потреб мешканців замку почали сходитися до воріт його моста
торговці або продавці цінних речей, згодом крамарі, потім власники заїжджих
дворів для харчування і притулку тих, хто вів торговельні справи в присутності володаря, який часто там бував, почали зводити будинки й готелі, де
розміщувалися ті, хто не міг мешкати всередині замку. І стало їхнім звичаєм
говорити: «Ідемо до мосту». Тут поселення настільки розрослося, що скоро
утворилося велике місто, яке дотепер у простій мові має назву «Міст», бо
їхньою говіркою «Брюгге» означало «міст».

??

і

1. Як виникло місто Брюгге?
цього міста?

2. Якими були головні причини виникнення

Отже, завдяки розвитку сільського господарства, розвитку ремесла і його
відокремленню від сільського господарства і виникло європейське середньовічне місто.
Найбільша кількість міст була
в Італії на Фландрії. Середньовічні міста
зазвичай були невеликими — 1–3 тисячі
жителів. Лише кілька міст у Європі мали населення понад 100 тисяч жителів.
Це Кордова, Париж, Лондон та інші.
Міста розбудовувалися концентричними
колами від центру фортеці або ринкової
площі. Вулиці були вузькими, неосвітлювалися, тривалий час не мали бруківки і каналізації. Будинки стояли досить
тісно і мали два-три поверхи. Нерідко

Дощова
вода

Вивіски
крамниць
Піч

Підвал

Фасад і каналізація
просто неба

Підвал
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верхній поверх нависав над нижнім, оскільки через дорожнечу землі
фундаменти будували вузькими.
Тривалий час міста зберігали сільський вигляд: біля будинків
розташовувалися сади і городи, у дворі тримали худобу і птицю. За
стінами міста мешканці мали земельні ділянки і виноградники.
Населення міст. Основну масу городян складали бюргери (від
нім. Burg — фортеця). Вони були повноправними жителями
міста, займалися торгівлею і ремеслом. Одні виробляли і торгували
дрібницями, необхідними городянам
Бюргерство — повноправні жителі західі селянам з околиць. Інші, багатші,
ноєвропейського середньовічного міста.
вели торгівлю з областями або країнами, закуповуючи і продаючи велиПатриціат — міська верхівка.
кі партії товарів. Крім названих груп,
значну частину населення складали
вантажники, водоноси, вугільники, м’ясники, пекарі, тобто ті, що
були зайняті у сфері обслуговування. Сеньйорам та їхньому оточенню, представникам світської та духовної влади, тобто знатним людям, належали найкращі будинки в місті, вони мали доступ до міської влади і разом із заможними бюргерами утворювали патриціат —
правлячу верхівку міста. Найбідніші прошарки міського населення
називалися плебеями. У різних містах плебеї складали від 20 до
70 % населення.
Як правило, населення міст поповнювалося за рахунок вихідців
із сіл, які тікали від своїх сеньйорів. Якщо такий утікач прожив
у місті рік і один день, то він ставав вільним. У деяких міських
документах навіть писалося: «Міське повітря робить вільним».
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 Вулиця середньовічного міста.
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Цехи. Майстерня ремісника. Середньовічні міста розвивалися,
насамперед, як центри ремісничого виробництва. На відміну
від селян, ремісники виготовляли продукцію на продаж. Виробництво товарів розташовувалося в майстерні на першому поверсі помешкання ремісника. Усе виготовлялося вручну, за допомогою простих знарядь праці, одним майстром від початку і до кінця. Зазвичай майстерня була й крамницею, де ремісник продавав вироблені
ним речі, будучи, таким чином, і основним робітником і власником.

3

Члени цеху допомагали один одному опановувати нові способи ремесла, але
при цьому вони охороняли свої таємниці від інших цехів. Виборна цехова
верхівка пильно стежила за тим, щоб усі члени цеху перебували приблизно
в однакових умовах, щоб ніхто не багатів за рахунок іншого, не переманював
замовників. Із цією метою вводилися суворі правила, де чітко вказувалося:
скільки годин можна працювати, скільки верстатів і помічників мати.
Порушників виключали з цеху, а це означало втрату засобів до існування.
Також існував суворий контроль за якістю товару.

Для вирішення деяких основних проблем ремісники почали
об’єднувати свої зусилля, організовуючи цехи — замкнуті організації
(корпорації) ремісників однієї спеціальності в межах одного міста,
створені з метою усунення конкуренції (захисту виробництва і прибутків) і взаємодопомоги.
Зі Статуту цеху паризьких ткачів вовни (XIII ст.)
§ 1. Ніхто в Парижі не може бути ткачем, якщо не купив таке право
в короля.
§ 3. Кожен ткач може мати у своєму будинку два широких верстати й один
вузький.
§ 8. Кожен ткач вовни може мати лише одного учня, до того ж не менше
ніж на чотири роки служби. Плата за навчання має дорівнювати 4 паризьким
ліврам… Або на сім років безоплатно.
§ 26. Тканина будь-якого гатунку може мати ширину 7 чвертей, інакше
майстер заплатить 5 су.
§ 31. Ніхто при виготовленні сукна не може примішувати до справжньої
вовни вовну ягнят під загрозою штрафу в 10 су за кожен шматок.
§ 47. Ніхто не може починати роботу раніше, ніж зійде сонце. Штраф
12 деньє.

??

1. Які основні положення щодо праці ткачів містяться в Статуті? 2. Які вимоги Статуту до знарядь праці? 3. Як регулюється якість продукції? 4. Чому
Статут не дозволяв починати працю раніше, ніж зійде сонце?
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Майстер
Підмайстер
Учні
 Схема: Цехова ієрархія

 Слюсар за роботою,
1451 р.

Крім виробництва, цехи організовували
і побут ремісників. Члени цеху будували власну
церкву, школу, разом відзначали свята. На утриманні цеху були вдови, сироти, інваліди. У разі
облоги міста члени цеху під власним прапором
утворювали окремий бойовий підрозділ, який
мав обороняти певну ділянку стіни чи вежі.
До цеху входили лише майстри. Вони обирали голову і раду цеху. Підмайстри — помічники майстрів — членами цеху не вважалися,
а отже, не користувалися привілеями і не мали права відкривати власну справу. Щоб стати
майстром, підмайстер повинен був оволодіти
секретами своєї спеціальності, потім пройти випробування і створити виріб, який би засвідчував його майстерність. У Франції цей виріб називався шедевром — «роботою рук». Нижче від
підмайстра за ієрархічною драбиною були учні,
яких ще в дитинстві віддавали майстрам на навчання. Спершу вони виконували роль слуги.
Якщо навчання йшло успішно (майстри не поспішали розкривати свої секрети), учень міг стати підмайстром. Із часом цехи стали гальмувати
розвиток ремесла.
Торгівля. Лихварі та банкіри. Розвиток торгівлі, як і ремесла, став однією з передумов виникнення міст. Торгівля в басейні Середземного моря ніколи не припинялася навіть після загибелі Західної Римської імперії. Престижні товари користувалися попитом, особливо серед верхівки варварських королівств. Дорогі
тканини, посуд, зброя, прянощі — це те, на
чому ґрунтувалася європейська торгівля перших
століть Середньовіччя. Основні торговельні шляхи пролягали Середземним морем і річками. Недивно, що перші міста виникали на узбережжі
або вздовж судноплавних річок.
Для ведення міжнародної торгівлі потрібні
були не тільки великі кошти, а й сміливість.
Далекі подорожі були небезпечними: пірати на

4
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і

морях чи розбійники на суходолі грабували купців. Також на товар
і гроші претендували й деякі сеньйори, володіннями яких пролягали торговельні шляхи. Нерідко мито за провезення товару сягало
половини його вартості.
Для захисту своїх інтересів купці, подібно до ремісників,
об’єднувалися в гільдії. Згодом вони утворили торговельні компанії —
об’єднання купців із різних міст зі своїми представництвами.
У Середні віки міжнародну торгівлю в Середземному морі
контролювали купці з італійських
міст Венеція та Генуя, де вони конЦехи — союзи ремісників однієї або спокурували з візантійськими купцями.
ріднених спеціальностей.
У Північній Європі в басейні БалтійГільдія — міський купецький союз.
ського і Північного морів торгівлю
контролював торговельний союз багатих міст, який дістав назву Ганза.
Основні торговельні операції здійснювалися на ринках міст
або на сезонних ярмарках. Ярмарки — великі щорічні торги, у яких
брали участь купці з різних країн. На ярмарки місцевого значення
з найближчих містечок і сіл звозили зерно, вино, тканини та інші
товари. У XIII ст. найвідомішими були міжнародні ярмарки в чотирьох містах Шампанського графства на північному сході Франції.
Наприкінці XIII ст. в напрямках основних торговельних шляхів відбулися зміни. Генуезці відкрили морський шлях на північ
Європи через Гібралтар. Це дозволило здешевити перевезення товарів
і залучити до активної торгівлі північноєвропейські міста.
Будь-які значні фінансові операції неможливі без системи позичок. Людей, які позичали гроші під відсотки, називали лихварями.
Лихварство було досить поширеним
Лихвар — людина, яка позичає гроші під
явищем від моменту появи грошей.
відсотки.
У Середні віки основна маса
Міняйло — людина, яка за певну платню
платежів здійснювалася готівкою.
обмінює гроші.
Ураховуючи те, що тоді в грошовому обігу було чимало різних золотих
і срібних монет, які карбувалися в різних містах Європи та Азії,
актуальною стала професія міняйл. Крім обміну монет, вони також
контролювали і їхню якість.
У XIV ст. лихварі та міняйли стали засновниками банків. Перші банки надавали дві основні послуги: зберігали гроші й надавали
кредити, тобто позичали гроші за винагороду (під відсотки). Розвинулася нова система розрахунків — векселями.
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Так, наприклад, якщо купець із Любека хотів придбати товар у Венеції, то
йому не було потреби їхати з готівкою до того міста, а достатньо було внести
необхідну суму в контору, що представляла інтереси його венеціанського
торговельного партнера, отримати вексель, який разом із замовленням відправляли до Венеції, і отримати товар. Гроші, що залишилися в Любеку, могли
використовувати венеціанці для закупівлі товарів у цьому місті.

Банки і векселі дали могутній поштовх розвитку торгівлі та
промисловості. У купців зникла необхідність возити із собою значну
кількість готівки.
Найбільш авторитетними банкірами Європи були Медічі та
Строцці в Італії, Фугери і Вельзери у Священній Римській імперії,
Жак Кер у Франції.
Міське самоврядування. Міста-комуни. Із виникненням міст
з’явилася й система управління ними. Місто очолювала особа
чи група осіб, призначена сеньйором, на землі якого розташовувалося місто, або обрана самими жителями міста.
Виникаючи на землях феодала, міста залежали від нього та
були зобов’язані сплачувати або, подібно до селянської громади,
відробляти податок. Ремісники відКомунальний рух — боротьба городян
давали частину своїх виробів, купці
за самоврядування міст.
сплачували товаром або грошима,
інші працювали на панщині або виконували іншу роботу. Жителів міст обтяжувала така залежність,
і вони прагнули звільнитися від неї.
Боротьба міст за свободу і привілеї розгорнулася в XI—XIII
ст. Для протистояння сеньйорам жителі міста об’єднувалися в союзи — комуни. Через повстання, подарунки королів, які боролися
проти посилення влади сеньйорів, або завдяки викупу міста домагалися права самоврядування: мати власні виборні органи влади, суди,
поліцію, ополчення, податки, скарбницю, закони тощо. Ті міста, які
здобули самоврядування, називалися комунами.
Перші комуни постали в Північній Італії в XI ст. Жителі
міст, скориставшись боротьбою між папами та імператорами, проголошували своє самоврядування. Усі спроби Фрідріха I Барбаросси
придушити цей рух успіху не мали. Так, комунальний рух став поширюватися Європою. Проте не всі міста зуміли домогтися права
самоврядування. Там, де була сильнішою влада сеньйора, успіхи комун були лише тимчасовими. Символом самоврядування була міська
ратуша — приміщення, де розташовувалися органи управління.

5
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Городянин — людина нового типу. Поява
і розвиток міст підривали засади Середньовіччя. Так, розвиток ремесла, торгівлі,
банківської справи сприяли підриву натурального господарства і розвитку нового —
товарного господарства. Міста змінювали
життя людини Середньовіччя. Жителі міст
помітно відрізнялися від сільських не тільки
заняттями. Вони інакше сприймали світ, були більш енергійними, покладалися переважно на свої сили і пишалися своїми успіхами. Вони значно більше знали про навколишній світ, були в курсі головних новин.
Темп їхнього життя був значно вищим від
сільського і не таким спокійним. Жителі
міст прагнули до успіху, намагалися розбагатіти, примножити те, що вони отримали
в спадок. У містах зустрічалося чимало пройдисвітів, шахраїв, тобто таких людей, які
за будь-яку ціну були готові здобути багатство. У їхньому розумінні багатство давало
свободу, а свобода — найбільша цінність міста. Із часом нащадки жителів середньовічних міст змінили Європу і весь світ.
Запитання і завдання

6

?

 Утворення союзу між Любеком і Гамбургом

1. Назвіть найбільші міста Європи. 2. Назвіть основні прошарки міського населення і охарактеризуйте їх. 3. Що таке цех? Хто в ньому працював? 4. Як
називався витвір, що виготовлявся ремісником, який прагнув стати майстром? 5. Що було символом міського самоуправління? 6. У європейських
мовах назви багатьох міст мають однакові частини: «бург» (нім.. — фортеця,
«хафен» (нім.. — гавань), «честер» (латин.. — табір), «фурт» (нім.. — брід),
«брідж» (англ.. — міст) тощо. Знайдіть на карті атласу міста, які у своїх назвах
містять ці частини. Поясніть, як виникли ці назви. Зробіть висновок. 7. Якою
була структура населення середньовічного міста? 8. Що штовхало ремісників об’єднуватися в цехи? Якою була їхня роль у житті міста? 9. Охарактеризуйте торгівлю у період Середніх віків.



12. Використовуючи додаткову літературу, складіть розповідь за темами «Життя в середньовічному місті», «Вигляд середньовічного міста». 13. Складіть
план відповіді за темою «Цех у середньовічному місті».



14. Яка роль комунального руху в історії середньовічної Європи? Обґрунтуйте
свою відповідь.
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Практичне заняття «Розвиток техніки та повсякденне життя людини у Середні віки


Мета: скласти уявлення про розвиток техніки і повсякденне
життя людей у Середні віки.

Хід роботи
1. Ознайомтеся з наданим матеріалом.
2. Обговоріть у групах питання, зазначені в наведеному матеріалі.
3. Підбийте підсумки уроку, виходячи з його мети.
Розвиток техніки. У період від V до XIV ст. винахідництво розвивалося слабко. До XIII ст. не
існувало жодної книги про технічні винаходи, вдосконалення. Основною енергією для приведення
в дію існуючих пристроїв була м’язова сила людини
і тварин. Попри це Середні віки залишили нам декілька суттєвих вдосконалень уже відомих пристроїв і нові винаходи. Найбільш революційним було
винайдення верхньобійного колеса, яке використовувало енергію води для приведення в дію механізмів. Порівняно з іншими видами коліс, воно максимально використовувало енергію падаючої води, що
дозволяло встановлювати конструкції навіть на рівнинній місцевості, де течія річок була повільною.
Ще одним важливим винаходом стало винайдення хомута — нової системи упряжі для коней,
яка дозволяла використовувати тварину для довготривалої оранки землі. Кінь замінив волів в обробці земель. Це сприяло прискоренню внутрішньої
колонізації Європи. Суть винаходу полягала в тому,
що головні зусилля переносилися на шию коня, де
нього найбільш розвинуті та витривалі м’язи.
Наступним важливим винаходом Середньовіччя став механічний годинник. Хто був його винахідником достаменно невідомо. Уперше механічний
годинник згадується у візантійських книгах VI ст.
Деякі історики приписують його винахід Пацифікусу з Верони (початок IX ст.), інші — ченцеві Герберту. У 996 р. він створив баштовий годинник міста
Магдебурга.

1

А) нижньобійне
Б) середньобійне
В) верхньобійне
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Запитання і завдання
1. Запропонуйте можливі варіанти використання водяного колеса в Середні
віки. Які сили воно могло замінити? 2. Визначте наслідки вдосконалення
водяного колеса. 3. Як вплинуло використання коня на внутрішню колонізацію Європи? 4. Як ви вважаєте, що спонукало людство до винайдення
годинника? 5. Як ви вважаєте, чому наприкінці Середніх віків годинник стає
персональним?

Житло. У більшій частині Європи селянські будинки споруджували з дерева; на півдні, де цього матеріалу не вистачало, перевагу віддавали каменю. Дах укривали соломою чи очеретом. У будинку була одна велика кімната, де готували їжу, їли й спали. Лише з XI—XIII ст. заможні городяни й селяни почали відокремлювати спальні від кухонь та їдалень. У палацах та замках представників знаті з’явилося багато кімнат. Однак кімнати розташовувалися
одна за одною, і для того щоб потрапити з однієї частини палацу до
іншої, потрібно було пройти всі приміщення. Для опалення приміщення та приготування їжі люди використовували відкрите вогнище, яке поступово змінила піч. Печі з’явилися лише на початку
XIV ст., їх запозичили в північних народів і слов’ян. Освітлювали
житло сальними свічками й масляними лампами. Дорогі воскові
свічки могли придбати лише заможні люди. Коли розводили вогонь,
дим виходив крізь отвір у стелі. Пізніше з’явилися димарі. Маленькі віконця не мали шибок, затуляли їх дерев’яними віконцями, шкірою або міхуром. У холодну пору року селянська родина часто жила в одному приміщенні з худобою.
Уся обстановка оселі складалася із грубо збитого столу, кількох
лав уздовж стін, скрині для зберігання святкового одягу, який наживали роками й передавали в спадок. Спали на широкому ліжку або лавах. Постіллю був матрац, напханий соломою. Заможні люди замовляли меблі різьблені, інкрустовані коштовними металами й камінням.

2

?

Запитання і завдання
Опишіть вигляд оселі пересічної людини Середньовіччя.

Їжа та напої. Переважна більшість європейців харчувалася досить скромно. Їли зазвичай двічі на день — уранці та ввечері.
Повсякденною їжею були житній хліб, каші, боби, ріпа, капуста,
зернова юшка з часником або цибулею. М’яса споживали мало. Значно більше в раціоні було риби. Із солодощів знали лише мед. Цукор
потрапив до Європи зі Сходу в XIII ст. і був дуже дорогим. Фруктів
та овочів споживали мало.
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Розділ ІІ. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Харчовий раціон знаті й бідноти відрізнявся. У замках їли
більше м’яса, причому було багато дичини, оскільки полювання
вважалося привілеєм знаті.
На півдні середньовічної Європи пили вино, на півночі — пиво.
Замість чаю заварювали трави.
Посуд більшості європейців — миски, кухлі — був дуже простим, виготовленим із глини чи олова. Виробами зі срібла чи золота
користувалася лише знать. Виделок не було, за столом їли ложками.
Шматки м’яса відрізали ножем і їли руками. Селяни споживали їжу
з однієї миски всією сім’єю. На бенкетах знаті ставили одну миску
на двох та кубок для вина. Кістки вони кидали під стіл, а руки витирали скатертиною.

?

Запитання і завдання
1. Що їли люди в Середні віки? Складіть перелік основних продуктів. 2. Чим
їжа та напої людей тих часів відрізнялися від сучасних? У чому особливості
харчування середньовічної людини?

Одяг і прикраси. Тривалий час жіночий і чоловічий одяг був
схожим: довга, до колін, сорочка, короткі штани, верхня сорочка, плащ. У XII ст. він почав дедалі більше розрізнятися,
з’явилися перші ознаки моди. Зміни стилів одягу відбивали тогочасні суспільні вподобання.
Одяг відображав місце людини в суспільстві. У вбранні заможних переважали яскраві кольори, бавовняні й шовкові тканини.
Біднота задовольнялася темним одягом із грубого домотканого полотна. Взуттям чоловіків і жінок були шкіряні гостроносі черевики
без твердої підошви. Більшість незаможних людей носили дерев’яні
черевики або взагалі ходили босоніж.
Знать полюбляла додавати до свого одягу різноманітні прикраси. Чоловіки й жінки носили каблучки, браслети, пояси, ланцюжки.
З одягу селянин звичайно носив лляну сорочку-камизу і штани
до колін чи навіть до кісточок. Поверх камизи вдягали ще одну довгу сорочку з широкими і довгими рукавами (блузу). Верхнім одягом
був плащ, стягнутий на плечах застібкою (фібулою). Узимку носили або грубо вичесаний овечий кожух, або теплу накидку з цупкої
тканини чи хутра.
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Запитання і завдання
1. Який одяг носили люди Середньовіччя? 2. Чому представники незаможних
верств населення одягалися досить скромно та неяскраво? 3. Визначте основні
риси моди Середньовіччя. Про що міг розповісти одяг середньовічної людини?

