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Шановні семикласники і семикласниці!

Усім вам відомі історії про сміливих вікінгів, відважних рицарів і прекрасних 
дам, могутніх королів і королев, загадкових учених-алхіміків. У фільмах, книжках, 
комп’ютерних іграх ви зустрічалися з таємницями середньовічних замків і бібліо-
тек, величчю християнських храмів і мусульманських мечетей. Усе це стосується 
світу Середньовіччя, який відображений на сторінках цього підручника.

Ви вже маєте досвід роботи з підручником історії, коли в шостому класі 
вивчали Стародавній світ. Тому сподіваємося, що під час роботи з цією книж-
кою у вас не виникатиме труднощів. Натомість буде задоволення від пізнання 
захоп ливого світу історії.

У підручнику, який ви зараз читаєте, є свої особливості.
Передусім ми прагнули показати зв’язок подій минулого із сьогоден-

ням, адже історія живе поруч із нами. Тому в ілюстраціях подій, що відбували-
ся в епоху Середньовіччя, відтворено їхні сліди, які залишилися до сьогодні. 
Згадуючи тодішні міста, ми наводимо їхні теперішні назви й інформуємо, які з 
них є столицями сучасних держав. Народи та їхні мови, країни та географічні 
назви, література та мистецтво Середньовіччя є частиною нашого теперіш-
нього життя, у чому ви пересвідчитеся, навчаючись за цим підручником.

Описуючи історії інших країн, важливо простежити їхній взаємозв’язок з 
подіями в Україні. Адже предки українців брали участь у міжнародній торгівлі 
й війнах, у господарських зв’язках і культурному обміні. Доля слов’ян на укра-
їнській землі перетиналася з діяннями правителів європейських країн та азій-
ських народів. Тому, наприклад, говорячи про середньовічні замки, ми згаду-
ємо їх в англійському Лідсі та в українському Луцьку. Декому з вас пощастило 
жити в місцях, пов’язаних із цікавими подіями середньовічного минулого. Тож 
ви зможете доповнити текст підручника тими відомостями, про які змогли ді-
знатися від своїх рідних, із книжок чи колекцій місцевих музеїв.

Як працювати з підручником
Підручник — це не просто книжка для читання, це особливий інструмент 

для навчання, яким треба правильно користуватися. Ви вже знаєте, як читати 
основ ний текст підручника, як працювати з історичними документами й кар-
тами, відповідати на запитання після параграфа.

Навчальний матеріал нашого підручника розподілений на розділи й пара-
графи, у кожному з яких для зручності виділені окремі пункти.

Деякі теми шкільна програма рекомендує вивчати через практичні занят-
тя. Вони передбачають самостійну роботу учнів і учениць над ілюстраціями, 
текстом підручника й додатковим матеріалом, який можна знайти в бібліотеці 
та в інтернет-мережі. Ваш учитель/ваша вчителька історії на практичних за-
няттях виступатиме як консультант/консультантка.

Певні параграфи чи окремі частини (пункти) параграфів вчитель/вчителька 
порадить вам опрацювати самостійно.

Перед кожним новим параграфом наведено запитання та завдання на 
повторення вивченого вами раніше. Вони допоможуть пригадати те, що по-
легшить вам ознайомлення з новим матеріалом.

Зорієнтуватися в підручнику допоможуть рубрики:

Варто запам’ятати! Український Всесвіт

Свідчать документи

Поміркуймо!

Діємо:
практичні завдання

Історичні подробиці

Фотозагадка

Мудрість віків

Подумайте, що означають малюнки-символи, додані до рубрик; кого чи що 
вони зображують. Після вивчення курсу всесвітньої історії за цим підручником 
ми знову повернемось до цього питання, і ви зможете дати відповідь на нього.

Дати для запам’ятовування, які допоможуть вам зрозуміти історію, ви-
ділені тексті червоним кольором. Вони також повторюються після кожного 
параграфа.

Варто уважно переглядати ілюстрації підручника, які не просто доповню-
ють текст, а й інколи подають пізнавальну інформацію. 

Звичайно, історичну книжку не можна уявити без карт, які є і в цьому підруч-
нику. Для виконання деяких завдань вам знадобляться шкільні атласи з історії.

Запитання та завдання в рубриці 

ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

після кожного параграфа спрямовані на систематизацію нового матеріалу, 
який ви вивчили на уроці. 

Певні питання варто обговорити з однокласниками/однокласницями 
в групах. Складніші — потребуватимуть вашої творчої роботи, використання 
додаткової інформації. Ці питання передбачені насамперед для тих, хто осо-
бливо цікавиться історією.

Отже, пропонуємо вам поринути у світ Середньовіччя. Це не тільки важли-
во для розуміння сьогодення, а й неймовірно цікаво.

Бажаємо вам успіхів!
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Запрошуємо 
до історичної мандрівки 

у Середні віки

Вступ

§1 Цивілізаційна спадщина 
Стародавнього cвіту

Пригадайте, що вивчає історія Стародавнього світу. Визначте, про що 
«розповідають» історичні хмаринки:
 поясніть значення понять хмаринки 1 та проілюструйте їх прикладами 

з історії Стародавнього світу;
 пригадайте та розкажіть, яку роль в історії Стародавнього світу відігра-

ли діячі, згадані у хмаринці 2.
Дайте назви хмаринкам.

 1. НАДБАННЯ ДАВНІХ ЧАСІВ

У шостому класі ви ознайомилися з першою частиною 
всесвітньої історії — історією Стародавнього світу. 
Як ви вже знаєте, це найдовший відрізок історії людства: 
від появи людини на Землі і формування первісного сус-
пільства до історії стародавніх цивілізацій Єгипту, Індії, 
Китаю, Греції, Персії, Риму.

?

Стародавній світ дав людству унікальні пам’ятки архі-
тектури й скульптури, живопису та поезії, що досі надиха-
ють творчих людей в усьому світі.

Діємо: практичні завдання
Уявіть, що вам випала нагода здійснити мандрівку в часі. До яких 

країн вам потрібно завітати, щоб побачити зображені пам’ятки? 
Пригадайте час розвитку стародавніх цивілізацій, які створили ці 

пам’ятки. Розташуйте зображення на уявній хронологічній шкалі.

Фотозагадка

Сьогодні це найдовший обо-
ронний мур у Європі і другий піс-
ля Великої китайської стіни у світі. 
Дізнайтеся, де розташований цей 
оборонний комплекс і що саме він 
захищав у Середні віки.

Стіна Стон (XIV ст.)

1

2

3

4

5

6

7

1

2
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Мудрість віків
1. Як ви розумієте вислів: «Незворушний, мов Сфінкс»?
2. Яка історія походження крилатого вислову: «Соломонове рішення»?
3. Де виникло поняття «демократія»? Яке його значення?

4. Хто і за яких умов промовив фразу: «Рубікон перейдено»? На позначення 
чого ми вживаємо цей вислів сьогодні?

5. Що вам відомо про Сім чудес Стародавнього світу?
 Дати відповіді на деякі запитання вам допоможуть малюнки-підказки.

2. УРОКИ ІСТОРІЇ СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Історія Стародавнього світу — найдовший період в 
історії людства. Саме в цей період з’явилися мистецтво 
й релігія, людина почала займатися землеробством, скотар-
ством, ремеслом і торгівлею, зародилися перші держави.

Стародавній світ дав людству папір і календар, скло, 
унікальні пам’ятки архітектури й скульптури, живопису, 
поезії. Театр та Олімпійські ігри — складова життя не тіль-
ки Стародавньої Греції, а й сучасних людей.

Історія багато чого навчила людей. У людства зароди-
лися нові ідеї щодо устрою нашого світу, про закони при-
роди й про те, яким має бути щасливе суспільство. Героїчні 
сторінки минулого і сьогодні надихають народи в їхній бо-
ротьбі за волю та справедливість, багата культурна спадщи-
на є основою для національного й культурного відродження. 

Поміркуймо!
Давня мудрість вражає сучасним звучанням, важливістю для 

наших днів. Доведіть або спростуйте цю думку, використовуючи 
висловлювання відомих історичних діячів. 

Три речі ніколи не повертаються назад — час, слово, можли-
вість. Тому: не марнуй часу, добирай слова, не втрачай можливість.

Конфуцій

Розум полягає не лише в знаннях, а й у вмінні застосовувати 
ці знання.

Аристотель

Варто читати багато, але не багато чого.
Тацит

Таємна вечеря (фреска художника Леонардо да Вінчі, 1495–1497 рр.)

1. Визначте/пригадайте, який сюжет історії Стародавнього світу надихнув ху-
дожника на створення фрески.

2. У якому з історичних джерел давнього світу описано історію, що лягла в 
основу сюжету фрески?

3. Хто є головним героєм фрески? Яка роль цієї особи в історії?



Вступ Вступ

1312

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1 1000 30008000

74 м 44 м 24 м 7,5 м
3,5 м

86 см

Залишилося до завершення марафонської дистанції завдовжки 42 км 195 м

9 000  
Винайдення лука і стріл

5 400  
Трипільська культура

1 792  
Закони Хаммурапі

2 580 
Піраміда Хеопса

753  
Заснування Рима

476 
Падіння Римської імперії

1519 
Леонардо да Вінчі

1829 
Перший паровоз

1961 
Політ Юрія Гагаріна в космос

650 м

2000
9 000

Історія Стародавнього світу пов’язана і з історією 
України та інших країн. Адже саме з Візантії — спадко-
ємиці Римської держави — поширилося на Русі христи-
янство. З Візантії прийшло кириличне письмо, яким ми 
користуємося сьогодні. Звідти ж — багато культурних 
традицій, що сприяли формуванню у Східній Європі хрис-
тиянської цивілізації, до якої належить і сучасна Україна.

Історичні подробиці
Осягнути історію людства дає змогу уявна картина прискорен-

ня історичного розвитку. Уявімо собі всю історію людства — близь-
ко 2 млн 600 тис. років — як марафонську дистанцію завдовжки 

42 км 195 м. Якщо припустити, що за допомогою фантастичної машини 
часу її долає бігун, то протягом значного історичного періоду відбувати-
меться дуже мало змін. Лише на 26-му кілометрі первісну темряву розсіє 
вогонь, яким почав користуватись пітекантроп. Тільки на 41-му кілометрі 
марафонець помітить перші пастки для тварин, зроблені неандерталь-
цями. Кроманьйонець з луком і стрілами з’явиться біля бігової доріж-
ки, коли до фінішу лишатиметься близько 650 м. Лише за 74 м до кінця 
дистанції бігун побачить єгипетські піраміди. За 44 м до фінішу вздовж 
бігової доріжки почнуть шикуватися римські легіони, які розсіються через 
20 м (понад 1160 років), коли Рим впав під натиском варварів.

За 7,5 м до завершення бігу промайне фігура сивого старця Леонар-
до да Вінчі. Менш як за 3,5 м до кінця дистанції марафонець почує гуркіт 
першої залізниці. І лише за 86 см — за мить до фінішу — у небо злетить 
перший космічний корабель.

ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую нову інформацію
1. Поясніть значення поняття «цивілізація».
2. Назвіть центри найдавніших цивілізацій. Схарактеризуйте їхні здобутки.
3. Пригадайте видатних діячів історії Стародавнього світу.
4. Які події історії Стародавнього світу відбувалися на теренах сучасної України?
5. Перевірте, як ви засвоїли матеріал: https://cutt.ly/7tmPY1T

Визначте, розвиток яких цивілізацій ілюструє колаж. Уявно розташуйте 
фото на шкалі часу.

  Обговорюємо в групі
1. Чому знання історії і культури Стародавнього світу важливе для сучасної 

людини?
2. Які, на вашу думку, досягнення людства Стародавнього світу мають найбіль-

ше значення в теперішні часи?

  Мислю творчо
Як ви розумієте вислів «прискорення історичного розвитку»? Поясніть на при-

кладі історії своєї родини.

1 2 3

4 5

6

7
8 9 10

11 12
13 14

15

16 17
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§2 Середньовіччя 
як епоха розвитку людства

Пригадайте, коли відбулося падіння 
Західної Римської імперії. Як воно 
пов’язане з Великим переселенням 
народів? Розкрийте значення по-
нять, уміщених у хмаринці слів.

1. ЩО ТАКЕ 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Історичну епоху, що на-
стала після найдавніших 
часів і тривала із середини 
V ст. до кінця XV ст., на-
зивають Середньовіччям. 
Відлік цієї епохи розпочи-
нається з падіння Західної 
Римської імперії, що стало страшною історичною ката-
строфою. У 476 р. перестала існувати держава, яка протя-
гом тисячоліття була центром політичного розвитку й осе-
редком культури для багатьох країн і народів. Завершує 
хронологічні межі Середньовіччя 1492 р., коли Христофор 
Колумб відкрив Америку. 

Саме поняття «Середньовіччя» «подарували» світові іта-
лійські поети й філософи, і вигадали його лише тоді, коли 
ця епоха вже завершувалася й розпочалася Нова доба, нова 
історія (про неї ви дізнаєтеся в наступному класі).

Варто запам’ятати!
Середньовіччя — період в історії Європи, що тривав із се-

редини V ст. до кінця XV ст.

Італійці вважали, що в історії людства між «світлими 
часами» і Новою добою тривали «похмурі століття». «Світ-
лими часами» назвали розквіт Стародавньої Греції і Ста-
родавнього Риму, коли високого рівня розвитку досягли 
освіта, наука та мистецтво. Розвиток людства, не гірший 
ніж за Античності, продовжився в Нову добу. А століття, 
які відмежовують Стародавній світ і нову епоху, відзначи-
лися, на думку мислителів, виявами дикунства, забобонів 
і жахів та призвели до загального занепаду Європи. Так 
виник образ «похмурого Середньовіччя».

?

Поміркуймо!
Уважно розгляньте ілюстрації та підписи до них. Визначте, яка 

з них ілюструє Середньовіччя як «темні віки», а яка — як визна-
чний період в історії людства.

Святий Домінік
спалює єретичні

книги (картина
художника Педро

Берругете, 1475 р.)

Сюжетні декоративні композиції на склі (вітражі) Шартрського собору

Шартрський собор — пам’ятка 
середньовічної архітектури.
Побудований у рекордно короткі 
строки (1194–1220 рр.). До наших 
днів зберігся в такому ж вигляді, 
що і 800 років тому. 
Містить унікальні вітражі 
(сюжетні композиції з кольорового 
скла), розміщені на 146 вікнах

Поміркуйте, чому собор у Шартрі називають «Скляною Біблією».

Поміркуймо!
Пригадайте, де ви 

бачили вітражі; яку роль 
вони виконують.
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Згодом люди почали відзначати перева-
ги і середніх віків порівняно з тим часом, у 
якому вони жили. Дехто навіть вважав, що 
епоха Середньовіччя була чи не найкращою 
в історії. Адже тоді, мовляв, повітря не було 
забруднене викидами із фабричних труб, 
людей не знищували смертоносною зброєю, 
створеною на основі новітніх технічних до-
сягнень. Люди почали ідеалізувати серед-
ні віки, уявляючи, що тоді нібито справді 
панували шляхетність, мужність, цінува-
лася гідність. Ці часи сприймалися як доба 
рицарства, поетично зображеного в романах 
письменника Вальтера Скотта та поезіях-
зверненнях до Прекрасної дами.

Насправді в Середньовіччі поєднувалися 
світлі, позитивні та похмурі, негативні події 
і явища. Не може бути тільки «поганою» чи 
«гарною» велика історична доба.

2. ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Діємо: практичні завдання
Працюючи з наступним фрагментом параграфа, доповніть схему 

«Новації доби Середньовіччя».

НОВАЦІЇ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Політичні Економічні Суспільні Культурні

Отже, з V ст. розпочався новий період історії зі своїми 
особливостями та новими осередками цивілізації. Серед-
ньовіччя від давніх часів відрізняється тим, що значними 
історичними подіями була охоплена вся Європа, а не тіль-
ки узбережжя Середземного моря, як це було в давнину. 
Італія на два століття втратила провідну роль. Значного 
розвитку досягла Візантійська держава.

У період Середньовіччя в господарстві багатьох країн сві-
ту відбулися важливі зміни: сформувалися нові — феодаль-
ні відносини. Основною особливістю феодалізму є васалі-
тет — угода між васалом і сеньйором-землевласником, за 
якою васал отримував від сеньйора землю, присягався йому 
у вірності та військовому служінні, а сеньйор мав захищати 
свого васала (про це буде йтися в наступних параграфах).

У середні віки розширилася площа оброблюваної землі. 
Досконалішими стали знаряддя праці хліборобів: широ-
ко використовували плуг і борони, водяні та вітряні мли-
ни. Поліпшився обробіток ґрунту.

Чимало сучасних міст виникло саме в епоху Середньо-
віччя. Це стало поштовхом для розвитку господарства й 
культури. Саме із середніх віків люди користуються порце-
ляновим посудом, дзеркалами, виделками, милом, окуля-
рами, ґудзиками, механічними годинниками. З’явилися 
доменні печі. Вирішальне значення мав винахід пороху 
та вогнепальної зброї для розвитку військової справи. 
З розвитком мореплавства удосконалилося будівництво 
кораблів. Завдяки цьому сміливі мандрівники дослідили 
значну частину суші, морів і океанів, відкрили нові мате-
рики — Америку й Австралію.

Культура початку Середньовіччя вирізняється сво-
їм релігійним наповненням. Релігія глибоко проникла 
в побут і звичаї народів і стала основою розвитку їхньої 
духовної культури.

В історичних романах 
рицарі є символом 

шляхетності та гідності 
(ілюстрація 

із середньовічної книжки)

Формування держав
у Західній Європі
і на землях 
Центральної Європи,
заселених слов’янами

Панування 
натурального 
господарства

Уповільнення 
розвитку культури

Провідна роль церкви
в житті суспільства

Пожвавлення госпо-
дарської діяльності

Збільшення кількості
населення

Заснування
європейських міст

Формування 
середньовічного
суспільства, 
«феодальна драбина»

Формування міської
культури

Зародження ринкових
відносин

Зменшення кількості 
населення
Послаблення впливу
церкви

Зародження ідеології
гуманізму

Піднесення науки 
і мистецтва, 
Відродження 
(Ренесанс)

Раннє 
Середньовіччя

(V–IX ст.)

Розвинене 
(«класичне»)

Середньовіччя
(середина 
ІX–XІІІ ст.)

Пізнє 
Середньовіччя/

Доба 
Відродження
(ХІV–ХV ст.)

Період становлення
племінних союзів 

(V–ІX ст.)

Період існування 
Русі-України 

(ІX–XІІІ ст.)

Період удільних 
князівств 

(ХІІІ–ХV/ХVІ ст.)

Періодизація Середніх віків на теренах Західної Європі та України
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Видатних успіхів досягло мистецтво. Побудовані в серед-
ні віки фортеці, храми, ратуші дотепер прикрашають міста.

Французьке місто Каркасон донині 
зберегло ознаки доби Середньовіччя 
(сучасне фото)

1. Поміркуйте, з якою метою було 
збудовано замок.

2. На які особливості суспільних від-
носин доби Середньовіччя вказує 
характер споруди? 

Фотозагадка

У якому українському місті розташована ця фортеця, яку називають 
«Замок Любарта»? Які події середньовічної історії, пов’язані з цим зам-
ком, вам відомі?

У середні віки з’явилася перша друкова-
на книга. Про новини люди почали дізна-
ватися з газет. Було відкрито університети, 
у яких розвивалися освіта та наука. Вчені 
винайшли термометр і барометр, телескоп і 
мікроскоп. Було створено вчення про обер-
тання планет навколо Сонця, висунуто гі-
потезу про існування безлічі світів.

У середні віки утворилися держави, 
що існують і в наш час: Англія, Франція, 
Іспанія, Польща, Чехія та ін. У європей-
ських державах було закладено фундамент 
сучасної демократії: засновані парламенти, 
почало формуватися усвідомлення цінності 
прав людини.

Сформувалися мови багатьох народів: англійська, 
французька, німецька тощо.

Тобто порівняно зі стародавніми часами людство зроби-
ло великий крок уперед у розвитку господарства і культу-
ри. Більшість явищ сучасного життя сягають корінням у 
часи зародження національної культури та національного 
характеру сучасних народів Європи.

3. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА 
ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Історію середніх віків учені вивча-
ють через дослідження пам’яток ма-
теріальної культури. Це знаряддя 
праці, якими в ті часи користувалися 
селяни та ремісники, зброя, меблі, по-
суд тощо. Вони зберігаються в багатьох 
музеях світу.

Середньовічна історія ближча до на-
шого часу, ніж історія Стародавнього 
світу. Добрими «оповідачами» про то-
гочасне життя є історичні пам’ятки. 
У старовинних містах і в наші дні мож-
на побачити квартали будинків реміс-
ників і купців, фортеці й вежі, храми.

Історію середніх віків учені мають 
змогу відтворити, проаналізувавши 
численні писемні історичні джерела, 
що зберігаються в архівах. До таких до-
кументів належать описи володінь, зві-
ти управителів маєтків, записи законів 
і указів правителів, вироки судів, запо-
віти, дарчі, купчі записи тощо.

Збереглося також чимало історич-
них творів-хронік (літописів) того часу. 
У них викладено події «від створення 
світу» і до періоду життя письменни-
ка-хроніста. Є й такі історичні твори, 
автори яких не тільки оповідали, а й 
прагнули систематизувати та пояснити 
події.

Перший друкарський 
верстат

Визначте, до яких видів джерел історії 
належать ті, що зображені на ілюстраціях.
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До наших днів дійшло чимало творів художньої літера-
тури, праць учених і творів мистецтва: малюнки на книж-
ках і килимах, картини і статуї в храмах.

Для вивчення історії Середньовіччя дуже цінними є 
пам’ятки народної творчості: старовинні народні пере-
кази, народні пісні, балади, казки, рицарські романи.

Учені черпають відомості про життя людей з багатьох 
джерел. Вони зіставляють їх, з’ясовують, наскільки прав-
диво в них відображено життя, а потім роблять висновки, 
пояснюють окремі події і цілі періоди історії.

Діємо: практичні завдання
Уявіть себе співробітником/співробітницею дослідницької 

лабораторії та виконайте дослідницькі завдання. 
1. Визначте і поясніть, чи належать запропоновані матеріали 

до історичних джерел.
2. Як ви вважаєте, що можна дізнатися про військове мистецтво  

Середньовіччя з цих джерел інформації?

               пісня про роланда (уривок)
… Наділи вже кольчуги сарацинські,
Що в більшості були з кілець потрійних,
Чудові шоломи із Сарагоси,
І віденські мечі булатні збоку,
Списи з Валенсії, щити червлені…

На нас йде сарацинів безліч,
Стількох відразу ще ніхто не бачив.
Їх перед нами близько сотні тисяч.
В міцних кольчугах, шоломах блискучих,
Із довгими списами з гострим вістрям.
На нас чекає битва небувала.

Переклад зі старофранцузької 
Вадима та Нінелі Пащенків

Обкладинка
українського видання 

поеми 2008 р.

Ілюстрація 
до середньовічної 
поеми 
«Пісня про Роланда»
(мініатюра 
Лойзета Льєде, 
1500 р., Париж)

ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую нову інформацію
1. Поясніть поняття «Середньовіччя».
2. Що вивчає історія середніх віків? Яке місце посідають середні віки в загальній 

історії?
3. Назвіть хронологічні межі доби Середньовіччя. Визначте періодизацію історії 

середніх віків.
4. Як учені дізнаються про життя людей у часи Середньовіччя? Назвіть основні 

джерела історії середніх віків.
5. Розкажіть про основні досягнення в розвитку господарства в 

середні віки.
6. Які важливі зміни відбулися в розвитку культури за доби Се-

редньовіччя?
7. Перевірте, як ви засвоїли матеріал: https://cutt.ly/htmPUrW

  Обговорюємо в групі
1. Обговоріть у класі результати роботи зі схемою «Новації доби Середньовіччя».
2. Підготуйтеся до дискусії в класі: доберіть аргументи на користь тези про від-

сталість доби Середньовіччя, або що Середньовіччя було важливим етапом у 
розвитку цивілізації.

  Мислю творчо
1. Чому в історичній пам’яті європейців закріпилися межі Середньовіччя, визна-

чені 476 та 1492 роками? Певна історична доба розпочинається раптово чи з 
конкретної дати?

2. Визначте спільні й відмінні риси в розвитку Русі-України та Західної Європи.
3. Роздивіться ілюстрації і напишіть історичне есе «Середньовіччя і сучасність». 

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.
Запам’ятайте їх:

середина V — кінець XV ст. доба Середньовіччя
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§3
Велике переселення народів 
та утворення «варварських 
королівств»

Пригадайте, кого римляни називали варварами і що означає це слово. 
У чому полягала відмінність між Римською імперією та варварським  
світом? Які варварські племена здійснювали набіги на Римську імперію 
пізніх часів її існування?

1. ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ І ПАДІННЯ 
ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

У IV ст. розпочалося масштабне переміщення різних 
племен, що ввійшло в історію як Велике переселення на-
родів (IV–VI ст.). Воно мало кілька причин: різке похо-
лодання на півночі Європи, що змушувало людей шукати 
нові пасовища для худоби; посилення майнової і соціальної 
нерівності; зростання ролі вождів і знаті, їхнє прагнення до 
захоплення нових земель і воєнної здобичі. Войовничих пе-
реселенців — варварів (так римляни називали усіх не рим-
лян: германців, слов’ян, гунів та інші народи) — вабили 
багаті землі та впорядковані міста Римської імперії. Вони 
переселялися сюди зі своїми родинами, домашнім майном, 
худобою. Такі переселення людей називають міграцією.

Варто запам’ятати!
Міграція (лат. migratio, від migro — переходжу, переселяю - 

ся) — зміна постійного місця поживання людей, їхнє переміщен-
ня до іншого географічного регіону, до іншої країни.

Діємо: практичні завдання
Спосіб життя й суспільна організація варварських племен істот-

но відрізнялися від устрою життя римського суспільства. Опрацюй-
те історичний документ і визначте, як було влаштовано управління 
племенами давніх германців.

?

Свідчать документи
Давні германці в І ст. н. е. (за Тацитом)

У менш важливих справах радяться старійшини, а про найваж-
ливіші — усі. Сходяться в певні дні… Тишу встановлюють жерці… 

Потім вислуховують  короля або когось із старійшин відповідно до його 
віку, знатності, військової слави, красномовства, не стільки тому, що в його 
владі наказувати, скільки через переконливість. Якщо думка (їм) не подо-
бається, її відхиляють гучним гомоном, а коли подобається, то трясуть 
списами: ушановувати зброєю в них найпочесніший спосіб схвалення…

Перед народними зборами можна також виступати з обвинувачен-
ням… Покарання зустрічаються різні, залежно від злочину: зрадників і 
перебіжчиків вішають на деревах, боягузів і дезертирів… — топлять у 
драговині… Більш легкі злочини теж відповідно караються: з обвинува-
чених стягують штраф певною кількістю коней і худоби… На цих же збо-
рах обирають і старійшин, що вершать суд в округах і селищах…

Ослабленій після поділу в 395 р. Римській імпе-
рії дедалі важче було протистояти навалам варварів. 
Протягом наступних десятиліть «вічне місто» Рим 
зазнає страхітливого спустошення внаслідок навали 
варварів.

ПЕРШІ СЕРЕДнЬОВІЧнІ 
ДЕРЖаВи

Розділ 1

Римська імперія в протистоянні з варварами

Битва на 
Каталаунських полях.
https://cutt.ly/ztmTzWv
Тривалість: 04:06

Запитання до відео:
1. Поміркуйте, чому варварські племена франків, вестготів, бургундів у битві 

виступили на боці римлян.
2. Чому битву на Каталаунських полях називають «битвою народів»?

Пограбування 
Рима весготами

на чолі з Аларіхом

Пограбування Рима 
вандалами на чолі

з Гейзеріхом

Вандалізм
(від «вандали») —

зловмисне
руйнування
культурно- 
історичних 

пам’ятників,
матеріальних
і культурних 

цінностей
та майна.

Каталаунська битва
з гунами на чолі

з Аттілою
(«Батіг Божий»)

Зречення влади останнім
імператором Ромулом

Августом за
наказом Одоакра

410 р. 451 р. 455 р. 476 р.
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У 476 р. ватажок найманців із племен варварів Одоакр 
скинув останнього римського імператора Ромула Авгус-
тула й оголосив, що Західну Римську імперію знищено. 
Господарський, державний і суспільний лад імперії було 
зруйновано повстаннями невдоволених пригнобленням 
простих людей і навалами варварів. Водночас із падінням 
Риму закінчилася й епоха Стародавнього світу.

2. УТВОРЕННЯ «ВАРВАРСЬКИХ КОРОЛІВСТВ»

У часи Великого переселення народів Римська імперія 
виявилася неспроможною зупинити варварські переселен-
ня у свої володіння. Не маючи змоги подолати варварів, 
римські правителі часто надавали їм для розселення землі 
римських провінцій. На нових місцях вожді варварських 
племен проголошували себе королями (верховними прави-
телями) — так в умовах розпаду Західної Римської імперії 
у Vст. постали «варварські королівства».

Історичні подробиці
Легендарний король Артур та рицарі круглого столу

Велике переселення народів супроводжувалося жорстокими 
війнами між варварами та місцевим населенням. Давні жителі 

острова Англія називалися «бриттами». Після того як римські війська 
на початку V ст. захопили острів, на бриттів почали нападати герман-
ські племена саксів, англів і ютів. Англосаксонські завоювання Англії 
тривали понад 150 років. Під час завоювання англосакси знищили час-
тину населення, частина була витіснена на західні землі острова, ре-
шту ж перетворили на рабів і залежних людей. Опір бриттів варварам- 
завойовникам очолив легендарний король Артур. Історичність постаті 
Артура піддавали сумніву ще у ХІІ ст. Водночас його образ надихнув  
багатьох середньовічних і сучасних авторів на створення творів про  
героя, який бореться з неспра-
ведливістю.

«Рицарі круглого столу»
(сучасна реконструкція) —

за численними легендами, вірні
побратими короля Артура

3. ФРАНКСЬКА ДЕРЖАВА. ХЛОДВІГ

Діємо: практичні завдання
За допомогою хмаринки слів, яка 

нагадує нам ознаки держави, визначте, чи 
всі з них були притаманні державі франків.

Германські племена франків жили на зем-
лях уздовж нижньої течії Рейну. У V ст. серед 
франкських вождів висунувся хитрий, обачли-
вий і жорстокий Хлодвіг (481–511 рр.) із роду 
Меровея. Правителів із цього роду називали 
Меровінгами.

Франків приваблювали родючі рівнини сусід-
ньої Галлії. Вони мріяли захопити там землю і 
худобу, дорогу зброю і бойових коней.

«Варварські королівства» кінця V ст.

1. Назвіть «варварські королівства», які утворилися на теренах Римської 
імперії.

2. Зіставте карту із сучасною політичною картою Західної Європи та з’ясуйте, 
які сучасні європейські держави розташовані в межах «варварських коро-
лівств». Чи є схожі назви?

3. Як ви думаєте, чому історія «варварських королівств» була нетривалою?
Хлодвіг — король франків (зображення 

на бронзовій медалі)

481–843 рр. 
Наймогутніша

держава

418–718 рр. 
507 р. — Південна Галлія 

завойована франками
718 р. — Іспанія

завойована арабами

413–534 рр.
Завойоване франками

429–534 рр.
Завойоване

Візантією

488–555 рр. 
Завойоване

Візантією

Королівство
лангобардів 

VI ст. – 714 р. 
Завойоване імперією 

франків

409–585 рр. 
Завойоване 
вестготами

829 р. — об’єднан-
ня англосаксонських 
королівств Екбертом

454–567 рр.
Знищене

лангобардами
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Очолювані Хлодвігом франки й інші союзні племена за-
хопили в 486 р. Північну Галлію, а згодом підкорили пів-
день країни та багато германських племен на схід від Рейну.

Франки жили невеликими поселеннями. Кожна сім’я 
займала таку ділянку, яку могла обробити самотужки. 
Завоювавши Галлію, франки не відбирали в місцевих жи-
телів їхню власність, тому багато представників місцевої 
знаті визнали владу Хлодвіга. Ця знать допомагала йому 
правити країною. До того ж, із франкськими вождями 
поріднилися багаті римляни.

Близько 500 р. франки створили державу. Хлодвіг 
став королем — єдиним верховним правителем держави. 

Король передавав владу в спадок своїм си-
нам. За злочини, вчинені проти короля, 
карали стратою. Король сам вирішував 
важливі державні справи, радячись лише 
з представниками заможної знаті. Про 
його рішення повідомляли рядових фран-
ків на військових оглядах, що здійснюва-
лися щорічно навесні.

У кожну область Хлодвіг призначав 
правителів-графів. Вони збирали з насе-
лення податки, командували загонами 
воїнів, вершили суд, але найвищим суд-
дею був король. Хлодвіг і його спадкоємці 
для зміцнення своєї влади роздавали ко-
ролівські землі як винагороду за службу 
своїм прибічникам і дружинникам. Зна-
тні люди ставали великими землевласни-
ками. На їхніх полях працювали раби та 
колони. Вони набирали собі загони воїнів і 
наділяли їх землею. Під час війни збирали 
ополчення з вільних франків. Але постій-
ною військовою силою була королівська 
дружина.

За часів Хлодвіга була складена «Саліч-
на правда» — перелік правових норм, на 
яких ґрунтувався суспільний лад франків 
на етапі становлення держави. Більшість 
її статей була присвячена злочинам проти 
людини та майна. Ці статті встановлюва-
ли покарання за крадіжку свиней, рога-
тої худоби, коней, собак, рабів, за підпал, 
руйнування огорож.

Діємо: практичні завдання
Опрацюйте уривки із «Салічної правди» та дайте відповіді на 

запитання.

§ 3. Якщо вільна людина, влаштувавши злам, вкраде 
на 2 ден. і буде викрита, присуджується до сплати 15 сол.

§ 1. Якщо раб вкраде поза будинком на 2 ден., він повертає 
викрадене і відшкодовує збитки, і, крім цього, розпростертий 
(на лаві) отримує 120 ударів батогом.

§ 1. Якщо хто позбавить життя вільного франка або варвара, 
що живе за Салічним законом, і буде викритий, присуджується 
до сплати 8000 ден., що становить 200 сол.

§ 5. Якщо хто позбавить життя римлянина — королівського 
співтрапезника — і буде викритий, присуджується до сплати 
12000 ден., що становить 300 сол.

§ 1. Якщо хто позбавить життя графа, присуджується до спла-
ти 24 000 ден., що становить 600 сол.

§ 5. Земельна ж спадщина в жодному разі не повинна пере-
йти жінці, але вся земля хай переходить чоловічій статі, тобто 
братам.

1. Доведіть, що суспільство держави франків складалося з різних 
соціальних груп.

2. Чим відрізнялося становище жінки у франкському суспільстві?

Перед смертю Хлодвіг розділив Франкське королівство 
між своїми синами. Його нащадки постійно воювали між 
собою та з сусідами.

Історичні подробиці
Легенда про суассонську чашу

У той час багато церков було пограбовано військом Хлодвіга…
І от вороги викрали з однієї церкви разом з іншими церков-

ними прикрасами надзвичайно велику і красиву чашу. А єпископ цієї 
церкви послав до короля просити, щоб, якщо не можна його церкві 
одержати інші священні посудини, то, принаймні, одержати хоча б (зга-
дану) чашу. Вислухавши це прохання, король сказав посланцю: «Йди за 
нами в Суассон, тому що там будуть ділити все захоплене. Якщо мені 
випаде за жеребом і посудина, яку просить святий отець, я виконаю 
(його прохання)». І от, прибувши в Суассон, король сказав, склавши по-
середині всю здобич: «Прошу вас, найхоробріші воїни, не відмовтеся 
дати мені, крім поділу, хоча б цю посудину», — він мав на увазі згадану 
вище чашу. Коли король сказав це, ті, що мали здоровий глузд, відпо-
віли: «Усе, що ми бачимо тут, великий король, належить тобі, як і самі

Хрещення Хлодвіга
(вітраж із середньовічного 

собору)

Сторінки
із «Салічної правди»
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ми покірні твоїй владі. Роби все, що тобі забажається, тому що ніх-
то не може опиратися твоїй владі». Коли вони так сказали, один 
легковажний, заздрісний і запальний із голосним лементом під-
няв сокиру і розрубав чашу, сказавши: «Нічого з цього не одер-
жиш, крім того, що належить тобі за жеребом». Усі були цим зди-
вовані, але король затаїв образу під покірливістю та терпінням. 
Приховавши в серці рану, він узяв чашу і передав її посланцю єпископа.

Минув рік, і він наказав зібратися всьому війську зі зброєю, щоб по-
казати на березневому полі, наскільки справно тримають цю зброю. І 
от, коли обходив там ряди, підійшов до того, хто розрубав чашу, і сказав 
йому: «Ніхто не тримає так неохайно зброю, як ти, бо і спис твій, і меч, і 
сокира — усе нікуди не годиться», — і, вирвавши у нього сокиру, кинув 
її на землю. А коли той нахилився, щоб підняти її, король, змахнувши 
своєю сокирою, розрубав йому голову: «Так, — сказав він, — ти вчинив 
із чашею в Суассоні». А коли той помер, повелів усім розійтися по до-
мівках, викликавши ще більший страх до себе.

Багато вів він війн і багато здобув перемог…

ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую нову інформацію
1. Поясніть поняття: «міграція», «Велике переселення народів», «варварські ко-

ролівства», «Салічна правда».
2. Назвіть причини Великого переселення народів, падіння Західної Римської 

імперії.

3. Виконайте завдання до хмаринки слів:

а) дайте назву хмаринці слів;

б) поясніть, з якими історичними подіями 
пов’язані згадані в ній герої;

в) визначте, хто з них був сучасниками.
4. Упорядкуйте хронологічну послідовність 

подій на шкалі часу.

Поділ Римської 
імперії

на Західну
і Східну

– +395

Пограбування 
Риму 

вестготами на 
чолі з Аларіхом

– +420

Битва на
Каталаунських

полях

– +444

Пограбування 
Риму 

вандалами на 
чолі з Гейзеріхом

– +468

Падіння
Західної
Римської

імперії

– +492

395
420

445
470

400
425

450
475

405
430

455
480

410
435

460
485

495
415

440
465

490
500

5. Перевірте, як ви засвоїли матеріал:
https://cutt.ly/mtmPUxj

  Обговорюємо в групі
1. Обговоріть у класі результати роботи за завданням рубрики «Діємо: практич-

ні завдання» на с. 25.
2. За прикладом постаті Хлодвіга укладіть словесний портрет правителя «вар-

варського королівства». Для виконання роботи використайте наведені в під-
ручнику дані про франкську державу та постать Хлодвіга.

3. Поміркуйте, чому правителі «варварських королівств» приймали хрещення.
4. Наведіть аргументи на користь думки: «“Салічна правда” — важливе історич-

не джерело».

  Мислю творчо
1. Чи існував насправді король Артур? Використовуючи різні джерела, прове-

діть власне дослідження. Про його результати розкажіть у класі.
2. Пригадайте з 6 класу або дізнайтеся, які народи проживали та які події відбу-

валися на теренах України в часи Великого переселення народів та утворення 
«варварських королівств».

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.
Запам’ятайте їх:

476 р. падіння Західної Римської імперії, закінчення історії Стародав-
нього світу

500 р. утворення Франкської держави на чолі з Хлодвігом

Поміркуйте, чому ніхто не виступив проти Хлодвіга, коли він убив 
воїна. Про що свідчить цей випадок?

Помста Хлодвіга
(середньовічна
мініатюра)
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§4 Карл Великий. Імперія франків

Про що розповідає хмаринка слів? 
Які імперії Стародавнього світу ви 
пам’ятаєте? Розкрийте значення 
слів хмаринки.

1. ПРИХІД ДО ВЛАДИ 
ДИНАСТІЇ КАРОЛІНГІВ

Меровінги щедро роздавали своїм 
дружинникам, чиновникам і церкві ве-
ликі наділи землі. У результаті постій-
них дарувань влада Меровінгів значно 
ослабла, оскільки силу в державі отри-
мали інші, найбагатші землевласни-
ки. Королі з роду Меровінгів втратили 
вплив на державні справи й дістали 
прізвисько «ледачі». Поступово влада 
в королівстві перейшла до майордо - 
мів — старших управителів королів-
ським двором, які були також і вели-
кими землевласниками. «Королю, — 
як зазначав літописець, — залишило-
ся задовольнятися лише титулом».

Історичні подробиці
Одному з майордомів, Карлові Мартеллу (717–741 рр.), вда-

лося об’єднати під своєю владою все королівство франків. Йому 
також вдалося в 732 р. у битві під містом Пуатьє завдати поразки 

арабам, які в першій половині VIII ст. почали нападати на Галлію. Після 
перемоги Карла Мартелла їхнє просування в Європу було зупинено, 
а незабаром арабів було витіснено й з Південної Галлії.

Після смерті Карла Мартелла майордомом став 
його син піпін короткий (741–768 рр.), прозва-
ний так через маленький зріст. У 751 р. Піпін від-
правив у монастир останнього Меровінга і став ко-
ролем франків, заснувавши династію каролінгів.

?

Для надання своїй владі законності король заручився 
підтримкою Папи Римського. Піпін відрядив посланців до 
Папи Римського із запитанням: «Чи добре, що у Франк-
ській державі правлять королі, які не мають реальної ко-
ролівської влади?» На що Папа відповів: «Краще називати 
королем того, хто має владу, ніж того, хто не володіє нею». 
Згодом Папа коронував Піпіна Короткого. Як вдячність за 
це, Піпін допоміг Папі в боротьбі з державою лангобардів. 
Під владу Папи Римського було передано міста Рим і Равен-
на з околицями. Так у Середній Італії утворилася держава 
Римських Пап — Патримоній Святого Петра (Папська 
область), що проіснувала понад тисячу років (до 1870 р.).

2. ІМПЕРІЯ КАРЛА ВЕЛИКОГО

Після смерті Піпіна Короткого влада перейшла до 
його сина карла Великого (768–814 рр.). У середні віки 
про Карла Великого було складено багато пісень і легенд. 
Він був високий на зріст. Письменники і хроністи про-
славляли його бойові подвиги, справедливість і мудрість. 
Сучасників вражала його енергійність, він вникав у всі 
подробиці управління державою. Від імені Карла Вели-
кого походить назва династії франкських правителів — 
Каролінгів та титул «король».

Варто запам’ятати!
Король — титул монарха в деяких країнах. За однією з вер-

сій походить від імені Карла Великого (лат. Carolus Magnus). 
Не лише підтверджував статус його володаря як найвищого 

представника влади в країні, а й був символом «помазаника Божого», 
що освячувався вищою владою Папи Римського.

Від природи войовничий і амбіційний, 
Карл більшу частину життя присвятив ві-
йнам з метою підкорити сусідні землі — із  
46 років свого правління 44 він провів у воєн-
них походах, особисто очолюючи 27 із 53 з них. 

Наприкінці правління Карла Великого 
під його владою опинилося багато племен і 
народів. За розмірами території Франкське 
королівство було майже таким, як колишня 
Західна Римська імперія.

Статуя Карла
Мартелла

у Версальському
палаці, Франція

Піпін Короткий (малюнок доби Нового часу) навертав  
у християнство германські племена

Які елементи зображення вказують на роль Піпіна 
Короткого в історії?

Імператор Карл Великий 
(картина художника Альбрехта Дюрера, 

1512 р.)
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Діємо: практичні завдання
Опрацюйте історичну карту та виконайте завдання до неї.
1. Покажіть на карті Франкське королівство на початку 

правління Карла Великого, кордони імперії Карла Великого. 
Позначте їх на контурній карті.

2. Назвіть підкорені Карлом Великим країни.
3. Покажіть напрямки походів Карла Великого.

Імперія Карла Великого

У 800 р. Карл Великий прибув до Рима і був оголошений 
імператором. Титул (почесне або високе звання) потріб-
ний був Карлові для зміцнення влади. Згодом він наказав 

записати звичаєве право всіх підкорених народів. Також 
сам видав 65 капітуляріїв (законів і розпоряджень), яки-
ми впорядковував різні галузі життя держави. Авторитет 
Карла Великого визнали правителі інших країн Європи.

Символи державної влади 
Карла Великого: 
Євангеліє та імператорська 
корона

Поміркуймо!
1. Дізнайтеся більше про проголошення Карла Великого ім-

ператором. Поміркуйте, чому саме Євангеліє стало символом 
влади Карла Великого.

2. Визначте, яке значення мала коронація: для самого Карла; 
для його роду; для держави франків; для Візантії; для Папи Рим-
ського.

«Карл Великий — 
імператор Заходу»

https://cutt.ly/CtmPPrD Коронація Карла Великого 
(середньовічна мініатюра)

Свідчать документи
Придворний історик Ейнгард 

про війну Карла Великого із саксами
І от почалася проти них ця війна, що велася з великою вза-

ємною запеклістю, але все ж із більшими втратами для саксів, ніж для 
франків, цілих 33 роки.

Ніколи государ не давав їм безкарно робити це, мстився за злочин 
і карав по заслугах, чи то сам приводив військо, чи то посилав його зі 
своїми графами. Відомо, що ця війна, яка тривала стільки років, закін-
чилася на умовах, запропонованих государем і прийнятих підкореними.

На підставі тексту параграфа та історичного джерела укладіть пере-
лік рис характеру Карла Великого, завдяки яким йому вдалося створити 
могутню імперію. 
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3. «КАРОЛІНГСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ»

Для управління величезною імперією Карлу Великому 
потрібні були освічені чиновники, а для зміцнення хрис-
тиянства — освічені священники. Тому Карл Великий 

гуртував довкола себе освічених людей 
та багато уваги приділяв розвиткові 
культури. Унаслідок низки культур-
ницьких заходів в імперії розпочалося 
«каролінгське відродження» — пе-
ріод піднесення культури в Західній 
Європі, що тривав за доби правління 
Карла Великого та його найближчих 
нащадків (кінець VIII — перша по-
ловина ІХ ст.). У різних містах від-
кривали школи, будували монастирі, 
королівські резиденції, храми. Архі-
тектурні споруди часто оздоблювали 
мозаїками та фресками. У скрипторі-
ях монастирів переписували Біблію, 
праці релігійних авторитетів, зразки 
античної літератури. Це сприяло роз-
виткові мистецтва книжкової мініатю-
ри. За часів Карла Великого сформува-
лася єдина система запису музики, яку 

почали вивчати обов’язково. Крім чоловіків, значний внесок 
у «каролінгське відродження» зробили жінки. Історія збере-
гла їхні імена. Зокрема, сестра Карла Великого — Гісла, яка 
була настоятелькою в аббатстві Шелле й організувала там 
майстерню з переписування прадавніх рукописів. Також гра-
финя Дуода із Аквітанії, яка написала збірник настанов для 
свого сина Вільгельма, герцога Септіманського.

Діємо: практичні завдання
1. Дослідіть ілюстрації та підписи до них (с. 33–34) і визначте, 

який вплив на «каролінгське відродження» справляло християнство.
2. Які галузі культури розвинулися за доби «каролінгського 

відродження»?
3. Поміркуйте, у чому полягає історичне значення «каролінгського 

відродження».

Свідчать документи
Із «Капітулярію про заняття науками»

… Переконуємо вас не тільки не нехтувати заняттями наукою, 
але з усією скромністю і благим перед Богом наміром віддавати-

ся їм старанно, щоб ви могли легше і правильніше проникати в таємниці 
Святого Письма. Оскільки на його сторінках зустрічаються алегорії, тро-
пи і тому подібне, то, без сумніву, тільки той зрозуміє все це духовно, 
хто був попередньо навчений у царині науки. Але для такої справи оби-
райте таких людей, які мали б здібності та бажання вчитися самі й разом 
[з тим] бажання вчити інших. 

Поміркуйте, яку роль відігравала християнська церква в «каролінг-
ському відродженні».

4. ВЕРДЕНСЬКИЙ ДОГОВІР 
ТА ПОДІЛ ІМПЕРІЇ КАРЛА ВЕЛИКОГО

Франкська імперія проіснувала недовго — народи 
і племена, завойовані франками, були тимчасово об’єднані 
силою зброї.

Відособленість окремих областей, слабкий розвиток 
міст і торгівлі підривали єдність держави. Франкська 
знать спочатку підтримувала Карла Великого, оскільки 
він допоміг їй у захопленні земель і покріпаченні вільних 
селян. З часом вона створювала у своїх володіннях власні 
загони воїнів, суд, мали своїх управителів і прикажчиків.

У 843 р. три внуки Карла Великого уклали між собою 
в м. Верден договір про поділ імперії. Пізніше на її тери-
торії утворилося три великих королівства: Франція, 

Алкуїн — учений,
богослов, поет, керівник
Палатинської академії —
центру «каролінгського

відродження».
Вважається автором задач- 
головоломок для розвитку

гостроти розуму молоді

Палацова капелла в м. Аахен
(столиця Карла Великого) поєднала традиції 

пізньоримської та ранньовізантійської
архітектури. Пам’ятка покликана була

підкреслити спадкоємність влади
Карла Великого від римських імператорів

Євангеліє Годескалька.
Христос у Славі

(ілюмінований рукопис, Аахен,
між 781–783 рр.) — найдавніший 

твір «каролінгського
відродження»
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ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую 
     нову інформацію
1. Вправа «Кросворд навпаки». 

Укладіть запитання до кросворду.
2. Назвіть факти, які доводять, що 

Карл Великий мріяв зрівнятися в 
могутності з римськими імпера-
торами.

3. Дізнаймося, як ми засвоїли мате-
ріал теми:

https://cutt.ly/DtmPP4l

https://cutt.ly/ptmPPId https://cutt.ly/MtmPS7t

  Обговорюємо в групі
1. Розгадайте одну із загадок Алкуїна. 

Якось селянин придбав лисицю, гуску і мішок бобів. Дорогою до-
дому він підійшов до річки і найняв човен для переправи. Однак у чо-
вен міг поміститись він сам і лише одна із його покупок — або лисиця, 
або гуска, або мішок із бобами. Якщо тварин залишити самих, лисиця 
з’їсть гуску, а гуска виїсть всі боби. Завдання фермера перевезти себе 
і свій товар на протилежний берег річки цілими. Як йому це вдалося?

2. Чому Карл Великий надавав велику підтримку християнській церкві? Яку роль 
мала відігравати церква за задумом Карла Великого?

  Мислю творчо
Виконайте творче завдання на вибір: укладіть історичний портрет Карла 

Великого або створіть його профіль у соціальній мережі Facebook (с. 38).

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.
Запам’ятайте їх:

800 р. проголошення Карла Великого імператором
843 р. укладення Верденського договору про поділ імперії Карла 

Великого

A К

Л Е В А А П

Е Х А Р У

М А Р Т Е Л Л Л О Т А Р

Д Н К Л Т

Е У І Ь

Н П І П І Н Є

Н Г

И

2

7

9

3

4

5

6

8

1

Діємо: практичні завдання
1. Покажіть на карті: столицю імперії Карла Великого; місто, 

у якому було укладено угоду про поділ імперії; Папську область.
2. Зіставте карту із сучасною політичною картою Європи та 

визначте, які держави існують в наш час у межах кордонів володінь ону-
ків Карла Великого. 

3. За висловом історика Андрія Левандовського, після Верденського 
договору «на зміну Франції прийшла Європа». Як ви розумієте ці слова?

Поділ Франкської імперії між онуками Карла Великого за Верденським договором 843 р.:

Німеччина й Італія. Однак і ці держави не були стійки-
ми. Кожна з них розпалася на окремі володіння, а ті — на 
кілька дрібних.

Розподіл Франкської імперії
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§5 Візантійська імперія

За допомогою хмаринки слів пригадайте та 
розкажіть історію виникнення Східної Римської 
імперії, що увійшла в історію як Візантія.

1. УТВОРЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСТВА ТА ВЛАДИ

Східна Римська імперія (Візантія) остаточно 
відокреми лася від Західної у 395 р. До її складу входи-
ли: Балканський півострів, Мала Азія, острови Егей-
ського моря, Сирія, Палестина, Єгипет, Кіренаїка, ве-
ликі міста Північного Причорномор’я. На її території 
жили різні народи: греки, вірмени, сирійці, фракій-
ці, євреї та ін. Себе візантійці називали римлянами 
(грецькою — ромеями), імперію — Ромейською.

Поміркуймо!
Як впливатиме на стабільність Візантій-

ської імперії її багатонаціональний склад?

Константинополь був великим центром торгівлі та ре-
месел. Він був розташований на березі протоки Босфор, 
де перетиналися два важливі торговельні шляхи: сухопут-
ний — із Європи в Азію, і морський — із Середземного моря 

?

Константин І — 
засновник

Константинополя

Константинополь (реконструкція). 
Візантія — «країна міст» —

налічувала понад тисячу міст.
У Константинополі,

Олександрії, Антіохії мешкало
до 200–300 тис. жителів.

Відеореконструкція 
Константинополя

https://cutt.ly/ZtmTxif

1. Розгляньте ілюстрацію і назвіть елементи, які вказують на вигідне географіч-
не положення міста; на розвиток морської торгівлі.

2. Що свідчить про те, що місто було густонаселеним і будувалося за римським 
зразком?

https://cutt.ly/etbTpmp
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в Чорне. Візантія вела торгівлю з країнами Причорномор’я, 
Закавказзя та ін. Візантійські купці подорожували в Ін-
дію та Китай. Розвивалися зв’язки Візантії з країнами 
Заходу — Італією, Іспанією, Галлією.

Візантійська імперія доби Юстиніана. Розселення слов’ян

1. Як змінилися розміри Візантії з часів заснування (див. західну межу візантій-
ських володінь у 527 р.) до середини VI ст.?

2. Назвіть народи та держави, які були сусідами Візантійської імперії. Як скла-
далися відносини між Візантією і її сусідами?

На відміну від Західної Римської імперії, у Візантії збе-
реглася сильна імператорська влада. Імператор (василевс) 
правив країною за допомогою великої кількості чиновни-
ків. Розпоряджаючись багатою скарбницею, він утримував 
сильну армію.

Варто запам’ятати!
Василевс (або басилевс) — правитель. Так називали мо-

нарха у Стародавній Греції; таким самим був титул візантійських 
імператорів. Від цього слова походить назва типу архітектурних 
пам’яток «базиліка».

Водночас у Візантії швидше занепали рабовласницькі 
відносини. Рабів наділяли знаряддями праці й невеликими 
наділами землі. Почастішали випадки звільнення рабів. 
Отримавши свободу, вони лишалися в особистій залежнос-
ті від своїх колишніх господарів. Швидше, ніж у Західній 
Римській імперії, розвивався колонат. За користування 
наділом колони обробляли поля і платили податки влас-
никам землі. Маючи певну господарську свободу, колони 
більш якісно працювали, ефективніше використовували 
знаряддя праці. Намагаючись забезпечити власників зем-
лі робітниками, Константин заборонив колонам залишати 
маєтки. Діти були зобов’язані займатися тим, чим і їхні 
батьки.

2. ПРАВЛІННЯ ЮСТИНІАНА І

Діємо: практичні завдання
За матеріалами підручника укладіть історичний портрет 

Юстиніана І. Зверніть увагу на успіхи та прорахунки в його діяль-
ності. Поміркуйте, чим вони були зумовлені.

Спробу відновити Римську імперію в попередніх кордо-
нах зробив василевс Юстиніан і (527–565 рр.).

Історичні подробиці
Юстиніан І був сином селянина з Македонії. Його дядь-

ко, Юстин І, розпочавши службу в армії рядовим воїном, став  
воєначальником, а згодом солдати проголосили його імпе-

ратором. Він викликав Юстиніана до столиці, допоміг здобути добру 
освіту, а потім зробив його своїм співправителем. Юстиніан мав го-
стрий розум, енергію і організаторський хист, уміло добирав собі по-
мічників. За словами Прокопія Кесарійського, Юстиніан міг, не виявля-
ючи гніву, тихим рівним голосом віддати наказ про вбивство десятків 
тисяч ні в чому не винних людей. Юстиніан І був чудовим уособленням 
«візантійської політики»: нещирий, лицемірний, зверхній і підступ-
ний, він легко нехтував укладеними договорами й обіцянками зара-
ди досягнення власних цілей. Сильний вплив на нього справляла його  
дружина Феодора.

На початку свого правління Юстиніан I проголосив про-
граму відновлення «величі Риму», що передбачала відвою-
вання втрачених територій, зміцнення адміністративного 
апарату, упорядкування законодавства, масштабне будів-
ництво тощо. Головне правило його політики було таким: 
єдина держава, єдиний закон, єдина релігія.
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Попри деякі успіхи Юстиніана І, його правління супро-
воджувалося численними заколотами та повстаннями. 
Люди боролися проти посилення податкового тиску, кон-
фіскацій (примусового вилучення) майна, до яких вда-
валася влада, щоб покрити надмірні витрати зі скарбни-
ці. Найбільшим з таких повстань було повстання «Ніка» 

(«Перемога») 532 р. Шляхом підкупів і жорстоких розправ 
Юстиніан І придушив це повстання.

Більшість здобутків Юстиніана I виявилися тимчасови-
ми. Вже через кілька років після його смерті імперія втра-
тила третину своєї території. У VII ст. араби захопили Па-
лестину, Сирію, Єгипет та всю Північну Африку. Візантія 
зберегла лише Малу Азію, південну частину Балканського 
півострова та деякі області Італії.

3. ВІЗАНТІЯ У VIIІ — середині XV ст.

Юстиніан І
(мозаїка церкви 

Сан-Вітале
в Равенні, Італія)

Звід законів 
Кодекс Юстиніана

Codex lustiniani
 • уривки з творів видатних 

римських правознавців, 
що пояснювали закони, 
коротке керівництво до 
користування Кодексом 
і видані за Юстиніана 
нові закони;

 • кодекс проголошував 
необмежену владу імпе-
ратора, охороняв при-
ватну власність

Посилення  впливу  
християнства

 • будівництво храмів і мо-
настирів;

 • переслідування язични-
ків, юдеїв і віровідступ-
ників;

 • закриття знаменитої 
школи в Афінах — вели-
кого центру язичницької 
культури;

 • будівництво собору 
Св. Софії — найвелич-
нішої пам’ятки візантій-
ської культури

Характерні риси 
системи управління 

імперією
 • складна і громіздка сис-

тема управління;
 • розгалужений чинов-

ницький апарат;
 • засилля бюрократії та 

церемоніалів;
 • великі кошти на утри-

мання чиновників

Розширення 
й утримання володінь 

імперії
 • завоювання королівства 

вандалів у Північній Аф-
риці й остготів в Італії; 
південно-східної части-
ни Іспанії;

 • боротьба зі слов’янською 
загрозою на Балканах 
(відновлення оборонних 
споруд, дозвіл на осе-
лення);

 • війна з царством Саса-
нідів

Сторінка з Кодексу 
Юстиніана

Поміркуймо!
Поміркуйте, наскільки затратни-

ми для державної скарбниці були 
державницькі заходи Юстиніана І. 

Завдяки чому імператор міг поповнювати 
скарбницю? Які настрої в суспільстві могли 
спричинити такі заходи?

Іконоборство — боротьба проти шанування ікон
 • розкол суспільства на іконошанувальників та іконоборців;
 • знищення ікон та іконошанувальників;
 • закриття монастирів;
 • конфіскація церковних багатств;
 • конфіскація земель для роздачі військовим

Правління Македонської династії — «золота доба»
 • розквіт ремісництва, торгівлі, міст;
 • повернення Василієм ІІ Болгаробійцем Балканського 

півострова, Закавказзя, частини Сирії, Месопотамії, Малої Азії;
 • розквіт наук, літератури та мистецтва, ювелірної справи;
 • відновлення мозаїк Софійського собору, зруйнованих 

під час іконоборства;
 • напади русів, норманів, печенігів;
 • з 1071 р. — боротьба проти загрози турків-сельджуків

Правління династії Комнінів
 • засновник династії Олексій І Комнін вивів імперію з кризи 

та відновив могутність влади василевса;
 • завершення оформлення феодальних відносин;
 • послаблення місцевого ремісництва і торгівлі через надання 

привілеїв італійським купцям;
 • успішне відвернення загрози І і ІІ хрестових походів;
 • повстання невдоволених засиллям іноземців візантійців

Правління династії Палеологів
 • відродження імперії Михаїлом VІІІ Палеологом;
 • останнє піднесення візантійського мистецтва — 

Палеологівське відродження;
 • слабкість центральної влади василевса

Падіння Константинополя і захоплення земель Візантійської 
імперії турками-османами

Тимчасове припинення існування імперії внаслідок 
IV хрестового походу

726–
843 рр.

867–
1056 рр.

1081–
1185 рр.

1261–
1453 рр.

1453 р.

1204 р.
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Український Всесвіт
Історія Візантійської імперії тісно пов’язана з історією укра-

їнських земель. За часів правління Македонської династії були 
встановлені торговельні, дипломатичні та культурні зв’язки між 

імперією та Руссю-Україною. За свідченням руських літописів, київський 
князь Олег після успішного воєнного походу 911 р. уклав вигідну торго-
вельну угоду з Візантією. 957 р. Константинополь відвідала і прийняла 
там хрещення княгиня Ольга. За переказами сам візантійський імпера-
тор Константин VII Багрянородний став її хрещеним батьком. Саме за ві-
зантійським обрядом 988 р. Володимир Великий хрестив Русь-Україну. 
Родинними зв’язками з Македонською династією був пов’язаний князь 
Володимир Мономах — онук князя Ярослава Мудрого та імператора 
Візантії Константина ІХ Мономаха.

4. ПОБУТ ВІЗАНТІЙЦІВ

Побут візантійського суспільства формувався під впли-
вом поєднання античних традицій і християнської релі-
гійності. На нього також впливали традиції східних сусі-
дів Візантії. З релігійних культів найпоширенішим було 
шанування Богородиці, яку вважали захисницею імперії. 
Імператори завжди з собою мали ікону Богородиці Одигітрії.

Сім’ю візантійці вважали опорою суспільства. Шлю-
би укладали рано — в 14–15 років для хлопців та в 
13–14 років для дівчат. Хоча ранні шлюби засуджувала 
церква. Бідніші верстви суспільства розглядали шлюб як 
можливість отримати додаткові робочі руки.

Візантійці шанували та оспівували красу, витонченість 
жінок. У заможних родинах дівчата здобували домашню 
освіту. У родині перебували під опікою чоловіків, жили в 
жіночій частині будинку — гінекеї, на вулиці з’являлися, 
прикриваючи голову покривалом. На плечі жінки лягала 
турбота про домашнє господарство. Досить часто жінки 
торгували в крамничках, у більш знатних родинах могли 
управляти маєтками. Жінки з імператорських родин мо-
гли впливати й на політику. Наприклад, донька Констан-
тина VII Багрянородного Агата виконувала обов’язки осо-
бистого секретаря свого батька.

5. КУЛЬТУРА ВІЗАНТІЇ

Візантійське суспільство створило 
яскраву культуру. Її самобутність форму-
валася на поєднанні античної спадщини, 
культур східних народів і християнства.

У Візантії збереглися античні вчення в 
математиці, астрономії, медицині, хімії. 
Про високий рівень хімічних знань свід-
чило винайдення техніки виготовлення 

В епоху іконоборства 
у візантійському храмовому 

мистецтві допускалися лише 
нерелігійні сюжети.

Візантійські мозаїки (X ст.)

Візантійська мозаїка

Імператриця Феодора зі своєю 
свитою (мозаїка у храмі Сан-Вітале 
в Равенні, VІ ст.). Дружина Юстиніана І
правила імперією нарівні з чоловіком 
протягом 22 років.

Жінка з глечиком (мозаїка 
Великого імператорського 
палацу, Константинополь)

1. Зіставте зображення жінок: що «розповідають» про соціальне становище 
своїх героїнь мозаїки.

2. Укладіть коротку розповідь про одяг, зачіски, прикраси візантійських жінок.
3. Висловіть припущення, як відрізнявся побут знатних і простих візантійців.

Пам’ятки візантійського прикладного мистецтва — 
ювелірні прикраси заможних візантійців
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«грецького вогню» та смальти (кольорового непрозорого 
скла у вигляді невеликих кубиків або пластин, яке вико-
ристовують для виготовлення мозаїк; стійка до дії атмос-
ферних явищ, століттями не втрачає свого вигляду і сві-
жості кольорів).

Своїми винаходами уславився 
вчений Лев Математик, який 
конструював для імператорсько-
го палацу різноманітні механіз-
ми-автомати: левів, птахів, що 
співають і літають, — усі ці чу-
десні механізми мали вражати 
іноземних послів і підтверджува-
ти велич Ромейської імперії. Ви-
найдена вченим система світло-
вої і звукової сигналізації давала 
змогу за короткий час передати 
інформацію від кордонів до сто-
лиці імперії.

Історичні подробиці
Серед видатних діячів візантій-

ської культури були й представники 
імператорських родин. До найосвіче-

ніших людей своєї доби належав імператор 
Константин VII Багрянородний. Маючи літе-
ратурний талант, імператор створив низку іс-
торичних праць, укладав життєписи святих та 
імператорів. Головні його твори: «Про цере-
монії візантійського двору» і «Про управлін-
ня імперією». Обидва трактати належать до 
важливих джерел вивчення історії України: 
у них розповідається про посольство княги-
ні Ольги до Константинополя та історію його 
хрещення, про історію міжнародних відно-
син Русі-України, організацію збору полюд-
дя та торговельні відносини Візантії та Русі.

Христос, що благословляє Константина Багрянородного 
(різьба по слоновій кістці, бл. 945 р.)

Найяскравішими пам’ятками візантійської культу-
ри є храми, збудовані в різних куточках імперії. Храми 
прикрашалися фресками та мозаїками. Християнство 
сприяло появі особливого виду мистецтва — іконопису.

Український Всесвіт
Бурхлива діяльність Юстиніана І торкнулася й українських 

теренів. Давні грецькі міста Херсонес Таврійський і Боспор (ко-
лишній Пантікапей) були опорними пунктами Візантії в Північно-

му Причорномор’ї. Саме тому були істотно реконструйовані укріплення 
цих міст і закладено кілька нових фортець, зокрема Гурзебіта (Гурзуф) й 
Алустон (Алушта). Прокопій Кесарійський також згадує «довгі стіни» для 
перекриття перевалів, однак археологічних доказів їхнього існування 
поки що не знайдено.

Найвидатнішою пам’яткою культури Візантії є собор 
Святої Софії, збудований за імператора Юстиніана І.

Софійський собор (сучасний вигляд)
Собор збудували за рекордні для того часу п’ять років із найкращих будівельних 

матеріалів під керівництвом Анфімія Тралльського та Ісидора Мілетського.
Храм висвятили на честь Святої Софії, вдови, яка виховувала своїх дочок:  

Віру, Надію та Любов — у глибокій християнській вірі.
Висота Софійського собору — 55 м, діаметр бані — 31 м. Понад тисячу років

Софійський собор у Константинополі залишався найбільшим храмом
у християнському світі — до будівництва собору Святого Петра в Римі. 1985 р. 

храм занесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та названий
«восьмим чудом світу».

Діємо: практичні завдання
За допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся про 

головні етапи існування собору Святої Софії в Константинополі. 
Визначте, які елементи будівлі та інтер’єру містять у собі ознаки 
античної, християнської і мусульманської культур.

Пропонуємо дізнатися, як створюється 
3D-реконструкція Софійського собору 
в Константинополі та розглянути інтер’єр 
зблизька.
https://cutt.ly/gtmTxJ0

«Грецький вогонь» — грізна зброя
візантійського флоту — суміш

із негашеного вапна, сірки та нафти, 
що спалахувала в результаті контакту

з водою
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ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую нову інформацію
1. Поясніть значення наведених у хмаринці слів.

2. Історична хронологія.
1. Підтвердьте або спростуйте хронологічні твердження:

а) Юстиніан І був сучасником Карла Великого;
б) король франків Хлодвіг правив до поділу Римської імперії на Західну 

і Східну;
в) «Салічна правда» була укладена в одному столітті з Кодексом 

Юстиніана І;
г) династія Комнінів правила Візантією до захоплення Константинополя 

хрестоносцями;
д) іконоборство у Візантії було припинене в один рік з Верденською уго-

дою щодо поділу імперії Карла Великого;
е) між початком правління Юстиніана І та захопленням Константинополя 

турками-османами минуло 826 років. 
2. Упорядкуйте шкалу часу, назвіть «зайву» історичну подію.

Проголошення 
Карла Великого 

імператором

Падіння Західної 
Римської імперії

Початок
правління 

Юстиніана I

Утворення 
Візантійської

імперії

3. На підставі здобутих знань про устрій і господарство Візантії побудуйте 
соціальну піраміду візантійського суспільства.

4. Порівняйте владу правителів у варварських королівствах із владою імперато-
ра Візантії. Яка з держав, на вашу думку, була більш централізованою?

5. Перевірте, як ви засвоїли матеріал:

https://cutt.ly/xtmPDmS https://cutt.ly/VtmPD3k

  Обговорюємо в групі
1. Чому рабовласницькі відносини в Східній Римській імперії занепадали швид-

ше, ніж у Західній?
2. Пригадайте, хто і яку державу назвав «колосом на глиняних ногах». Чи можна 

так само назвати Візантійську імперію? Обґрунтуйте свою позицію.

  Мислю творчо
1. Укладіть історичний портрет Юстиніана І. Скористайтеся візуальним рядом, 

поданим у підручнику, або доберіть його самостійно. Поясніть, чому ви об-
рали ту чи іншу ілюстрацію.

2. У чому полягало значення для державного устрою Візантії створення Кодексу 
Юстиніана?

3. Юстиніану приписують низку крилатих висловів. Ознайомтеся з ними та  
поміркуйте, чи дотримувався сам Юстиніан проголошених принципів:

 • Звільнення від рабства є правом народів.
 • Злочин є, коли одна людина чинить підступи проти іншої.
 • Знати закони — означає сприймати не їх слова, а їхній зміст і значення.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.
Запам’ятайте їх:

395 р. поділ Римської імперії на Західну і Східну — 
народження Візантійської імперії

527–565 рр. роки правління Юстиніана
1453 р. захоплення Константинополя турками-османами. 

Кінець історії Візантійської імперії

Юстиніан I
(мозаїка церкви
Сан-Вітале у Равенні)

Юстиніан і Константин
перед Богородицею

(мозаїка з собору Святої Софії
у Константинополі)
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§6 Виникнення ісламу 
та арабський халіфат

Покажіть на карті світу Азію та Аравійський півострів. Якими були 
основні заняття кочових народів? Яку тварину називають «кораблем 
пустелі»? Чому?

1. ВПЛИВ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ АРАВІЇ 
НА СПОСІБ ЖИТТЯ ЇЇ НАСЕЛЕННЯ

Араби — семітський народ, який тисячі років тому осе-
лився на Аравійському півострові. За легендами, біблій-
ний Авраам мав сина Іцхака, від якого походять євреї, та 
Ісмаїла й Кахтана, від яких свій рід ведуть араби (слово 
«араби» означає сухий, посушливий, пустельний). У наш 
час чисельність арабів становить понад 430 млн осіб. З них 
90 % сповідують релігію іслам.

Діємо: практичні завдання
1. Запрошуємо до галереї ілюстрацій. Визначте:
 • У яких природних умовах жили араби?
 • Яким заняттям сприяли природні умови життя арабських 

племен?
 • Як ви розумієте поняття «караван»?
 • Яких якостей характеру і навичок потребувала караванна торгівля?
 • Де, на вашу думку, араби могли засновувати осередки ремесла і тор - 

гів лі — міста?
2. Використовуючи результати свого мінідослідження, напишіть 

історичне есе про життя давніх арабів.

Пустеля Руб-Ель-Халі — 
одна з найбільших пустель світу 

площею 650 000 км2 
(для порівняння: 

площа України — 603 628 км2)

Аравійський півострів —
центр розвитку арабської
цивілізації

Аравійський 

півострів

?

Історичні подробиці
Араби, як і всі інші кочові народи, сла-

вилися своєю гостинністю. На гостя не 
поширювався закон кровної помсти. 

Смертельний ворог, який устиг доторкнутися до 
намету, міг відчувати себе в цілковитій безпеці — 
він гість. Для нього різали останнього барана й 
останнього верблюда. Адже найбільша ганьба — 
погано прийняти гостя. Гість — це джерело 
вістей; знання, необхідні для мудрих і далеко-
глядних рішень.

Арабські жінки
й чоловіки в IV–VI ст.

Оаза в пустелі (сучасне фото) Арабський караван
(картина художника Жана Леона Жерома)

Прибуття каравану
для торгівлі
(картина художника
Едвіна Лорд Вікса)

Аравійський півострів — дав-
ній регіон міжнародної торгівлі. 
Його в усі часи перетинали важ-
ливі торговельні шляхи. Карава-
ни перевозили пахощі та тканини 
з Південної Аравії; рабів, золотий 
пісок і слонову кістку — з Африки; 
зброю, зерно і рослинні олії — із 
Сирії; шовк — із Китаю; перли — з 
узбережжя Перської затоки.

Аравійський півострів
(сучасне фото)
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2. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІСЛАМУ

Поміркуймо!
Пригадайте визначення понять: «язичництво», «монотеїзм». 

У 6 класі ви вже ознайомилися з історією виникнення моноте-
їстичних релігій — юдаїзму та християнства. Пригадайте, що 

сприяло їхньому зародженню. Поміркуйте, які чинники могли посприяти 
виникненню об’єднуючої монотеїстичної релігії в арабів. Порівняйте 
свої припущення з інформацією наступного уривку параграфа.

Тривалий час у кочових арабів зберігався родоплемін-
ний лад. Кожне плем’я арабів поклонялося своїм боже-
ствам. Богам приносили в жертву тварин. Існувало уявлен-
ня і про верховного бога, якого називали Аллахом.

Торгівля арабів із сусідніми країнами сприяла проник-
ненню в Аравію юдаїзму та християнства. Під впливом цих 
релігій серед арабів зародилися вчення, які визнавали єди-
ного Бога і використовували деякі вірування, що є спіль-
ними для юдеїв і християн.

Ці чинники, а також потре-
ба об’єднати зусилля в боротьбі 
із загрозою поневолення могут-
нішими сусідами (наприклад, 
перською державою Сасанідів) 
поступово формували переко-
нання, що арабським племе-
нам потрібна об’єднуюча сила. 
Нею стала нова монотеїстична 
релігія — іслам. Важливу роль у 
поширенні ісламу відіграла пи-
семність. Адже саме записаний 
зі слів Мухаммада Коран — свя-
щенну книгу мусульман — араби 
вважають словом Аллаха.

Варто запам’ятати!
Іслам (з араб. — покірність Богу) — назва монотеїстич-

ної релігії, заснованої Мухаммадом. Послідовники ісламу — 
мусульмани. Нині загальна кількість послідовників цієї релігії 

у світі коливається в межах від 1,1–1,8 млрд, що робить іслам другою 
за чисельністю релігією після християнства.

Коран (від араб. — те, що читають, вимовляють) — священна книга 
мусульман.

Історичні подробиці
Дізнайтеся, як Мухаммад започаткував релігію іслам. Помір-

куйте, які ідеї вчення ісламу могли сприяти поширенню нової ре-
лігії в арабському суспільстві.

Початок проповіді Мухаммада
Засновником ісламської релігії є Мухаммад. Він належав до збідні-

лого роду й у 6-річному віці лишився сиротою. Про нього піклувалися 
родичі, а він пас їхніх кіз і овець. Пізніше Мухаммад займався торгівлею, 
але після одруження покинув цю справу.

У 610 р. Мухаммад почав проповідувати нову релігію — іслам. 
Він стверджував, що немає інших богів, крім всемогутнього єдиного 
Бога — Аллаха, а себе називав по-
сланцем Бога — його пророком. У 
ранніх проповідях Мухаммад смі-
ливо викривав багатіїв, засуджував 
тих, хто неправедно наживав ба-
гатство. Він закликав допомагати 
бідним, сиротам і вдовам, а також 
викуповувати і звільняти рабів.

У Мухаммада з’явилися послі-
довники, що вбачали в ньому по-
сланця небес. Усі, хто приймав нову 
релігію, називали себе мусульма-
нами, тобто покірними Богові. Му-
хаммад закликав арабів припинити 
ворожнечу й об’єднатися, прийняв-
ши єдину віру.

Мухаммад одержує одкровення 
від ангела 

(ілюстрація з манускрипту, 
1307 р.)

Араби не нав’язували іншим своєї віри, терпимо ста-
вилися до іновірців, особливо до юдеїв та християн, яких 
називали «народами Писання».

Коран — священна книга 
мусульман

Ознайомтеся з основними ідеями ісламу і проаналізуйте їх.
https://cutt.ly/MtmTvMe

ОБОВ’ЯЗКИ МУСУЛЬМАНИНА
 • віра в єдиного Бога — Аллаха та Мухаммада — його пророка;
 • намаз — п’ятиразова молитва щодня обличчям до Мекки;
 • рамазан — головний піст протягом місяця для всіх, крім хворих і немовлят, 

від світанку до заходу сонця;
 • п’ята частина доходу чи здобичі на милостиню, щоб звільнитися від гріхів;
 • хадж — хоча б один раз за життя паломництво до святих місць — Мекки та 

Медини;
 • газават (джихад) — боротьба за захист віри
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Мудрість віків
Мухаммад проповідував глибоко етичне ставлення до приро-

ди. Засновник ісламу вчив, що охорона природи повинна здій-
снюватися альтруїстично (безкорисливо), а не тільки для того, 

щоб люди могли максимально користуватися її ресурсами. Навіть на-
передодні Судного дня люди мають поводитися гідно: «Якщо прийде 
Судний день і в тебе на долоні буде паросток пальми, ти повинен його 
посадити. Навіть якщо буде втрачена будь-яка надія, саджання рослин 
треба продовжувати, адже це добра справа сама по собі».

3. ОБ’ЄДНАННЯ АРАБІВ

У місті Мекка спочатку було небагато прихильників 
ісламу — місцева знать не хотіла втрачати свою релі-
гію, що зміцнювала торгові зв’язки Мекки з арабськими 
племенами. Тому послідовників ісламу переслідували. 
У 622 р. Мухаммад зі своїми прихильниками переселився в 
сусідню оазу, що пізніше була названа на його честь Меди-
ною — містом Пророка. Тут було збудовано першу мечеть 
(мусульманський храм), розроблено основи віровчення. 
Цю подію араби назвали Гіджрою (від араб. — міграція). 
Від року Гіджри ведеться арабське літочислення. У му-
сульманських країнах його також називають календарем 
Гіджри.

Через деякий час у 630 р. мекканська знать визнала 
Мухаммада. Більшість арабських племен прийняла іслам 
і визнала владу Мухаммада. Опір непокірних придушили 
військові загони. Мекка, як і Медина, стала «священним 
містом усіх мусульман». У Мецці розташовується головне 
святилище мусульман — храм Кааба (у перекладі з араб-
ської означає «куб»).

Храм Кааба — головна святиня ісламу 
(зовнішній вигляд і внутрішнє оздоблення, сучасні фото)

Так відбулося об’єднання арабів. Мухаммад став 
главою Арабської держави і мусульманської церкви. 
На час смерті Мухаммада під владою мусульман пере-
бувала вже велика частина території Аравії.

4. АРАБСЬКІ ЗАВОЮВАННЯ І ХАЛІФАТИ

Діємо: практичні завдання
Опрацюйте текст підручника та визначте головні етапи історії 

Арабського халіфату. У ході роботи укладіть у зошиті хронологіч-
но-змістову таблицю.

Дата Назва періоду/Подія
Характерні риси 

періоду

Метою Мухаммада та його послідовників було поширен-
ня ісламу та влади арабів у світі. Тому невдовзі розпоча-
лася епоха арабських завоювань. Після смерті пророка в 
632 р. перші тридцять років арабською державою послі-
довно правили чотири найближчі соратники Мухамма - 
да — праведні халіфи (намісники пророка) Абу Бакр, 
Омар, Осман і Алі. Цей етап в історії Арабського халіфату 
увійшов в історію як період Праведного халіфату.

Варто запам’ятати!
Халіфат — теократична (у якій світська влада належить духо-

венству) арабо-мусульманська держава, що виникла внаслідок 
арабських завоювань VII–IX ст. й очолювалася халіфами (наміс-
никами пророка Мухаммада).

Воєнним успіхам першої правлячої династії халі - 
фату — Омеядів (правила 661–750 рр.) — сприяла, зокре-
ма, пасивна позиція підкорених країн щодо завойовників. 
У Візантії населення, що потерпало від війн і обтяжливих 
податків, не чинило арабам серйозного опору. Місцеві жи-
телі казали: «Бог помсти послав арабів, щоб звільнити 
нас від жорстокості ромеїв». Усі неараби повинні були 
сплачувати податок за землю від 1/3 до 2/3 врожаю — 
продуктами і грошима. Мусульмани ж платили менші 
податки, ніж немусульмани. Це змушувало багатьох жи-
телів завойованих країн приймати іслам та асимілюватися 
з арабами.

Що є всередині Кааби.
Тривалість: 01:06

https://cutt.ly/stmTcQF
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Арабські завоювання. Халіфат Омеядів

1. Визначте хронологічні межі арабських завоювань.
2. Назвіть країни, які арабам вдалося завоювати.
3. За допомогою додаткових джерел дізнайтеся, від кого араби зазнали по-

разки, позначені на карті.
4. Установіть, на правління яких імператорів припадає втрата Візантією воло-

дінь у результаті арабських завоювань.

Наступна правляча династія, яка вела свій початок від 
дядька Аббаса (дядько пророка), — Аббасиди (правили 
протягом 750–1258 р.) — опиралася на знать підкорених 
країн. У халіфаті Аббасидів (столицею був Багдад) довго 
зберігалося використання рабської праці в господарстві. 
Її значення почало зменшуватися лише з другої полови-
ни ІХ ст. Водночас саме правління Аббасидів було часом 

могутності держави та «золотої доби» 
арабської культури. З кінця IX ст. Аб-
басиди поступово втрачають території, 
шляхом утворення незалежних дер-
жав-еміратів (від «емір» — намісник 
халіфа). На початку XIII ст. Аббасиди 
контролювали лише невеликий регіон 
довкола Багдада, та й ця держава була 
знищена внаслідок монгольської нава-
ли в 1258 р.

Історичні подробиці
Хто керував арабською державою?

З часом в арабському халіфаті склалася складна система 
управління, основу якої становили:

халіф — глава держави, поєднував релігійну та світську владу: ре-
лігійний лідер, верховний правитель, головнокомандувач, верховний 
суддя, верховний землевласник;

візир — головний радник халіфа: спочатку виконували розпоряджен-
ня халіфа, згодом могли правити від імені халіфа самостійно;

дивани — органи на зразок сучасних міністерств (диван-аль-джунд — 
військове відомство; диван-аль-харадж — фінансово-податкове відом-
ство; диван-аль-багрид — поштова служба, будівництво доріг, караван-
сараїв, виконував функції таємної поліції;

еміри, султани — військові намісники у провінціях держави;
каді — судовий чиновник місцевого рангу.

5. ЗНАННЯ І КУЛЬТУРА АРАБСЬКОГО СВІТУ

Ісламську релігію сповідували різні народи середньо-
вічного світу. Мовою поширення мусульманства була араб-
ська. На основі поєднання впливу настанов ісламу на жит-
тя суспільства та арабської мови сформувалася унікальна 
арабська культура. Арабська література, і особливо поезія, 
були взірцем для багатьох цивілізованих народів.

Фотозагадка
Історія арабської культури по-

в’я зана з розвитком української 
культури. Дізнайтеся, яка пам’ятка 

арабської культури, що корінням сягає 
доби Аббасидів, об’єднує героїню карти-
ни та видатного українського вченого.

Султан вибачає
Шахерезаду

(картина художника
Артура Гоутона)

Агатангел 
Кримський

Араби відіграли значну роль у поєднанні досягнень 
давньоримської культури, здобутків греків та інших  Динар Арабського халіфату
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народів. Один із найважливіших винаходів — десяткову 
систему числення — араби перейняли в Індії (тому індій-
ські цифри ми називаємо «арабськими»).

Саме вони ввели поняття «алгебра», вжите вперше 
узбецьким математиком аль-Хорезмі (780–847 рр.). Взяв-
ши за основу праці Гіппократа, арабські вчені розвинули 
медицину. Одним із найвидатніших медиків світу був ібн 
Сіна Абу Алі (980–1037 рр. життя), твір якого «Канон лі-
карської науки» був настільною книгою західноєвропей-
ських лікарів Середньовіччя.

Завдяки Дому Мудрості (діяв у Багдаді з ІХ ст.) було збере-
жено значну частину індійської і античної наукової спадщи-
ни з математики, алхімії, астрономії та інших наук, зокрема 
Гіппократа, Платона, Аристотеля. За переказами, головний 
перекладач отримував від халіфа плату золотом такої ваги, 
яка дорівнювала вазі привезених із Візантії рукописів. 

Араби досягли великої майстерності в мистецтві орна-
менту (за ісламом, зображувати людей і тварин було 
заборонено). Вишукані зразки арабської архітектури 
VII–IX ст. дійшли й до наших днів.

ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую нову інформацію
1. Створіть хронологічну шкалу історії арабів на основі подій, згаданих 

у параграфі.
2. Назвіть європейських і візантійських правителів, які були сучасниками Араб-

ського халіфату на різних етапах: сучасники Мухаммада; сучасники династії 
Омеядів; сучасники династії Аббасидів.

3. Якими були передумови виникнення ісламу?
4. Назвіть обов’язки мусульманина за вченням Мухаммада.
5. Які країни були завойовані арабами?
6. Перевірте, як ви засвоїли матеріал:

https://cutt.ly/ItmPFx3

  Обговорюємо в групі
1. Поясніть причини воєнних успіхів арабів.
2. Визначте, чим відрізнялася влада халіфа від влади варварських королів 

і візантійських імператорів. Назвіть спільні риси.
3. Які культурні й наукові досягнення середньовічних арабів є популярними в су-

часному світі?

  Мислю творчо
1. Порівняйте християнське та мусульманське віровчення: визначте спільні й 

відмінні риси. За потреби скористайтеся запропонованим у тексті QR-кодом.
2. Підготуйте презентацію «Араби — основоположники картографії у Середні 

віки».
3. Дізнайтеся, що пов’язує арабського географа Мухаммада аль-Ідрісі 

з Україною.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.
Запам’ятайте їх:

610 р. початок проповіді ісламу
622 р. Гіджра — переселення Мухаммада з послідовниками 

до Медини
630 р. початок правління Мухаммада в Мецці

Діємо: практичні завдання
Запрошуємо до інстаграм-галереї «Скарби арабської 

культури». Уважно розгляньте зображення і дайте відповіді на 
запитання.

1. Зіставте зручність запису римськими й арабськими цифрами 
числа 3478 і зробіть висновок про цінність цього винаходу для історії.

2. Порівняйте арабську архітектуру з відомими вам пам’ятками хрис-
тиянської архітектури (наприклад, Софійський собор у Константинопо-
лі) та визначте спільні й відмінні риси.

3. Чому арабське письмо можна назвати мистецтвом?

Мечеть «Купол Скелі» 
Єрусалим, VII ст.

Римські та «арабські» 
(з Індії) цифри

MMMCDLXXVIII
3478

Арабське письмо.
Запис молитви

Карта світу 
Мухаммада аль-Ідрісі, 
арабського географа,  
картографа 
і мандрівника

Мініскульптура 
Мухаммада

аль-Ідрісі
в Ужгороді
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§7
Практична робота. 
Вплив перших середньовічних 
імперій на європейську історію

1. УСТАНОВЛЮЄМО СИНХРОННІСТЬ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ

Започаткуйте укладання синхронізованої хронологіч-
ної таблиці «Світ у добу Середньовіччя».

Для виконання роботи скористайтеся даними підручни-
ків із всесвітньої історії та історії України.

Роботу продовжуйте протягом року.

Події у Європі Події на Сході Події в Україні
Раннє Середньовіччя

Розвинене («класичне») Середньовіччя

Пізнє Середньовіччя

2. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ

1. Прочитайте уривки із середньовічних джерел.
2. До історії яких держав належить кожне із джерел? Які ключові слова, фрази 

дали вам підказку?
3. Яку подію висвітлено в кожному з джерел?
4. Укладіть по два запитання до кожного джерела.

Джерело 1
Мухаммад промовив до них: «…Те, що я приніс, я приніс 

не для того, щоб домагатися багатств ваших, пошани по-
між вас чи влади над вами. Але Аллах направив мене до вас 
посланцем, подарував мені книгу (Коран) і наказав мені 
бути для вас благовісником і застережником. Я повідомив 
вам послання Господа мого й напучував вас. Якщо ви при-
ймете від мене те, що я приніс вам, то це буде щастя ваше в 
цьому житті й у майбутньому. Якщо ж ви відринете мене, 
то я витерплю заради справи Аллаха, поки Аллах не стане 
суддею поміж мною та вами…»

Джерело 2
Повернувшись після тривалої відсутності, Карл нака-

зав, щоб з’явилися до нього хлопчики, яких він доручив 
(учителю) Клименту, і представили йому свої листи та ві-
рші. Діти середнього та нижчого стану несподівано прине-
сли твори, підсолоджені всіма приправами мудрості, зна-
тні ж представили убогі та безглузді.

Медаль імені Карла
Великого — відзнака

за внесок в об’єднання 
Європи

Тоді мудрий Карл відділив тих, хто добре працював, і, 
поставивши їх праворуч від себе, звернувся до них з таки-
ми словами: «Я дуже вдячний вам, діти мої, що ви нама-
галися в міру своїх сил виконати мій наказ для вашої ж 
користі. Старайтеся досягти досконалості, і я дам вам чу-
дові єпископства та монастирі, і ви завжди виглядатимете 
в моїх очах людьми, гідними поваги».

Повернувши потім своє сповнене великого осуду облич-
чя до тих, хто стояв ліворуч, він кинув їм грізні та глузливі 
слова: «Ви, високошляхетні, ви, синки знатних, ви, роз-
пещені красунчики! Розраховуючи на своє походження і 
статок, ви знехтували моїм повелінням і своєю доброю сла-
вою. Знайте одне: якщо ви негайно не надолужите попере-
дню безтурботність невтомною старанністю, ніколи ніякої 
милості не дочекаєтеся ви від Карла».

Джерело 3
…Вибухнув раптом у народі бунт, який понад усякі очіку-

вання виявився досить значним і вилився у велике зло для 
народу і сенату. Місто було підпалене, ніби воно належало 
противникові. Храм Софії, лазні Зевксіпа і царський палац 
загинули в полум’ї, тоді ж згоріло чимало будинків бага-
тих людей і великі багатства. Василевс з дружиною і дехто 
із сенаторів, зачинившись у палаці, перебували в бездіяль-
ності. Повсталі подавали один одному знак словом «пере-
магай», і від цього бунт дотепер відомий під назвою «Ніка».

3. СПАДЩИНА КАРЛА ВЕЛИКОГО

Поміркуймо!
Правління славнозвісного римського діяча справило такий 

великий вплив на подальшу історію, що європейські монархи по-
чали називати себе «цезарями». Які подібні традиції зародилися 
в Європі після правління Карла Великого?

Іменем Карла Великого названо престижну 
європейську відзнаку, якою з 1950 р. удосто-
ює влада німецького міста Аахен за внесок в 
об’єднання і розвиток єдиної Європи. Лауреа-
тів нагороджують грамотою, медаллю і премі-
єю 5 тис. євро. Серед лауреатів відзнаки були 
відомі політики, державні діячі, молодь віком 
16–30 років. У свій час премію отримали Він-
стон Черчилль, Іоанн Павло ІІ, Ангела Мер-
кель, Даля Грибаускайте, Дональд Туск. 
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4. ВІЗАНТІЯ — «ЗОЛОТИЙ МІСТ» МІЖ ЗАХІДНОЮ І СХІДНОЮ 
КУЛЬТУРАМИ

У світовій історії візантійській цивілізації належить 
чільне місце. Візантія мала глибокий і стійкий вплив на 
розвиток багатьох країн середньовічної Європи.

Саме з Візантії південні та східні слов’яни прийняли 
християнство, долучилися до здобутків мистецтва, літера-
тури, запозичили чимало звичаїв. Уславлені візантійські 
майстри брали участь у спорудженні храмів у багатьох 
християнських країнах, зокрема в Русі-Україні.

Аахенський кафедральний собор,
збудований Карлом Великим, 
об’єднав елементи церковної
архітектури Східної Римської і Західної 
Римської імперій, традиції античної
і візантійської культур.
У 1978 р. собор в Аахені став першим 
німецьким об’єктом, внесеним до 
списку Світової спадщини ЮНЕСКО. 
Щороку собор відвідує близько
1,5 млн осіб.

Пригадайте, з якими об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО ви ознайоми-
лися на уроках історії. У яких країнах вони розташовані?

Фотозагадка

1. Уважно розгляньте реконструкції двох відомих споруд (про них ішлося 
раніше).

2. Як називаються ці споруди?
3. У яких містах їх було зведено?
4. Назвіть спільні та відмінні риси в зовнішньому оздобленні споруд. 
5. Ознаки якої іншої культури наявні в оздобленні пам’ятки на фото 2?

1

2

5. ВПЛИВ ПЕРШИХ АРАБСЬКИХ ХАЛІФАТІВ 
НА СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Незважаючи на відмінні панівні релігії в се-
редньовічній Європі та в Аравії, арабська та єв-
ропейська культури розвивалися в діалозі.

Герой казок «Тисяча й одна ніч» — правитель 
мусульманського Сходу багдадський халіф Ха-
рун ар-Рашид — був сучасником Карла Великого 
і відряджав своїх послів до франкського короля, 
шукаючи дружби й підтримки.

Поміркуймо!
У VII–VIII ст. аравійські армії вивозили в Халіфат цілі бібліотеки 

із захоплених територій від Персії до Іспанії. Коли в Середньовіч-
чі на Заході було втрачено багато праць філософів і математиків 

Стародавньої Греції, частина робіт збереглася в арабському перекла-
ді. Завдяки арабам твори давньогрецьких класиків: Архімеда, Евкліда, 
Птолемея — стали відомі Західній Європі.

Чому, на вашу думку, арабську мову за часів Середньовіччя часто 
називали «латиною Сходу»?

Українське видання казок 
«Тисяча й одна ніч», 2011 р.

1. Чи відомі вам політичні діячки та діяч, зображені на світлинах? Дізнайтеся, 
як їхня діяльність пов’язана з історією сучасної України.

2. Дізнайтеся про  внесок зображених діячів у розвиток Європейського Союзу.

Ангела МеркельДональд Туск Даля Грибаускайте
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Арабська культура дала людству чудові мечеті, пала-
ци, архітектурні ансамблі. У списку Світової спадщи-
ни ЮНЕСКО в арабських країнах значиться більш як 
60 пам’яток архітектури. Серед них — історичний район 
Каїра, що зберігся в сучасному Єгипті; давня резиденція 
халіфів Кусейр-Амра (Йорданія); стародавнє місто Гадамес 
(Лівія); Медина міста Марракеш (Марокко) та ін.

§8 Урок узагальнення до розділу 1:
«Перші середньовічні держави»

1. КРОСВОРД НАВПАКИ 

За доби Раннього Середньовіччя 
значну роль в історії відігравали ви-
датні історичні діячі. Пригадайте, яку 
роль відііграли герої «кросворда на-
впаки» в історії своїх народів або й ці-
лого світу.

1. Сформулюйте запитання 
до кросворда так, щоб вони були 
лаконічними та розкривали най-
головніший внесок героя в іс-
торію. У запитанні обов’язково 
має звучати назва держави 
або країни, яку «представляє» 
герой.

2. Поставте запитання однокласникам/однокласницям.
3. Запропонуйте інших героїв до кросворда.

2. ХМАРИНКИ ІЗ СЕКРЕТОМ

1. Розгадайте «хмаринки із секретом».
 • Визначте, яку сторінку історії перших середньовічних 

держав «розповідає» кожна з них, і дайте їм назви.
 • Зверніть увагу, чи немає в хмаринках зайвих слів — 

визначте їх і поясніть свій вибір.

2. Творчо попрацюйте в групах.
 • Створіть хмаринку до історії держави, якої ав-

тори підручника не уклали. Для виконання за-
вдання можна скористатися онлайн-ресурсами 
(наприклад, https://wordart.com). 
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Перевірте, як ви засвоїли матеріал:
https://cutt.ly/WtmPFMG

Діємо: практичні завдання
Розгляньте пам’ятки архітектури та визначте, чим відрізня-

ються архітектурні пам’ятки Середньовіччя Європи та Сходу. 
Які чинники на це впливають?

Давній Гадамес (Лівія) та інтер’єр будинків тогочасних жителів цього 
міста — пам’ятки ЮНЕСКО (сучасне фото)

Панорама центральної частини
Каїра з оглядового майданчика
в Цитаделі (сучасне фото)

Кусейр-Амра, Йорданія
(сучасне фото)
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СЕРЕДнЬОВІЧниЙ СВІТ 
ЗаХІДнОЇ ЄВРОПи

Розділ 2

§9
Зв’язок людини і природи. 
Рух населення. Внутрішня 
і воєнна колонізація

З курсу історії Стародавнього світу пригадайте, 
якими були шляхи переміщення і розселення 
первісних людей. Як природа впливала на жит-
тя і заняття людей? Коли відбулося Велике пе-
реселення народів? Якими були його причини?  
Пригадайте визначення поняття «міграція».

1. ЛЮДИНА І ПРИРОДА

Із стародавніх часів життя людини було за-
лежним від природи. Так було й за Середньовіч-
чя. Клімат, навколишня природа визначають 
спосіб життя людини, заняття і знаряддя 
праці, одяг і їжу, житло та традиції дозвілля. 
Клімат впливає навіть на характер людини. 
Очевидно, ви й самі помічали, що в південних 
краях люди відзначаються запальною вдачею, 
натомість мешканці північних земель більш 
спокійні та розважливі.

У Європі в середні віки клімат часто зміню-
вався. Похолодання спонукало людей до змі-
ни місць розселення й було одним із чинників 
Великого переселення народів. Подальше 
потеп ління знову вплинуло на життя й заняття  
людей. Тоді, наприклад, на Британських остро-
вах ріс виноград. У XIII–XVII ст. клімат у Євро-
пі знову став прохолоднішим, і майже таким він 
є сьогодні.

Від ландшафту залежить вигляд міст і се-
лищ, мостів і шляхів. Він багато в чому визна-
чає заняття людей. На рівнинах поблизу водойм 
розвивалось землеробство, у більш посушливих 

?

Орання, засівання,
оброблення
винограду

Випасання свиней 
у лісі (готичні мініатюри 

братів Лімбурґ)

 • Укладіть разом з однокласниками/однокласницями 
захопливу розповідь за допомогою обраних хмари-
нок слів. За бажання спробуйте виконати скрайбінг 
(мальовану оповідку) на тему розповіді або зіграти 
мінітеатр.

 • Представте роботу в класі.

3. ІСТОРИЧНА НУМІЗМАТИКА

Уважно розгляньте монети. Визначте, які з них карбували за Карла 
Великого, а які — за Юстиніана. Які відомості можуть отримати істо-
рики, досліджуючи монети? Як називається наука, що вивчає монети?

4. ДОСЛІДНИЦЬКА ЛАБОРАТОРІЯ
Уявіть, що ви у складі дослідницької групи знайшли історичну 

пам’ятку. Вам потрібно представити результати свого дослідження 
колегам з наукової спільноти. Запропонуйте питання, якими ви будете 
керуватися. Складіть за ними опис пам’ятки, користуючись здобутими 
на поперед ніх уроках знаннями та джерелами додаткової інформації.

Увага! Якщо є потреба, скористайтеся підказкою ребусів.

5. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ
Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за до-

помогою онлайн-тесту. Для виконання завдання 
перейдіть за посиланням:

https://cutt.ly/DtmTH0G

або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код.
Бажаємо успіху та високих балів!
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степах — скотарство. На степових про-
сторах особливу цінність для людей 
мали коні, які забезпечували їжею і 
можливостями пересування. У гірській 
місцевості пасли кіз та овець, вирощу-
вали виноград.

Фортеці й міста, які навколо них ви-
ростали, розташовувалися на пагорбах, 
поблизу водних джерел. Річки й озера 
були природними перепонами, які за-
хищали від нападів ворогів. Водночас 
водойми мали важливе значення для 
торгівлі — у середні віки саме через 

річки й моря пролягали основні торговельні маршрути. 
Моря відкривали жителям узбережжя шляхи до далеких 
країв. Уздовж річок, озер, морів люди здавна займалися 
рибальством.

За Середньовіччя величезну частину території Європи 
вкривали ліси. Вони були безцінною природною скарбни-
цею, яка давала все необхідне для життя.

Поміркуймо!
У період Раннього Середньовіччя були в основному втрачені 

традиції землеробства античних часів, тому господарство селя-
нина, як правило, орієнтувалося на освоєння лісових ресурсів. 

За висловом французького історика Марка Блока, ліс супроводжував 
селянина «від колиски до домовини».

Обґрунтуйте думку, що ліс був основним джерелом життя 
і доходів у ті часи.

Діємо: практичні завдання
На початку епохи Середньовіччя в Європі одним з основних 

продуктів харчування були жолуді. Їх споживали не тільки про-
сті люди, а й знать. Із мелених жолудів пекли смачний і пожив-

ний хліб, готували каші. У ті часи людей 
було мало, лісів багато, і жолудів ви-
стачало всім. Сьогодні страви з жолудів 
можна скуштувати хіба що в дорогих 
ресторанах.

Жолуді

Дізнайтеся, які ще продукти спожи-
вали в Середні віки, а сьогодні страви 
з них вважаються делікатесом.

Спалюючи великі масиви лісу, люди отримували від-
криті ділянки, удобрені попелом. Проте підсічно-вогневе 
землеробство на таких землях давало гарні врожаї лише 
протягом кількох років, після чого люди переходили до но-
вого місця і знову випалювали ліс, викорчовували залиш-
ки дерев й орали землю.

Поміркуймо!
Які наслідки для Європи мало споживацьке, варварське  

ставлення  до  лісів?

Середньовічна людина вважала себе господарем над 
природою, що може безжально використовувати її багат-
ства, які наші пращури вважали невичерпними.

2. РУХ НАСЕЛЕННЯ. ВНУТРІШНЯ КОЛОНІЗАЦІЯ

Міграція, або переселення людей, відбувалася з най-
давніших часів — від появи людини розумної. З прабать-
ківщини людства, яка розташовувалася, на думку вчених, 
у Східній Африці, первісні люди протягом сотень тисяч 
років поступово розселилися на теренах Європи та Азії, 
дісталися Американського континенту й Австралії.

Величезні простори Європи на початку Середньовіччя 
не були заселені. Але поступово кількість людей збільши-
лася й вони все ж таки заселили Європу. Наприкінці XI ст. 
дедалі більше людей шукали кращої долі. Європейці роз-
почали колонізацію — освоєння нових земель.

Спочатку переважала внутрішня колонізація — люди 
шукали вільні, ще не освоєні землі на окраїнах європей-
ських країн. Тут вони вирубували лісові хащі, осушували 
болота і перетворювали їх у родючі поля, тут споруджува-
ли свої домівки. Потрібно було докласти багато зусиль і 
праці для того, щоб на нових землях виростити й зібрати 
врожай і нагодувати людей.

Варто запам’ятати!
Внутрішня колонізація — заселення і господарське освоєн-

ня людьми вільних земель своєї країни.

Освоєння земель було важким, виснажливим і трива-
лим, але загроза неврожаїв і голоду підштовхувала людей 
до цього. Лише упродовж кількох поколінь селянська ро-
дина могла перетворити непридатну для сільського госпо-
дарства місцевість на родючу ниву.

Сцена з полювання
(середньовічна мініатюра)
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Сеньйори розуміли: освоєння но-
вих земель зумовить приріст населен-
ня, адже тоді більше людей зможуть 
прогодуватися. Тому феодали заохо-
чували селян до обробітку цілинних 
земель, інколи навіть звільняючи їх 
на певний час від сплати податків.

Внутрішня колонізація, що роз-
горнулася в XI–XIII ст. у Європі, дала 
значні позитивні результати. Про-
тягом цього періоду кількість євро-
пейців стрімко зростала і на початок 
XIV ст. досягла 75 млн (наприкінці 
X ст. було лише 38 млн). Сільське 
господарство невпинно розвивалося: 
почали використовувати нові знаряд-
дя праці, зросли врожаї, що дало змогу 
забути жахливі голодні роки. Змінив-
ся й раціон харчування: зернові куль-
тури поступово витіснили дари лісу.

3. ЗОВНІШНЯ (ВОЄННА) КОЛОНІЗАЦІЯ

Зменшення площ вільної землі в Європі підштовхнуло 
людей до пошуку її поза межами своєї країни (зовнішня 
колонізація), використовуючи воєнну силу для захоплен-
ня нових просторів.

Варто запам’ятати!
Зовнішня колонізація — заснування поселень за межами 

своєї країни, що відбувається, як правило, за допомогою війни, 
насильницьких методів.

Першою спробою воєнної колонізації були хрестові по-
ходи, про які ви дізнаєтеся з наступних параграфів цього 
підручника.

У другій половині ХІІ ст. розпочалися завойовницькі 
походи німецьких князів на землі полабських слов’ян, 
які жили між річками Ельба й Одер. Майже століття ні-
мецькі рицарі «вогнем і мечем» підкоряли слов’янські 
племена, на землях яких виникали маркграфства.

Німецькі князі і єпископи будували тут укріплені фор-
теці й організовували переселення селян із Німеччини, 
Нідерландів, Фландрії. Переселенці отримували пільги 
та землю, натомість зобов’язувалися підтримувати графа 

та сплачувати певний податок. Однак поступово вони пере-
творювалися на кріпаків.

Особливо активну роль у колонізації слов’янських зе-
мель відігравала церква, яка не тільки благословляла на 
підкорення язичницьких племен, а й активно брала участь 
у цьому, засновуючи монастирі й захоплюючи землі.

Ще одним напрямком воєнної колонізації була Північ — 
Скандинавія. А на південному заході відбулася Рекон-
кіста: християни відвойовували землі на Піренейському 
півострові, які захопили араби. Про це також ітиметься 
в наступних параграфах підручника.

Діємо: практичні завдання
Уважно розгляньте схему та репродукцію картини. Поміркуй-

те, який характер мала зовнішня і внутрішня колонізація: мир-
ний чи воєнний. Чому? Висловіть припущення щодо можливих 
наслідків колонізації.

Освоєння 
вільних земель

у Європі 

Внутрішня 

Хрестові
походи 

(Близький Схід)

Зовнішня

НАПРЯМКИ КОЛОНІЗАЦІЇ

Німецький 
«натиск

на Схід» (на 
землі слов’ян)

Реконкіста 
в Іспанії 

(Піренейський 
півострів)

Реконкіста. Битва під Лас-Навас-де-Голоса, Іспанія 
(картина художника Франческо де Паула Вана Халена)

Землероб збирає врожай 
(середньовічний живопис)
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ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую нову інформацію
1. Поясніть, як природа, клімат, ландшафт впливали на спосіб життя людей 

у середньовічній Європі.
2. Що таке «міграція», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація»?
3. Коли розпочалася внутрішня колонізація у Європі?
4. Назвіть причини міграції в середньовічній Європі.
5. Користуючись картою атласу, покажіть напрямки зовнішньої 

колонізації в середньовічній Європі.
6. Перевірте, як ви засвоїли матеріал:

https://cutt.ly/wtmPGQu

  Обговорюємо в групі
1. Французький історик Жак Ле Гофф зазначав: «Середні віки — це світ дерева… 

Ліс, разом із продуктами землі, був настільки дорогоцінним матеріалом, що 
став символом земних благ». Про які земні блага говорить історик?

2. Якими були позитивні й негативні наслідки зовнішньої колонізації?
3. Чи можемо ми говорити про те, що «клімат творить історію»?

  Мислю творчо
1. Як ви думаєте, чи засвоїли сучасні люди уроки історії у ставленні до природи 

та її багатств? Що змінилося в цьому з часів Середньовіччя? Свою думку 
обґрунтуйте фактами із сучасного життя.

2. Які зміни клімату відбуваються в наш час? Якими природними явищами 
вони супроводжуються? Змоделюйте ймовірні наслідки зміни клімату для 
подальшої історії людства.

3. Проведіть історичне дослідження: як змінилася природа в місцях, зображе-
них на сторінках «Розкішного часослова герцога Беррійського».

§10 Середньовічне суспільство 
та християнська церква

Пригадайте з попередніх параграфів, які групи населення виступили  
«дійовими особами» в ранньому Середньовіччі. Яку роль відігравала релі-
гія в історії держави франків, Візантії, Арабського халіфату? 

1. ТРИ СТАНИ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

У середньовічному суспільстві з об’єднанням країн 
усе населення перетворилося на підданих князя, короля, 
царя. У цей час серед населення виділилося три стани. 
Зразком станової організації була середньовічна Франція. 
Першим станом вважалося духівництво. На нього по-
кладався обов’язок молитися, заступатися перед Богом 
за грішників. Усі світські феодали належали до другого 
стану — рицарства. Обов’язок рицарів полягав у тому, 
щоб воювати, захищати короля і його підданих від ворогів. 
Духівництво і дворянство мали певні привілеї, були звіль-
нені від сплати податків королю.

Решта населення (ремісники, купці, селяни) належа-
ла до третього стану. Його обов’язком було працювати 
і своєю працею утримувати два вищі стани. Керівна роль у 
третьому стані належала заможним городянам.

Варто запам’ятати!
Суспільний стан — велика група людей з однаковими права-

ми й обов’язками, які передаються у спадок.

?

Уособлення середньовічних станів
(французька мініатюра XIII ст.)

Визначте, представники яких 
станів середньовічного суспіль-
ства зображені на мініатюрі.

Сторінка з «Розкішного часослова
герцога Беррійського»
(роботи художників братів Лімбурґів)
«Розкішний часослов герцога 
Беррійського» — ілюстрований 
рукопис XV століття. 
Найвідомішими зображеннями 
часослова є 12 мініатюр циклу 
«Пори року» із зображеннями 
розваг знаті або сільських робіт 
на фоні середньовічних замків.

Травень
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Свідчать документи
Єпископ Адальберон Лаонський (ХІ ст.) про три стани
Община вірян є єдиним тілом, але держава складається 

із трьох тіл, адже інший закон, людський, розрізняє два великі 
стани… Один стан — воїни, захисники… усіх без винятку, і сильних, і 
слабких… Другий стан — селяни… Усім — грошима, одягом, харчами — 
забезпечують вони увесь світ. Ніхто з вільних людей не зміг би прожити 
без селян… Але ми бачимо, що король і прелати1 — самі селяни своїх 
селян. Селянин годує пана, а той запевняє, що він годує селянина… Так, 
дім Божий (тобто суспільство) поділяється 
на три частини: одні моляться, другі вою-
ють, треті працюють. Так цей троїстий союз 
залишається єдиним, завдяки чому панує 
законність, а люди живуть у мирі та злагоді.

Етьєн де Фужер (XII ст.) про три стани
Священника уділ — за всіх молитися.
А рицаря — на полі бою битися
І славою в борні покритися.
Обов’язок селян — трудитися.

1. Які три стани виділяють автори в середньовічному суспільстві?
2. Які обов’язки передбачає належність до певного стану?

1 Прелати — почесна назва вищого католицького духовенства.

Три стани (гравюра XV ст.). Написи означають: 
«Ти молись!», «Ти воюй!», «Ти працюй»!

Історичні подробиці
Межі між станами не були чіткими. Рицар міг дати чернечу 

обітницю (бути бідним, послушним і ніколи не одружуватися), 
тоді він ставав рицарем-ченцем. Ченці деяких монастирів займа-

лися фізичною працею. За сприятливих обставин син купця, здобувши 
вищу освіту, міг потрапити до двору короля як його радник, а згодом 
отримати графський титул.

2. СЕНЬЙОРИ ТА ВАСАЛИ

У період феодальної роздробленості феодали ділилися 
на сеньйорів і васалів. Заможний феодал віддавав частину 
своїх земель із селянами дрібним феодалам як винагороду 
за службу. Власник землі вважався сеньйором (старшим) 
щодо цих феодалів, а феодали, що одержували від нього 
землі, були його васалами (підданими).

Васал був зобов’язаний за наказом свого сеньйора ви-
рушати в похід разом зі своїм загоном воїнів, брати участь 
у суді сеньйора й допомагати йому порадою, у разі потре-
би викуповувати сеньйора з полону, нести інші витрати. 
А сеньйор захищав своїх васалів від нападів інших феода-
лів і від повсталих селян. Так склалася особлива система 
суспільних відносин доби Середньовіччя — васалітет. 
Однак існувало правило, за яким васал підпорядковувався 
лише своєму сеньйору.

Главою всіх феодалів у країні вважався король. Він 
був найвищим суддею в суперечках між ними й очолював 
військо, якщо на країну нападали вороги. Король був сень-
йором для герцогів і графів. На щабель нижче стояли баро-
ни й віконти — васали герцогів і графів. Барони були сень-
йорами рицарів — дрібних феодалів, у яких не було своїх 
васалів. Коли розпочиналася війна з іншою державою, ко-
роль закликав у похід герцогів і графів, а ті зверталися до 
баронів, які приводили з собою загони рицарів. Так ство-
рювалося феодальне військо.

Відносини між феодалами нагадували сходи, на верхніх 
щаблях яких стояли великі феодали, на нижніх — дрібні. 
Така організація феодалів дістала назву феодальна драбина.

Часто між сеньйорами і васалами виникали конфлікти. 
Іноді васали виступали проти своїх сеньйорів або не вико-
нували їхніх наказів. У такому разі їх силою змушували 
підкоритися. Сеньйори могли змусити васалів брати участь 
у війні, якою б тривалою вона не була. Водночас відносини 
між сеньйорами і васалами були вигідними для феодалів.

Варто запам’ятати!
Феодалізм (від лат. feodum — маєток) — суспільно-госпо-

дарська система, яка ґрунтується на взаємній залежності між 
людьми, ієрархії влади, великому землеволодінні феодалів, від 

яких залежали селяни. Феодалізм сформувався у Франкському коро-
лівстві протягом VI–IX ст., а його ознаки досі існують у деяких країнах 
Азії і Африки.

Феод — земля (іноді посада, прибутки), яку одержував васал від 
сеньйора за службу; феод передавався у спадок.

Васалітет — у середні віки система відносин особистої залежності 
одних феодалів (васалів) від інших (сеньйорів). 
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Свідчать документи
Постанова графа Раймунда Беренгарія 

про обов’язки васала ХІІІ ст.
Граф може вимагати допомоги в таких випадках: щоразу, коли 

він за наказом імператора йде до нього озброєний; також якщо він по-
свячується в рицарі або посвячує в рицарі старшого сина, майбутнього 
графа; також якщо він потрапить у полон. Також він може вимагати по 
шість королівських солідів з того, хто має власний будинок у місті, замку 
або селі. І цю допомогу він вимагає від рицарів своїх і від інших підданих.

1. Як граф Р. Беренгарія описує обов’язки васала?
2. На вашу думку, васали інших графів мали такі самі обов’язки?

Про взаємні зобов’язання васала і сеньйора (лист Фульберта, 
єпископа Шартрського, до Гільйома, герцога Аквітанії, 1020 р.)

Хто клянеться у вірності своєму сеньйорові, завжди має пам’ятати 
про такі зобов’язання:… не завдавати шкоди тілу сеньйора; не вида-
вати його таємниць і не посягати на безпеку його укріплень; не чинити 
опору його праву, суду і всьому іншому, що стосується його становища і 
прав; не завдавати шкоди його володінням; не заважати йому досягати 
тих вигод, яких він легко може досягти;…а також завжди додержувати 
вірності, в якій клявся. І сеньйор в усьому цьому повинен точно так само 
робити щодо свого вірного (васала).

На підставі документа визначте, якими були відносини сеньйора 
і васала, їхні взаємні зобов’язання.

Однак не в усіх країнах васальні зв’язки вкорінилися 
так глибоко у структуру суспільства. Наприклад, у Скан-
динавії і на слов’янських землях вони утвердилися пізно й 
тільки частково.

3. ЕКОНОМІЧНІ ПІДВАЛИНИ МОГУТНОСТІ
     ФЕОДАЛІВ

На початку X ст. велика частина земель 
у Західній Європі належала феодалам. На 
землях колишнього вільного села виник 
феодальний маєток — велике господарство 
землевласника, у якому працювали залежні 
селяни.

У центрі маєтку розташовувалось обгоро-
джене панське подвір’я. Тут розміщувався 
будинок феодала або його управителя, комори 
для зберігання зерна й інших продуктів, стай-
ня, хлів, пташник і псарня. Часто феодал мав 
свій сад і город.

Орна земля в маєтку поділялася на дві час-
тини: панські поля та селянські наділи. Усе 
зібране з панських полів повністю надходило  
в комори феодала. Туди віддавали й значну 
частину врожаю залежні селяни.

У селі налічувалося близько 10–15 дворів, 
іноді 30–50. Кожна селянська сім’я мала влас-
ні знаряддя праці, робочу худобу, будинок. 
Працюючи на земельному наділі, селянин го-
дував себе і родину феодала. На своїх волах, 
своїми знаряддями праці він обробляв і свій 
наділ, і поле свого феодала.

4. ЖИТТЯ СЕЛЯН

Селяни об’єднувалися в сільські громади, 
які залежали від феодалів. Громада відала гос-
подарськими справами. Для того щоб усі се-
ляни мали однакові умови для господарюван-
ня, вона виділяла кожному селянину рівноцінні за якістю 
ґрунту ділянки землі — наділи. Селяни на зібранні спільно 
вирішували, коли розпочинати жнива, де і що сіяти. За-
звичай поля засівали однаковими зерновими культурами. 
Це робилося для того, щоб розпочинати й закінчувати по-
льові роботи одночасно, бо після збирання врожаю нива пе-
ретворювалася на загальне пасовище. Кожний селянин міг 
користуватися луками, лісами, водоймами.

Громада зобов’язувалася підтримувати мир і порядок на 
своїй території, розшукувати злочинців. Вона намагалася 
зберегти селянські звичаї, влаштовувала свята й ігрища, 
розв’язувала суперечки під час поділу сімейного майна. 
Усією громадою селяни часто чинили опір панові, добива-
лися обмеження феодальних повинностей.

Селяни забезпечували себе, сво-
го пана, його родину, слуг і гостей 
продуктами сільського господар-
ства, виробами різних ремесел. У 
помістях були майстерні, де ви-
готовляли зброю, тканини, одяг 
тощо. Таким чином, усе необхідне 
для життя селян і феодалів виро-
блялося у їхньому господарстві.

Ані феодали, ані селяни майже 
нічого не купували. Лише їздили 
по сіль і залізо в ту місцевість, 

Пташник як одна з 
господарських споруд 
феодального помістя 

(середньовічна 
мініатюра)

Сінокіс
(готична мініатюра

братів Лімбурґ)

Оранка: селяни обробляють свої 
земельні наділи (Франція, XV ст.)
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де їх видобували й вимінювали на продукти. Торгівля була 
нерозвинена, адже у всіх маєтках виробляли майже те 
саме. Тому навіть у феодалів рідко були гроші. Отже, пану-
вало натуральне господарство.

Варто запам’ятати!
Натуральне господарство — такий тип господарювання, 

за якого виробництво спрямоване на задоволення власних 
потреб, а не на продаж; усе необхідне виробляється всередині 
господарства.

Свідчать документи
Повинності селян

Вульфард — людина залежна, дружина ж у нього — вільна, її 
звуть Ермоарою, у них троє дітей. Має ця людина одну ділянку 

землі, що складається з ріллі, виноградника та лугу. Він має сплачувати 
військовий збір — 10 мір вина за те, що пасе свою худобу на монастир-
ському лузі, ще три міри й одне порося. За свою землю він зобов’язаний 
орати на панському полі (зазначено розмір ріллі). Повинен збирати хліб 
у полі, рубати для пана ліс, возити хліб і ліс на панський двір, працю-
вати на цьому дворі скільки накажуть. Крім цього, він повинен давати 
панові щороку три курки, 15 яєць. Якщо йому накажуть везти вино, він 
зобов’язаний це виконати… І на лузі накосити (зазначено кількість) сіна.

1. Визначте основні повинності селянина.
2. Що спільного й відмінного в становищі залежного селянина і раба 

часів Стародавнього Риму?

Сільсько-
господарський 
календар 
з рукопису 
Петруса Кресценція 
(ХІІІ ст.)

5. СВІТ СЕЛЯНИНА

Світогляд селянина формувала насамперед церква. 
Її відвідування вважалося релігійним і моральним обов’язком 
вірянина. Мрії та думки вірян були спрямовані на порятунок 
душі. Усі погляди людини були звернені до Бога.

Серед селян були поширені й давні — дохристиянські 
уявлення про світ. Вони відображалися в міфології і на-
родній творчості щодо походження Землі, Всесвіту, явищ 
природи. Селяни зберегли давні уявлення про рослини, 
тварин, духів, які нібито управляють світом. Існували чис-
ленні обряди. Участь у цих дійствах, вірили люди, захища-
ла від несприятливих впливів. Поширені були також віру-
вання в «нечисту силу», здатну заподіяти лихо.

У селян формувалися і удосконалювалися морально-етич-
ні норми. Основними складовими народної моралі споконвіч-
но були повага до праці; ствердження ідеалів добра, краси, 
цінності людських взаємин, знання свого родоводу. 

Цінність людини визначалася насамперед її ставлен-
ням до праці. Навіть народження дитини сприймалося як 
поява нового трудівника чи трудівниці. Вже з малих років 
дітей залучали до посильної праці. Засуджувалися пия-
цтво, лінощі, нещирість, злодійство, жадібність.

6. РОЛЬ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У СТАНОВЛЕННІ 
СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

У середні віки релігія мала величезне значення для сус-
пільства в усіх частинах світу. Вона впливала на правлін-
ня країнами й на розвиток мистецтва і науки, формувала 
тогочасний спосіб мислення людей, була частиною повсяк-
денного життя.

За доби Середньовіччя панівною релігією в Європі стало 
християнство. Християнство, що виникло ще за доби Рим-
ської імперії, отримало особливу організацію — церкву.

Варто запам’ятати!
Християнська церква — 1) будівля, у якій відбуваються бо-

гослужіння; 2) релігійна спільнота християн, релігійна організа-
ція, що має чітку ієрархію; життя церкви визначається християн-
ськими правилами (канонами).

Церква визначала не тільки правила богослужіння, а й 
норми моралі та поведінки «добрих християн».

Життя людей було складним, часто злиденним. Тому 
багато вірян уважали за ліпше присвятити своє життя 
служінню Богу. Вони йшли в монастирі, які надавали 
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медичну допомогу, освіту, роботу й притулок. Монастирі 
заохочували прощу (подорож із метою здійснення релігій-
ного поклоніння святим певної релігії) і благодатно впли-
вали на людей у складні часи. У Європі (як і в Азії) поси-
лювалися традиції чернецтва, що вимагало дотримання 
суворих правил і простого способу життя.

Свідчать документи
Зі статуту св. Бенедикта Нурсійського 

про життя монахів VI ст.
Особливо твердо треба з корінням вирвати з монастиря жагу 

до власності, щоб ніхто не мав права нічого ні дати, ні взяти, не мати 
нічого власного, жодної речі, ні 
книги, ні дошки, ні грифеля, зовсім 
нічого: позаяк ніхто з братів уже не 
має у своїй власності ні тіла свого, 
ні волі своєї… Уважаю, що достат-
ньо буде пропонувати дві страви 
на всіх трапезах… якщо вдасться 
роздобути фрукти чи овочі, то по-
давати й цю третю їжу… Від м’яса 
четвероногих категорично всі ма-
ють утримуватися, крім… хворих. 
Монастир треба організувати так, 
щоб усе необхідне, як, наприклад, 
вода, млин, сад, пекарня, різні 
майстерні, були на території мо-
настирського двору, аби монахи 
не мали необхідності бродити за 
стінами монастиря, бо це не дуже 
корисно для їхніх душ.

Бенедикт Нурсійський передає 
свій устав святому Мавру та їншим 
монахам свого ордену
(середньовічна мініатюра ХІІ ст.)

Сторінка уставу Бенедикта 
Нурсійського, 1495 р.

1. Як жили монахи-бенедиктинці?
2. Чим пояснюються такі правила життя?
3. Навіщо монастирю мати свої землі й господарство?

Історичні подробиці
Монастир Святого Хреста Гос-

поднього є однією з найстаріших 
пам’яток Середньовіччя в Австрії, 

яка дивом збереглася до нашого часу, 
незважаючи на війни та численні нищівні 
руйнації. Часом його заснування вважають 
1133 р.

Сьогодні в монастирі живе близько 90 монахів. Вони ведуть власне 
господарство й опікуються зібраною власноруч бібліотекою. Тільки уя-
віть — колекція монастиря налічує близько 50 тис. томів християнської 
літератури! Офіційний сайт монастиря: https://www.stift-heiligenkreuz.org

ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую нову інформацію
1. Дайте визначення понять: «суспільний стан», «феодалізм». Назвіть три стани 

середньовічного суспільства.
2. Яку роль у житті селян відігравала громада?
3. Як називається релігійна організація християн? Оцініть її роль у становленні 

середньовічного суспільства.
4. Накресліть схему «Феодальна драбина» та підпишіть кожен зі щаблів.

Феодальна драбина

5. Перевірте, як ви засвоїли матеріал: https://cutt.ly/wtmPKkJ

  Обговорюємо в групі
1. Як ви розумієте вислів: «Васал мого васала — не мій васал»?
2. Що є свідченням того, що в добу Середньовіччя панувало натуральне госпо-

дарство?

  Мислю творчо
Користуючись матеріалами підручника й іншими джерелами інформації, 

підготуйте розповідь або презентацію на одну з тем: «День селянина в Середні 
віки», «Духовний світ селянина в епоху Середньовіччя».
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§11
Практична робота. 
Замок. Рицарські традиції. 
Життя селян

Використовуючи текст підручника й ілюстрації, обговоріть у парах, яким 
був зовнішній вигляд замків. Поміркуйте, чому з часом замки перетвори-
лися на міцні оборонні споруди. Підготуйте розповідь на тему «Життя в се-
редньовічному замку» і представте її класу.

1. ЗАМОК

У центрі маєтку стояв замок феодала. Він був його жит-
лом і фортецею для захисту від завойовників і повсталих 
селян. Спочатку замки будували з дерева, а пізніше — з ка-
меню. Замок часто зводили на пагорбі або на високій горі. 

Його оточували широким ровом, напов-
неним водою. Іноді замок будували на 
острові посеред річки або озера. Через рів 
перекидали звідний міст, у разі нападу 
ворога його піднімали за допомогою лан-
цюгів.

З башти над брамою варта постійно 
оглядала місцевість. А коли помічала 
вдалині ворога, подавала сигнал тривоги. 
Тоді воїни поспішали зайняти свої пози-
ції на мурах і баштах.

Щоб потрапити в помешкання феодала, необхідно було 
подолати чимало перешкод. Вороги повинні були заси-
пати рів і по відкритій місцевості наблизитися до мурів, 

?

потім вилізти на них по приставних штурмових драбинах 
або розбити тараном дубову, оковану залізом браму. Далі 
ворогам доводилося штурмувати другий, ще вищий мур.

Над усіма будівлями замку височіла головна башта — 
донжон. У ній феодал зі своїми воїнами і слугами міг ви-
тримати облогу, навіть якщо інші укріплення були захо-
плені. Усередині башти одне над одним розташовувалися 
приміщення, у яких жив феодал зі своєю родиною. У під-
валі був колодязь, у якому зберігали запаси продуктів на 
випадок облоги. Тут тримали також в’язнів.

Єдині залізні двері, що вели в башту, розташовувалися 
високо над землею. Коли їх розбивали, то доводилося вес-
ти боротьбу за кожний поверх. По приставних драбинах 
треба було пробиратися через люки, що закривалися важ-
кими кам’яними плитами. У товщі стіни були вит кі сходи. 
По них господар замку разом із сім’єю і воїнами міг спусти-
тися до підземного ходу, що вів до річки або лісу.

1 — оборонна стіна; 2 — вежа;
3 — рів із водою; 4 — ворота;

5 — внутрішній двір; 6 — донжон;
7 — житлові приміщення

Замок Лідс, Англія 
(сучасне фото)

Генуезька фортеця 
в Судаку, Україна

(сучасне фото)

Донжон. Типова схема 
внутрішнього облаштування:

1 — склад, колодязь, в’язниця;
2 — каплиця і вартова;

3 — велика зала;
4 — спальня;
5 — кімнати

1

2

3

4

5
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2. РИЦАРСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Діємо: практичні завдання
Працюйте у творчих групах:
1. Опрацюйте матеріали (текст, ілюстрації, схеми) й укладіть 

«Кодекс честі» легендарних середньовічних рицарів.
2. За допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся імена ле-

гендарних середньовічних рицарів і підготуйте творчу презентацію їхніх 
життєвих подвигів (форму оберіть самостійно: захоплива розповідь, 
есе, презентація за допомогою комп’ютерних технологій, фотоальбом 
тощо).

ТУРНІРИ

Важливою рицарською традицією було проведення 
рицарських турнірів. Ці змагання влаштовували коро-
лі та знатні феодали. На них збиралося чимало глядачів, 
іноді з кількох країн. Знать, судді та дами (знатні жінки) 
сиділи на трибунах. Прості люди товпилися за дерев’яним 
бар’єром навколо арени.

Спеціальні оповісники — герольди — оголошували іме-
на рицарів, що ставали до бою. Учасники турніру, одягнені 
в бойове спорядження, роз’їжджалися в протилежні боки 
арени. За сигналом судді вони мчали на конях назустріч 
один одному. Тупим турнірним списом рицар намагався 
вибити противника із сідла. Змагання іноді закінчувалися 
каліцтвами і навіть загибеллю когось з учасників.

Переможець одержував у нагороду коня та споряджен-
ня супротивника. Наприкінці турніру влаштовувалися 
змагання двох рицарських загонів.

Турніри поширили моду на використання рицарями 
свого відмітного знака — герба, на якому також розташо-
вувався короткий вислів — девіз. Їх зображали на щитах, 
плащах, шоломах, знаменах і навіть на попонах (покрива-
лах) для коней. Так рицарі засвідчували свою приналеж-
ність до знатного роду.

У Середньовіччі були вироблені особливі правила 
рицарської честі: шукати подвигів, боротися з ворогами 
християнської віри, захищати слабих і скривджених, осо-
бливо вдів і сиріт.

Склався особливий жанр творчості — рицарська літе-
ратура. У сказаннях про рицарів оспівувалися сміливість, 
молодецтво, зневага до смерті. Лірична поезія рицарства 
оспівувала служіння «дамі серця», заради якої рицар був 
готовий на будь-які подвиги. Одним із видатних поетів був 
Вальтер фон дер Фогельвейде. Героїнею багатьох його пісень 
була проста дівчина з її щирими почуттями. Водночас поета 
засмучували міжусобиці та чвари, що панували в імперії.

Герб Жоффруа 
Плантагенета,

графа Анжуйського.
Перший герб у Європі,

що засвідчений
документально, 1127 р.

До рицарської культури Середньовіччя 
можна доторкнутися і в сучасній Україні. 
Відвідайте фестиваль  
«Волинська княжна» в м. Луцьк.
Тривалість: 03:49
https://cutt.ly/XtmTb9q

Король Рене виїжджає на турнір 
(мініатюра поетичного опису турніру 
в Сомюре, Франція, 1470–1480 рр.)
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РИЦАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ГЕРОЇЧНІ ПОЕМИ
Оспівування подвигів 
рицарів — захисників 

рідної землі
«Пісня про Роланда» 

(Франція);
«Пісня про Нібелунгів» 

(Німеччина)

РИЦАРСЬКА ПОЕЗІЯ
Оспівування

Прекрасної Дами
та подвигів задля неї

Поезія трубадурів 
(Франція);

поезія мінезингерів 
(Німеччина)

РИЦАРСЬКІ РОМАНИ
Історії життя,

подвигів рицарів
«Про короля Артура» 

(Кретьєн де Труа);
«Про Трістана

та Ізольду» (Готфрід 
Страсбурзький)

Ілюстрації з Манесського кодексу — збірки віршів 
140 середньовічних поетів

Пісня про Роланда
Роланд побачив — битва неминуча,
Грізніший став за лева й леопарда.
Скликає франків, Олів’єру мовить:
«Мій друже, так не говоріть ніколи!
Довірив Імператор нам цих франків,
Зібрав найкращих цілих двадцять тисяч
І знає — боягузів тут не знайдеш.
За нашого сеньйора слід терпіти
Жорстокий холод і нестерпну спеку,
Віддати кров свою і тіло разом.
То бийте ж списом, я мечем дістану,
Дарунком Карла, славним Дюрандалем,
Якщо ж загину, той, хто його візьме,
Все ж скаже: «Меч шляхетного васала!»
Переклад Вадима та Нінелі Пащенків

Роланд отримує меч
Дюрандаль 

з рук Карла Великого
(середньовічна мініатюра)

Поміркуймо!
1. Які рицарські чесноти оспівуються в поемі «Пісня про Ро-

ланда»? Як у поемі зображуються відносини сеньйорів і васалів?
2. Які ще твори середньовічної літератури ви вивчали на уро-

ках зарубіжної літератури?

3. ЖИТТЯ СЕЛЯН

Пригадайте основні стани середньовічного сус-
пільства. Якими були умови життя селян? Як змінили-
ся вони сьогодні? Свою відповідь обґрунтуйте.

Селянські будинки були здебільшого 
дерев’яними, а дахи солом’яними. Траплялися 
хати з дерев’яних каркасів, наповнених та обма-
заних глиною. На півдні Європи селянські житла 
будували з каменю. Найбідніші селяни тулилися 
в землянках. У селянській хаті було дві кімнати 
й горище, де іноді облаштовували сіновал. Двері 
йшли в єдину житлову кімнату, а інша — вико-
ристовувалася як комора. У будинках селян не 
було вікон, тому в них завжди панувала темрява. 
Більшість хатин були курними й обігрівалися за 
допомогою відкритого багаття та диму. Часто під 
одним дахом з людьми зимувала й худоба. Сільське життя 

(малюнок ХІ ст.)

Помандруйте світом середньовічного
суспільства разом з онлайн-вправою:

https://cutt.ly/ytmPKY5

Перевірте, як ви засвоїли матеріал:
https://cutt.ly/vtmPK2FСільський будинок і подвір’я

(мініатюра братів Лімбурґ)
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§12 Середньовічне місто. 
Ремесло і цехи

Пригадайте, де і коли виникли найдавніші міста. Якою була доля міст 
Західної Римської імперії після завоювання їх варварськими племенами? 
Якими були заняття мешканців міст?

1. ВИНИКНЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ МІСТ

В умовах натурального господарства вироби ремісни-
ків були складнішими, міцнішими і якіснішими, ніж ті, 
що виготовляли селяни. Дедалі частіше люди віддавали 
перевагу таким виробам. Але значну частину продукції ре-
місник змушений був віддавати феодалові як оброк. Тому 
вмілі майстри залишали села і переходили з місця на місце 
в пошуках замовників й покупців. Таким чином, унаслідок 
відокремлення ремесла від сільського господарства, втечі 
селян-ремісників із сіл у Європі виникали і зростали міста. 
У XI ст. з’явилося чимало міст в Італії, Франції, Німеччині 
й інших країнах. Розвивався поділ праці між містом і се-
лом. Місто було центром ремесла і торгівлі.

?

Діємо: практичні завдання
Уявімо себе дослідниками історії середньовічних міст: роз-

гляньте репродукцію картини та дайте відповіді на запитання 
до ілюстрації. Результати роботи оформте у графічну схему 

«Середньовічне місто». Протягом наступних етапів роботи доповнюйте 
свій графічний проєкт.

Середньовічний центр м. Сієна, сучасна Італія 
(картина «Плоди доброго правління» 

художника Амброджо Лоренцетті, 1337–1339 рр.) 
Охороняється ЮНЕСКО як пам’ятник Світової спадщини.

Історичні подробиці
Забудова міст. Міські вулиці та площі

Землі, на яких виникали міста, належали феодалам. Спочатку 
частину території міста займав замок феодала. Сеньйорові було 

підвладне все міське населення.
Вулиці були вузькими, як щілини. Ширина головних вулиць стано-

вила 7–8 м, а звичайних — 2,5–3 м, — на довжину рицарського списа. 
У Брюсселі одна з вулиць називалася «Вулиця однієї людини», бо двоє 
людей не могли на ній розминутися. Найвужча вулиця у світі розташо-
вана в німецькому місті Ройтлінген 
і має назву Шпроєрхофштрассе. Її 
найбільша ширина — 50 см, а най-
вужча частина не перевищує 31 см. 
Цей показник у наші дні занесено 
до Книги рекордів Гіннеса.

В українських містах, які були 
засновані в давні часи та за Се-
редньовіччя, найвужчою вважають 
вулицю Вузьку, що у Львові. Її ши-
рина — лише 3 м.

Будинки зводили дво- та трипо-
верхові, верхні поверхи виступали, 
нависаючи над вулицею. У серед-
ньовічних будинків не було номе-
рів, їх заміняли барельєфи, на яких 
символічно зображували заняття 
власника, наприклад — черевик на 
будинку шевця. Більшість будинків 
у місті були дерев’яні, покриті соло-
мою або черепицею.

Визначте, кому могли належати 
будинки з такими барельєфами.

Найвужча вулиця у світі

Зображення барельєфів будинків 
ремісників

1. Поміркуйте, де саме, в яких місцевостях люди могли засновувати міста 
в середньовічній Європі.

2. З яких елементів складалося середньовічне місто?
3. Якими були головні заняття жителів міст?
4. Як складалися відносини між жителями міст і феодалами, селянами?
5. Поміркуйте, чи однорідним за майновим станом було населення міст. 

Які групи населення могли там існувати?
6. Із Середньовіччя до нас дійшов крилатий вислів «Міське повітря 

робить вільним». Поміркуйте, який зміст у нього вкладало середньовічне 
суспільство. Підтвердьте або спростуйте своє припущення за допомогою 
додаткових джерел інформації.



Розділ 2 Розділ 2СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

9190

Тривалий час у містах не було бруківки й вуличного освітлення, водо-
проводу й каналізації. Сміття викидали просто на вулицю. У дощову погоду 
стояли такі калюжі, що в них можна було «потонути». Міські вулиці вперше 
почали вимощувати камінням у містах Франції за наказом короля.

Єдиним просторим місцем у місті була ринкова площа. Тут стояли міські 
ваги, фонтан. На ній споруджували ратушу — будинок міської ради. Зверху 
її увінчувала вежа з годинником. Його сполошний дзвін міг сповіщати про 
лихо, пожежу, напад ворога. У ратуші розташовувалася міська скарбниця, 
в’язниця й збройова майстерня. Пізніше в містах будували криті ринки, лі-
карні, навчальні заклади. Найкращою будівлею в місті був собор.

Ратуша у м. Кежмарок, Словаччина 
(сучасне фото)

Ратуша у м. Кам’янець-Подільський, 
Україна (сучасне фото)

Дізнайтеся, у яких українських містах, що мають середньовічну історію, 
центральна площа має назву «Площа Ринок» або «Ратушна площа».

Свідчать документи
Про невпорядкованість міст

Доводиться ходити на ходулях і в дерев’яних черевиках; і май-
же всі члени думи ходили в думу в дерев’яних черевиках. І коли 

сиділи в залі ради, дерев’яні черевики стояли за дверима: тут можна 
було добре полічити, скільки людей прибуло на засідання.

2. МЕШКАНЦІ МІСТА. РЕМІСНИКИ

Більшість населення міст становили ремісники, які ві-
дігравали важливу роль у міському житті. Вони виготовля-
ли вироби на замовлення або на продаж. Їхні вироби були 
справжніми витворами мистецтва. Особливою художніс-
тю вирізнялися роботи ювелірів і різьбярів по каменю та  
дереву. Ремесло в середньовічному місті було дрібним про-
мисловим виробництвом з ручною працею.

Майстерня ремісника розміщувалася на першому по-
версі його будинку. Головним працівником у ній був 

ремісник-майстер — власник майстерні, інструментів, 
устаткування. Він закуповував потрібну сировину і при-
ймав замовлення. Майстерня була і за крамницю, у якій 
продавали виготовлені вироби.

Допомагали майстрові учні та підмайстри. Учні ви-
конували підсобні роботи і таким чином протягом двох– 
восьми років навчалися ремеслу. Фах батька-ремісника час-
то успадковував син, який змалку трудився поруч із ним. 
Підмайстром називали робітника, що оволодів ремеслом. За 
свою працю він одержував заробітну платню, жив у будинку 
майстра, харчувався за його столом, перебував під його по-
стійним наглядом. Зібравши потрібну суму грошей, підмай-
стер міг відкрити власну майстерню і стати майстром. Але 
для цього на власні кошти мав виготовити шедевр — най-
кращий зразок виробу. Це означало успішно скласти іспит.

Поміркуймо!
Дізнайтеся, що в наш час називають шедевром. Чи однакове 

значення слова нині і в добу Середньовіччя?

Шевці Зброярі Видобувач золота

(середньовічні мініатюри)

3. ЛИХВАРІ ТА БАНКІРИ

На ярмарках між рядами купецьких 
крамниць стояли столики, за якими си-
діли міняйли — спеціалісти з грошових 
справ. У послугах міняйл мали потребу 
купці, оскільки в кожній країні, велико-
му феодальному володінні та навіть у ве-
ликому місті були свої монети різної ваги 
і карбування. Міняйли за встановлену 
плату обмінювали купцям їхні гроші на 
ті, що приймали на ярмарку.

Міняйло і його дружина
(картина художника Маринуса 

ван Реймерсвале, 1539 р.)
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У міняйл поступово накопичу-
валося багато грошей. Вони по-
чали давати їх у борг під високі 
відсотки. Боржникові доводило-
ся віддавати в півтора-два рази 
більше від отриманої суми. Так 
міняйли ставали лихварями. Із 
міняйл і лихварів вийшли перші 
банкіри — власники банків. Банк 
(у перекладі з італійської означає: 
«ряд», «конторський стіл») — 

це місце збереження великих сум грошей. Банкіри пере-
казували купцям гроші з однієї країни в іншу, позичали 
значні суми королям і феодалам. З розвитком торгівлі та 
грошової справи в руках купців і банкірів нагромаджува-
лися великі багатства.

Варто запам’ятати!
Лихварство — надання грошей у борг з умовою сплати від-

сотків при погашенні боргу. 

Історичні подробиці
Найдавнішим у світі є італій-

ський банк у м. Сієна — Monte 
dei Paschi di Siena. Заснований 

1472 р, він діє досі. У ньому найменш 
забезпечені верстви населення міс-
та-держави Сієна могли отримати де-
шеві позики.

Будівля найдавнішого банку
(сучасне фото)

4. ВИНИКНЕННЯ ЦЕХІВ

Майстри намагалися залучити до міста якомога більше 
покупців і захистити себе від конкуренції сільських реміс-
ників. Лише спільно вони могли протистояти утискам і гра-
бежам феодалів. Отже, у ремісників було багато спільних 
інтере сів. Тому майстри-ремісники певного фаху, що жили в 
одному місті, об’єднувались у спілки — цехи. Часто вони 
селилися поруч, створюючи свої вулиці.

На загальних зборах майстри ухвалювали статут — пра-
вила, обов’язкові для всіх членів цеху. Згідно з ним усі 

майстри повинні були виготовляти речі за певним зраз-
ком, мати визначену кількість верстатів, учнів і підмай-
стрів; заборонялось переманювати замовників і покупців. 
Цех визначав тривалість робочого часу, вартість виробів, 
заробітну плату, закуповував сировину і розподіляв її між 
майстрами за однаковою ціною. Правила цеху ухвалюва-
ли для того, щоб одні ремісники не збагачувалися завдяки 
іншим. За дотриманням статуту стежили обрані майстра-
ми старшини, які очолювали цех.

Варто запам’ятати!
Цех — спілка майстрів однієї спеціальності.

Тривалий час цехи сприяли 
розвитку ремесел. Виникали нові 
ремісничі спеціальності, нові 
цехи. У XIII ст. у Парижі, напри-
клад, було 100 цехів, а в XIV ст. — 
350. Посилювався поділ праці. 
Зокрема, від ковалів спочатку 
відокремилися зброярі, потім го-
стрильники. Однак цехи почали 
перешкоджати переходу підмай-
стрів у майстри. Тому підмайстри 
об’єднувалися у спілки — брат-
ства для боротьби з майстрами.

Свідчать документи
Із статуту цеху паризьких ткачів

Кожний паризький ткач вовни може мати у своєму будинку 
два широкі верстати й один вузький.

Кожний ткач вовни у своєму домі може мати не більш як одного учня. 
Але не менше ніж на чотири роки служби.

Усі сукна мають бути з вовни і однаково доброякісні ззовні й усередині.
Ніхто з цеху не повинен починати роботу до сходу сонця під загрозою 

штрафу.
Підмайстри-ткачі повинні закінчити роботу як тільки продзвенить 

перший удар дзвона до вечірньої молитви, але залишити роботу цілком 
вони можуть тільки після дзвону.

1. Які права й обов’язки мали середньовічні ткачі?
2. Уявіть себе ремісником, поміркуйте, які правила цеху вам би сподо-

балися, а які — ні. Свою думку обґрунтуйте. 

Банкір (Гамбурзький музей,
Німеччина)

Майстерня з виготовлення 
військових обладунків 

(сучасна історична реконструкція)
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5. БОРОТЬБА ГОРОДЯН ІЗ СЕНЬЙОРАМИ. 
МІСЬКІ КОМУНИ

У XII–XIII ст. боротьба міст проти сеньйорів велася 
у всіх країнах Західної Європи. Одні міста в результаті по-
встань і тривалих війн добивалися незалежності, інші — 
відкуповувалися від сеньйора. Але багато міст не зуміли 
звільнитися з-під влади сеньйора і далі терпіли утиски й 
грабежі феодалів: сплачували оброк, штрафи, мито.

Здобувши незалежність, городяни створювали само-
врядування — міські комуни брали у свої руки управління 
справами міста. На чолі міста стояла міська рада, яку ви-
бирали городяни. Голову міської ради у Франції й Англії 
називали мером, а в Німеччині — бургомістром. Комуна 
відала судом, військом, скарбницею міста. Міста-комуни 
сплачували невеликі внески колишньому сеньйорові й по-
датки королю.

Варто запам’ятати!
Міська комуна (франц. commune, від лат. communis — за-

гальний) — у середньовічній Західній Європі це громада міста, 
що домагалася від феодалів права на міське самоврядування.

Свідчать документи
Середньовічний історик про події в місті Лані

Сеньйор міста єпископ Годрі і його слуги відкрито здійсню-
вали грабежі. Щоб захистити себе від насильства, городяни за-

пропонували сеньйорові велику суму грошей, і він дав клятву, що буде 
шанувати права комуни. Єпископа мучили заздрощі до городян, і він 
вирішив знищити комуну. Порушення договору наповнило серця горо-
дян гнівом… Юрби городян кинулися до палацу єпископа. Годрі схо-
вався в підвалі під церквою в порожній бочці з-під вина. Городяни зна-
йшли його, витягнули на вулицю і вбили. Незабаром сусідні феодали 
захопили місто й учинили в ньому жорстоку розправу. Жителі Лана 
ще 200 років боролися проти сеньйорів, і, врешті-решт, король Франції, 
перемігши городян, став правити містом.

Про які особливості середньовічного міста можна дізнатися із цих 
документів? Яку роль відігравала міська комуна? З якими ворогами 
боролися городяни?

6. БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ В СЕРЕДНЬОВІЧНИХ МІСТАХ

Проти сеньйорів боролося все міське населення, але 
управління у звільнених містах захопили багатії — куп-
ці, власники міських будинків і земельних наділів. Сім’ї 

багатих городян родичалися між собою, посту-
пово вони виділились у міську знать. Їх називали 
патриціями. Засідаючи в міській раді та розпо-
ряджаючись скарбницею, патриції намагалися 
весь тягар податків перекласти на ремісників.

Ремісники боролися за одержання рівних прав 
із патриціями і за право брати участь в управлінні 
містом. У деяких містах вони перемагали і брали 
у свої руки управління міською радою.

ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую нову інформацію
1. Що стало передумовою виникнення середньовічних міст?
2. Схарактеризуйте особливості забудови міст у середні віки. Яку роль у них 

відігравали ринкова площа і ратуша?
3. Що таке цехи? З якою метою їх створювали? Якими були пра-

ва й обов’язки працівників цеху за статутом?
4. Поясніть поняття «міська комуна», «цех».
5. Перевірте, як ви засвоїли матеріал:

https://cutt.ly/qtmPLfy https://cutt.ly/CtmPLEu

  Обговорюємо в групі
Яку роль відігравало самоврядування в середньовічному суспільстві?
Поміркуйте, які функції такої організації громади збереглися донині.

  Мислю творчо
1. Дізнайтеся, коли було засновано місто, у якому ви живете, чи поряд з яким 

розташований ваш населений пункт. Якими були заняття жителів цього міста 
в давнину, чим займаються городяни сьогодні?

2. Укладіть розповідь про життя в середньовічному місті від імені ремісника-
майстра, патриція, голови міської комуни.

Корабельні теслярі (рельєф на фасаді 
собору Сан-Марко, Венеція, XIII ст.)
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§13
Торгівля і гільдії. 
Міська культура й повсякденне 
життя

Пригадайте, яке заняття виділилось раніше — ремесло чи торгівля. Дайте 
визначення поняття «натуральне господарство». Яка роль торгівлі в роз-
витку господарства? Пригадайте/поміркуйте, чим відрізняється товарне 
господарство від натурального.

1. ТОРГІВЛЯ І ГІЛЬДІЇ

Поміркуймо!
Чому середньовічні міста називали центрами ремесла 

і торгівлі?

Із становленням ремісничої справи водночас із нату-
ральним господарством набувало розвитку товарне госпо-
дарство, за якого вироби виготовляли на продаж й обміню-
вали за допомогою грошей. Місто було центром торгівлі, 
яка відбувалася здебільшого на ринках.

У добу Середньовіччя торгівля була небезпечною, але 
вигідною справою. Дороги були небруковані. Вози часто 
ламалися. Товар, що впав на землю, вважався власністю 
господаря цієї землі. На суші купців грабували рицарі, на 
морі — пірати. За проїзд володіннями феодала, за користу-
вання мостами і переправами купцям доводилося платити.

Щоб захиститися від розбійників і допомогти один одно-
му, купці об’єднувалися у спілки — гільдії. На зборах члени 
гільдії вирішували свої справи, обирали керівників. Вони 
наймали охорону і подорожували великими групами. Зго-
дом гільдії утворили торговельні компанії — об’єднання 
купців із різних міст зі своїми представництвами.

Варто запам’ятати!
Гільдія (нім. gilde — об’єднання) — об’єднання купців для за-

хисту своїх інтересів або цехових привілеїв.

Розвивалася торгівля зі Сходом. Купці плавали Серед-
земним морем до Сирії і Єгипту, Чорним морем — до бере-
гів Криму і Кавказу. Тут європейці скуповували в східних 
купців предмети розкоші і з великою вигодою перепрода-
вали багатим людям у своїх країнах. Особливо прибутко-
вою була торгівля прянощами — перцем, корицею тощо. 

?

Прянощі зважували на аптекарських 
терезах і продавали невеликими порція-
ми; їх цінували на вагу золота.

Вигідні торговельні шляхи на Схід за-
хопили купці з італійських міст — Вене-
ції та Генуї. Ці міста змагалися з Візан-
тією і одне з одним за кращі досягнення 
в торгівлі. Важливий торговельний 
шлях пролягав Північним і Балтій-
ським морями. Тут продавали сіль, ху-
тро, вовну, віск, залізо й інші товари 
купці з Північної Європи — від Новго-
рода до Лондона. Центром північної тор-
гівлі було м. Брюгге.

Щоб витіснити конкурентів із торгів-
лі на Північному і Балтійському морях, 
купці понад 70 німецьких міст у XIV ст. 
об’єдналися в Ганзу (у перекладі з ні-
мецької — союз). Цей союз очолювало 
місто Любек. У Новгороді, Лондоні й ін-
ших містах ганзенські купці мали у своє-
му розпорядженні добре укріплені торго-
ві двори. Завдяки великому флоту Ганза, 
найчастіше силою зброї, добивався ви-
гідних умов торгівлі в сусідніх країнах.

Найбільш жвавими місцями продажу товарів були 
ярмарки — щорічні торги, у яких брали участь купці 
з різних країн. У XIII ст. найвідомішими були ярмарки у 
графстві Шампань на північному сході Франції. Вони 
тривали майже рік.

2. ГОРОДЯНИ. МІСЬКА КУЛЬТУРА

Міста змінювали спосіб життя людей епохи Середньо-
віччя. Містяни відрізнялися від селян не лише заняття-
ми. Вони інакше дивилися на світ, були енергійнішими, 
покладалися здебільшого на власні сили. Значно більше 
знали про довколишній світ, цікавилися новинами. Темп 
їхнього життя був не такий розмірений, як у селян. Горо-
дяни завжди поспішали, цінували час. Не випадково, що 
перший годинник виник у місті. Мешканці міст прагну-
ли до успіху, намагалися розбагатіти, примножити те, 
що їм діставалося у спадок.

Водночас у містах зростала кількість бідняків. Вони на-
ймалися на найбруднішу й найтяжчу роботу до багатих 

Критий ринок
(мініатюра XV ст.)

Гольштинська брама — 
символ німецького

м. Любек і всієї Гaнзи
(сучасне фото)
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купців і ремісників: мили і чеса-
ли вовну, переносили важкі речі, 
вантажили товари. Кількість 
міських бідняків збільшувалась 
у неврожайні роки, коли із сіл до 
міст утікали маси голодуючих.

Чорнороби, поденники та же-
браки становили міську бідноту, 
яку називали плебеями. Вони 
вели боротьбу проти утисків бага-
тих городян. Не раз у містах спа-
лахували їхні повстання.

У містах часто можна було зу-
стріти пройдисвітів, авантюрис-

тів, шахраїв, тобто таких людей, які за будь-яку ціну були 
готові здобути жадане багатство, яке, у їхньому розумінні, 
давало свободу.

Важливим наслідком боротьби міст із сеньйорами була 
особиста незалежність городян. Якщо залежному селя-
нинові, що втік від свого пана, вдавалося прожити в місті 
один рік і один день, він ставав вільною людиною. Недарма 
в середні віки з’явилось прислів’я: «Міське повітря робить 
вільним».

Згодом нащадки мешканців середньовічних міст змі-
нили Європу і весь світ. Саме в містах поступово формува - 
лося розуміння важливості людських прав і свобод, без 
яких сьогодні не можна уявити життя в розвинених демо-
кратичних країнах світу.

3. ЖИТЛО ТА ПОБУТ

У містах з XIII ст. споруджували вузькі кам’яні дво- або 
чотириповерхові будинки. Це було пов’язано з обмеженіс-
тю міської території. Саме в таких будинках жила основ-
на маса городян. На першому поверсі розташовувалися 
крамниці чи майстерні, що виходили на вулицю, і зала або 
кімната для праці й відпочинку. Спальні були на другому 
поверсі, щоб особисте життя господарів не впадало в око 
сторонніх. Деякі ремісники іноді облаштовували на друго-
му поверсі майстерні: ювеліри — із міркувань безпеки; тка-
чі — бо там було краще освітлення. Кімнати були невеликі.

Будинки міської знаті вирізнялися розміром, розкіш-
ним оздобленням. Під час їхнього спорудження повторю-
вали архітектуру феодального замку: обов’язковою була 
наявність святкової зали та круглої вежі. Ще в будинку об-

лаштовували каплицю. Дім оточував двір із садом і госпо-
дарськими будівлями. Господарі умебльовували будинки 
залежно від статусу та способу життя.

Свідчать документи
Ткалі (мініатюра XV ст.)

Інтер’єр спальні в будинку феодалів 
(середньовічна мініатюра)

Яку інформацію про життя людей у Середньовіччі дають мініатюри?

За Середньовіччя своєрідним було ставлення до гігієни. 
Туалетів не було навіть у палацах, відходи через вікна ви-
кидали на вулицю, де збиралися сморідні калюжі. Вважа-
лося, що вмивання і миття тіла шкодять здоров’ю. Навіть 
монархи страждали через коросту, воші, дизентерію, гній-
ні захворювання. У Франції, щоб усунути неприємний за-
пах немитого тіла, були винайдені парфуми зі стійким аро-
матом. Жінки носили спеціальну коробочку-«блохівницю» 
— пастку для бліх, підвішену на золотому ланцюжку.

Вікна в будинках вважалися предметом розкоші. Як 
у помешканнях знаті, так і в оселях городян вони були 
вузькими і мали багато шибок, тому що в ті часи виготов-
ляли скло невеликих розмірів і коштувало воно дорого. 
Узимку віконний отвір затягували просмаленою тканиною 
чи прикривали різьбленими віконницями. Бідні люди ві-
конні отвори затуляли звичайними дошками.

Усередині будинків постійно панувала темрява. У ве-
ликих будинках центральну залу, крім вогнища, освітлю-
вали ще й металеві чи глиняні плошки — блюдця, які на-
повнювали олією або салом і вкладали ґніт.

У невеликих приміщеннях на стінах горіли скіпки, що 
давали більше диму, ніж світла. Свічки використовували 

Великий торговий порт в італійському 
місті Амальфі (картина художника 

Лео фон Кленце)



Розділ 2 Розділ 2СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

101100

лише в помешканнях великих феодалів, церквах і монас-
тирях. Оскільки віск був дуже дорогим, свічки часто виго-
товляли з тваринного сала. Вони страшенно коптіли, через 
що стіни й стелі будинків були чорними від чаду. Однак на 
це в ті часи ніхто не зважав.

Меблів у будинках селян і бідних городян було неба - 
гато: скриня, грубий дерев’яний стіл, дві лави, колиска. 
Із кухонних предметів були: казан; глиняний, дерев’яний 
і навіть олов’яний посуд.

У будинках заможних городян і феодалів меблі були ви-
шукані: столи різних розмірів, виготовлені з дерева, ка-
меню або металу; лавки або табурети для сидіння; скрині 
для одягу, білизни. Верхній одяг розвішували на оленячих 
рогах, а штани та сорочку знімали й ховали під подушку.

Найпрестижнішим вважалося мати гарне й зручне 
ліжко. Над ним звисав балдахін, що спирався на різьблені 
дерев’яні стовпчики. Ліжко встилали сіном або соломою, 
зверху клали матрац із пір’я чи з відходів ткацького ви-
робництва. Подушки були ватними чи пуховими. Ковдри 
підбивали хутром або пір’ям. Вони були здебільшого чер-
воного кольору, який, вірили тоді, міг запобігати різним 
захворюванням. Слуги спали на лавах або скринях.

Діємо: практичні завдання
1. Опишіть зразки середньовічних меблів.
2. Якими вміннями мали володіти середньовічні майстри для 

виготовлення таких меблів?

Меблі в будинках 
заможних людей

Стіни й стелі фарбували лише в помешканнях дуже за-
можних людей. Та й вимостити підлогу кольоровими ках-
лями міг дозволити собі не кожен. Зазвичай підлогу встеля-
ли солом’яними доріжками. У багатих оселях, щоб зберегти 
тепло, кам’яні стіни часто закривали килимами, привезе-
ними зі Сходу. З XII ст. для опалювання кімнат у міських 
будинках і замках феодалів почали ставити каміни. Утім, 
камін давав небагато тепла й обігрітися можна було лише 
сидячи безпосередньо біля нього. Становище змінилося на 
краще тільки з появою у XIV ст. кахельних печей.

Із часом виникла спокуса зробити свій дім більш зруч-
ним і затишним. У родинах із середніми статками також 
з’являються дібрані зі смаком речі: підсвічники, металеві 
підставки для читання й письма, шафи для дорогого посу-
ду тощо. Вироби зі срібла й золота, якими раніше могла по-
хизуватися тільки знать, потрапляють і в оселі заможних 
городян. Почали розрізняти столовий і кухонний посуд. 
Предмети столового посуду — справжні мистецькі шедев-
ри — виготовляли талановиті майстри-ювеліри.

ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую нову інформацію
1. Чим натуральне господарство відрізняється від товарного?
2. Схарактеризуйте особливості торгівлі в середньовічних містах. Чому купці 

об’єднувалися в гільдії?
3. Якими були житло й побут городян? Чи збереглися тодішні традиції облашту-

вання житла донині?
4. Покажіть на карті, уміщеній у вашому атласі, важливі торговельні шляхи доби 

Середньовіччя. Які сучасні європейські міста виникли як центри середньовіч-
ної торгівлі?

5. Розгадайте хмаринки слів — укладіть крилаті вислови середньовічних міст. 
Які особливості життя в середньовічних містах вони повідомляють?

6. Перевірте, як ви засвоїли матеріал: https://cutt.ly/utmPL3v
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  Обговорюємо в групі
1. Якими новими рисами вирізнялись свідомість, поведінка, ставлення до 

навколишнього світу городян?
2. Проведіть паралелі між географічним розташуванням середньовічних міст 

центрів торгівлі та напрямками торговельних шляхів. Який висновок можна 
зробити?

3. Роздивіться емблеми німецьких середньовічних гільдій. Спробуйте зрозумі-
ти, які професії представлені, і перекласти ці своєрідні рекламні зображення.

  Мислю творчо
Напевно, ви здійснювали або мрієте здійснити мандрівку стародавніми міс-

тами Європи. Укладіть свій туристичний маршрут за допомогою сучасної карти 
Європи та підготуйте фотоанонс своєї мандрівки. У фотоанонсі поясніть, чому 
саме ці міста ви обрали і які середньовічні пам’ятки в них ви мрієте відвідати.

Старий ринок у м. Брюгге, Бельгія (сучасне фото)
У середні віки, добу свого найбільшого розквіту, м. Брюгге налічувало близько 

200 тис. жителів. Нині — їх майже вдвічі менше.

§14
Урок узагальнення до розділу 2:
«Середньовічний світ 
Західної Європи»

1. ІСТОРИЧНІ АНАГРАМИ

Вітер історії переплутав букви в словах. Відгадайте ана-
грами та дізнайтеся, які історичні поняття в них заховані. 
Поясніть значення цих понять, а також поміркуйте, які 
хмаринки пов’язані між собою. Обґрунтуйте чому.

2. ІСТОРИЧНА РЕСТАВРАЦІЯ

Уявіть себе господарями середньовічного замку, які 
запросили гостей. Проведіть своїм друзям екскурсію по 
замку за допомогою ілюстрації.

рТАрЦСОВИ

ХіДЦУОТИНВВ

іГМЯрАіЦ

ОУНкМА

ДшрВЕЕ

ВЛЕСТіАТА

ОЕЛіДМАФЗ

ЕВЦАкр

АУАшрТ

СОрНЕЬЙ

НДООЖН

СМЕИіНИрк

ЛВXАрИ

іЬДїЛГі

НЗАГА
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3. ІСТОРИЧНИЙ СТОРІТЕЛІНГ

За допомогою історичних ілюстрацій укладіть розповідь 
про роботу майстра карбування монет.

Карбування монет (фрагмент фрески в Монетній каплиці в соборі 
Св. Варвари, Кутна Гора,  Чеська Республіка, бл. 1460 р.)

4. САЛОН «СЕРЕДНЬОВІЧНА МОДА»

Жінки Середньовіччя. Якими вони були? Як часто ми 
можемо зустріти зображення жінок на середньовічних мі-
ніатюрах, мозаїках, дізнатися про них із середньовічних 
джерел? На допомогу вам — матеріали підручника. Дослі-
діть розвиток моди в часи Середньовіччя.

Середньовічна мода (сучасна реконструкція)

5. ПРЕДМЕТИ ІЗ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

За часів Середньовіччя людей оточувало багато речей 
для різних потреб, зроблених у різних країнах, із різних 
матеріалів. Такі предмети могли використовуватися в ба-
гатьох країнах Європи. Встановіть відповідність між ілю-
страціями й описом зображених предметів.

А Середньовічний металевий казан із рукояткою
Б Костяний лічильник для гри — давнього варіанту нард
В Кубок, вироблений із безбарвного содового скла (південна Англія 

або північна Німеччина, ХІІІ ст.)
Г Октогональний кубок із позолотою і сардоніксом (Візантія, Х–ХІ ст.)
Д Алебастровий кубок, із роботою по металу і філігранню (Венеція, 

ХІІІ ст.)
Е Кришталева ваза (робота по каменю — Ірак, кінець Х ст.; робота 

по металу і філігрань — Венеція, друга половина ХІІІ ст.)
Є Скляна тарілка з рукояткою, зі сріблом, дорогоцінним камінням 

і перлинами (Візантія і поствізантійський період, X–XI ст.)
И Келих із агату, золота перегородчаста емаль, перлини, скло 

(Константинополь, Х–ХІ ст.)

6. ВІРТУАЛЬНА МАНДРІВКА

Напевно, немає у світі людей, які не мріяли б відвіда-
ти неймовірні куточки нашої планети. Мільйони людей 
мандрують і формують цікаві фотоісторії в соціальних ме-
режах або фотоальбомах. Уявіть, що ви здійснили турис-
тичний тур країнами, у яких збереглися пам’ятки історії 
перших держав Середньовіччя. Сформуйте власну фотоіс-
торію: доберіть необхідні фотографії пам’яток, підпишіть 
їхні назви, час, державу, автора (якщо відомо). Представте 
роботу в класі.

7. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ
Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою 

онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням:

https://cutt.ly/ltmTKQz

або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код.

Бажаємо успіху та високих балів!
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
СУСПІлЬСТВО І ДЕРЖаВи 

В X–XV ст.

Розділ 3

§15
Скандинавія в добу 
Середньовіччя. Походи вікінгів 
та їхні завоювання

Чи знайомі ви з цим персонажем? Що 
вам про нього відомо?

1. «ПІВНІЧНІ ЛЮДИ». ВІКІНГИ

Здавна Скандинавський півострів 
заселяли північні германські племе-
на, яких у Західній Європі називали 
норманами, тобто «людьми Пів-
ночі». Гірські хребти, дрімучі ліси, 
малородючі ґрунти не сприяли роз-
витку землеробства в Скандинавії. 
Неврожаї, голод та інші лиха змушували багатьох людей 
залишати батьківщину. Вони вирушали в далекі морські 
походи для захоплення здобичі або родючих земель.

Історичні подробиці
У Скандинавії воїнів, які здійснювали походи в інші країни, 

іменували вікінгами, у Франції — норманами. В Англії «північ-
них людей» називали данцями, у Візантії — варантами, у Русі-
Україні — варягами.

У 787 р. нормани з’явилися біля берегів Північно- 
Східної Англії. Відтоді більш як три століття «північні 
люди» нападали на Британію та інші країни Європи. Ці події 
ввійшли в історію як «Північні війни», або «доба вікінгів». 
Учасниками походів були грабіжники, торговці здобиччю, 
завойовники та мирні переселенці. Нормани добре знали 
морську справу, майстерно володіли залізною зброєю, тому 
були дуже небезпечними ворогами. Їхні кораблі — дракари — 
були безпалубні, довгі і вміщали до сотні осіб кожний.

?

Під чотирикутними червоними 
та смугастими вітрилами, зі стра-
хітливими різьбленими головами 
дра конів чи зміїв на носах, вони на-
ганяли жах на жителів узбережжя. 
Самі нормани з гордістю називали 
свої кораблі «кіньми моря».

Спершу вони нападали на узбе-
режжя, згодом почали здійсню-
вати походи усередину країн і зе-
мель. Вони влаштовували стоянки 
в гирлах великих річок, тут збирали 
сили, а потім, рухаючись вгору про-
ти течії, проникали вглиб країни. 
Головною метою був грабунок. Нор-
мани спалювали все, що не могли за-
брати з собою.

83-метровий будинок вождя вікінгів 
нагадує перевернутий човен

(історична реконструкція в музеї
вікінгів, Лофотр, Норвегія)

Дракар вікінгів (фрагмент гобелена 
з Байо, Англія, ХІ ст.)

Носова частина
дракара із
зображенням дракона

Зображення корабля 
вікінгів на медалі

1. Поясніть, чим схожі дракари і човни слов’ян. Як ви думаєте, чим могла бути 
зумовлена ця схожість?

2. Висловіть припущення, які знання потрібні були вікінгам, щоб побудувати 
дракари та здійснювати рейди такими кораблями.

Дракари були швидкохідними та надійними човнами, легкими як для 
греблі, так і для перенесення на руках у разі потреби. Вони могли заходити 
в мілководні річки й швартуватися до низьких берегів. Найбільший з відо-
мих кораблів вікінгів сягав 28 м завдовжки та 4,5 м завширшки. На кожно-
му дракарі було 26–70 гребців по обидва боки човна. Для їхнього захисту 
вздовж бортів вивішували щити.

Воїни-вікінги IX–X ст.
(історична реконструкція):

1 — простий воїн;
2 — знатний воїн у довгій кольчузі;

3 — вікінг-лучник
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Історичні подробиці
Скандинавські саги називають найхо-

робріших норманських воїнів берсерками 
(у перекладі зі старонорвезької мови — 

подібні до ведмедя). Ці люди присвячували своє 
життя служінню богу війни Одінові, вірили, що 
після загибелі в бою потраплять до його палацу 
на небі — Валгалли. Під час бою берсерки зри-
вали з себе кольчуги та, оголені до пояса, били-
ся з ворогом, не відчуваючи болю від поранень. 
Вони ніби перевтілювалися в хижих звірів. На 
берсерків дивилися з острахом не лише вороги, 
а й самі нормани. Проте їхню вправність у бою 
дуже цінували, прирівнюючи одного берсерка 
до 20 звичайних воїнів.

Звичайні ж вікінги, як свідчать їхні поховання, не мали якоїсь надпри-
родної фізичної сили: були низькими на зріст, часто страждали від рев-
матизму і хвороб зубів. Їхня їжа була одноманітною, бідною на вітаміни. 
Тому вікінги, як і інші мешканці країн тогочасної Європи, рідко доживали 
до похилого віку.

Бог війни і мудрості 
Одін (книжкова 

ілюстрація)

2. НАПАДИ ДАНЦІВ НА БРИТАНСЬКІ ОСТРОВИ

Нормани з берегів Данії (англійці, як ви пам’ятаєте, на-
зивали їх данцями) спустошували і грабували узбережжя 
Англії, а згодом почали завойовувати її території і засно-
вувати постійні поселення. Так нормани-данці захопили 
північний схід країни і ввели там свої звичаї та порядки. 
Становище Англії було безвихідним.

Історичні подробиці
Боротьбу англосаксів проти данців очолив король Альфред, 

прозваний Великим (871–900 рр.). Він був освіченою людиною, 
сприяв розвитку науки, запрошував до Англії вчених ченців з ін-

ших країн Європи. За його вказівкою було складено перший загально-
англійський звід законів. Здійснюючи боротьбу з данцями, сприяв їх 
хрещенню: після битви 878 р. він наказав хрестити полонених данців на 
чолі з королем Гутрумом, для якого став хрещеним батьком.

У боротьбі з ворогами король виявив неабияку витрим-
ку і наполегливість. Спочатку Альфред зазнав від данців 
поразки. Йому довелося зі своїми загонами переховувати-
ся в лісах і таємно збирати військові сили. Для захисту від 
норманів він побудував фортеці, створив морський флот, 
щоб перешкоджати висадці ворогів на узбережжі.

1. Які країни були батьківщиною вікінгів?
2. Які землі вікінгам вдалося завоювати та колонізувати?
3. Чи торкнулася історія вікінгів українських земель?

Діємо: практичні завдання
Працюємо з картою як історичним джерелом: проведіть до-

слідження за допомогою карти, даючи відповіді на запитання. 
Результати своєї роботи оформляйте у зручний для вас графіч-
ний спосіб: таблиця, схема, карта знань тощо.

Походи вікінгів. Європа в Х ст.
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878 р. Альфред відбив натиск данців і 
відкинув їх за річку Темзу. Лондон було 
звільнено. Король уклав з норманами 
договір, за яким південно-західна части-
на країни залишалася під його владою, 
а північно-східна — у руках данців. 
У другій половині X ст. англосакси підко-
рили данців, і Англія об’єдналася в єдину 
державу.

Наприкінці X ст. данська навала на 
Англію відновилася. Данці в 1016 р. під-
корили всю країну і встановили там вла-
ду данських королів. Один із них — кнут 
Великий (поч. XI ст.) — був одночасно 
королем Англії, Данії і Норвегії. В Ан-
глії він прагнув заручитися підтримкою 
великих англосаксонських землевласни-
ків. Кнут видав збірник законів, що за-
кріплювали їхні привілеї і права. Однак 
влада норманів-данців в Англії не була 
міцною.

3. ПОХОДИ НОРМАНІВ НА ФРАНЦІЮ 
І ПІВДЕННУ ЄВРОПУ

Нормани кілька разів доходили до Парижа та осаджува-
ли його. Діставалися північні завойовники і до інших міст 
Франції та Німеччини. Королям доводилося відкуповува-
тися від норманів сріблом.

На початку X ст. нормани захопили частину терито-
рії північної Франції. Ця земля дістала назву Нормандія 
(у перекладі з французької — країна норманів; назва цього 
регіону збереглася в сучасній Франції).

Рухаючись на південний захід, нормани обгинали Піре-
нейський півострів, спустошували і грабували його береги. 
Згодом дісталися Середземного моря. Захопивши південну 
частину Італії та острів Сицилія, вони об’єднали ці тери-
торії в Сицилійське королівство. Успіхи норманів були зу-
мовлені слабкістю країн Європи, виснажених міжусобни-
ми війнами.

Норманів, які Балтійським морем і далі Західною Дви-
ною діставалися до слов’янських земель, як ви вже зна-
єте, називали на Русі варягами. Вони здійснювали походи 
у Східну Європу, доходили до верхів’їв річки Волги і спус-
калися її течією до Каспійського моря.

Варязька сага — шлях із варягів у греки 
(картина художника Івана Айвазовського, 1876 р.)

Поміркуйте, які риси історії норманів автору вдалося переда-
ти, а які — ні.

Український Всесвіт
Роль норманів-варягів у становленні 

давньоруської держави

Річкою Дніпро варяги рухалися до Чорного моря і досягали Констан-
тинополя. Це був торговельний шлях із варягів у греки. Частина варя-
гів осіла на Русі і змішалася з місцевим населенням.

Сучасні історики відзначають важливу роль норманів-варягів у ста-
новленні давньоруської держави. У 882 р. Київ захопила варязька дру-
жина на чолі з Олегом, який був родичем (за іншою версією — воєна-
чальником) варязького князя Рюрика. Ці події поклали початок великій 
історії Русі-України.

Набіги норманів пришвидшили формування феодально-
го ладу, який перейняли і самі завойовники.

Походи норманів дали потужний поштовх утворенню 
держав Північної Європи. Завдяки походам посилилася 
влада племінних вождів — конунгів, які, об’єднавши міс-
цеві племена, перетворювалися на королів нових держав. 
Так у VІІІ–ІХ ст. постали Данія, Норвегія і Швеція.

Альфред — король англосаксів
(статуя в м. Вінчестер, Англія)

Назвіть елементи пам’ятника, які вказують 
на роль Альфреда в історії.

Кнут Великий і його придворні
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4. ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ВІКІНГІВ

У 870-х роках нормани з Норвегії відкрили й 
заселили Ісландію — Країну криг, як назвали 
нові землі перші поселенці.

У IX–X ст. нормани почали заселяти острови 
північної частини Атлантичного океану. Вікінг 
Ейрік рудий, приречений на вигнання з Ісландії 
за скоєний злочин, відплив на північний захід 
і несподівано відкрив Ґренландію — Зелену 
землю.

Сміливий мореплавець Лейв Щасливий і його 
супутники близько 1000 р. досягли островів по-
близу узбережжя Північної Америки. У сагах 
ці місця називають Лісовою країною, Країною 
пласких каменів та Країною дикого винограду. 
На островах вони зустріли місцевих жителів, 
яких назвали скрелінгами. Ці відомості підтвер-
дила археологічна знахідка поселення вікінгів 
на острові Ньюфаундленд. Отже, Америку було 
відкрито за 500 років до Колумба! Проте це від-
криття не мало великих наслідків, оскільки у 
вікінгів не було можливості освоювати новий 
континент.

На початку ХІ ст. набіги норманів припини-
лися. Останньою важливою подією доби «Пів-
нічних війн» було завоювання норманами Ан-
глії. На цьому доба вікінгів закінчилася.

ЗНАЮ МИНУЛЕ  ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ  прОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗаПиТання І ЗаВДання

  Знаю і систематизую нову інформацію
1. Працюємо з історичною хронологією.

Перші напади 
данців на 
Англію — 
початок 

норманських 
завоювань

– +787

Перемога
Альфреда
Великого

над данцями

– +878

Відкриття
Лейвом

Щасливим
Північної
Америки

– +1000

780
800

820
840

860
880

900
920

940
960

980
1000

1020

Ейрік Рудий
(мініатюра

із середньовічного
манускрипту)

Марка США,
присвячена
Дню Лейва 
Щасливого


