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Шановні
семикласники!

Цього року  ви знову за допомогою фантастичної маши-
ни часу, якою керує муза історії Кліо, маєте можли-
вість вирушити в подорож: зі світу Стародавньої істо-

рії ви потрапляєте у світ Середньовіччя. А здолати цей шлях 
допоможе підручник, який ви тримаєте в руках.

Зверніть увагу!
1. Уважно опрацьовуйте матеріал підручника: обов’язково 

намагайтеся прочитати весь текст параграфа в класі та вдома.

2. Виконуйте в класі завдання та вправи до тексту, вміщені 

в підручнику поряд із позначкою . Вони містяться перед 
пунктами параграфа й допоможуть вам зосередитися на головних 
питаннях змісту під час читання. 

3. У підручнику є й завдання під позначкою . Вона озна-
чає: ці завдання потрібно виконувати під час або після читання 
тексту цієї частини параграфа. Працюйте над ними колективно: 
у парах чи малих групах. Це допоможе не тільки вивчити мате-
ріал, а й отримати навички колективної діяльності та корисного 
спілкування з однокласниками.

4. Позначка  — таку рубрику ви знайдете після кожного 
параграфа. Надруковані звичайним шрифтом запитання та за-
вдання допоможуть вам повторити зміст параграфа, а завдання, 
виділені курсивом, є складнішими і спрямовані на перевірку ва-
шого розуміння матеріалу уроку загалом. Працюючи в класі або 
вдома, намагайтеся виконати всі типи завдань.

5. У підручнику ви зустрінете багато фрагментів 
історичних джерел Середньовіччя. Опрацьовуючи вміщені тут 
тексти, обов’язково звертайте увагу на те, коли вони були на-
писані, хто їх автор, до здобутків якого народу вони належать 
тощо.

6. Під позначкою  ви знайдете завдання для роботи вдо-
ма, частина з яких передбачає міркування над темою уроку, а 
також активну пошукову діяльність: відвідування бібліотеки, 
віртуальні екскурсії чи користування Інтернетом. Перед вико-
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нанням домашнього завдання обов’язково повторіть матеріал 
теми за підручником і дайте відповіді на запитання попередньої 
рубрики.

7. Рубрика Історичний калейдоскоп задовольнить вашу до-
питливість цікавинками з теми уроку, покаже багатогран-
ність історичної епохи, її зв’язок із сучасністю, а рубрика 

 ознайомить з українознавчими компонента-
ми тієї чи іншої теми.

8. Усі важливі положення в тексті виділено певним шрифтом.  
Прямим жирним шрифтом виділено поняття і дати, які слід 
запам’ятати  та  вміти визначати і застосовувати.  Допоможуть  вам

у цьому    визначення в рамках.    Жирним курсивом позначено

найважливіші місця подій та імена історичних діячів, які 
важливо запам’ятати для розуміння історичної епохи, руху іс-
торії. Нарешті, курсивом подані поняття, терміни, які є нови-
ми для вас і пов’язані з особливостями країни, що вивчається, 
періоду тощо. Вони, як правило, пояснені прямо в тексті (на 
берегах або внизу сторінки) і є важливими для його розуміння.

9. Якщо ви були відсутні на уроці, прочитайте текст парагра-
фа й виконайте завдання та вправи самостійно. Якщо у вас ви-
никли запитання, то не залишайте їх без відповіді: обов’язково 
обговоріть їх з однокласниками, або поставте їх учителеві.

10. Періодично звертаючись до стрічки часу, з якої починаєть-
ся підручник, ви зможете краще запам’ятати найважливіші по-
дії Cередньовіччя, а також зрозуміти, що багато подібних явищ 
і процесів відбувалося одночасно в різних країнах.

11. Бережіть книгу! Усі необхідні помітки в тексті підручника 
робіть тоненьким олівцем і витирайте після виконання роботи.

Бажаємо вам захопливих уроків! Сподіваємося, що зацікав-
лення в історії, допитливість і старанність сприятимуть ва-
шому зростанню, успіхам та розумінню навколишнього світу!

З повагою — автори

Середньовіччя

V ст. XI ст. XIV ст. XV ст.
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Назустріч
історії

Середньовіччя

Що таке середні віки? Насамперед — це 
гаряча віра, сильні почуття і, безумовно, 
дія, чин. Середні віки — це не просто замки, 
а й безкінечні війни, що за них точилися; не 
просто готичні собори — це постійна місійна 
проповідь Слова Божого, це — титанічна пра-
ця й відчайдушна боротьба, це — зруйновані 
поганські капища; врешті-решт, це — не зо-
лотий вік історії людства — це епоха заліза, 
це — світ постійного напруження волі.

Ігор Загребельний, 
сучасний український історик

Вступ
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§ 1. § 1. Цивілізаційна спадщина
Стародавнього світу (повторення)

1. ЯКІ ПОДІЇ І ЯВИЩА ВИВЧАЄ
ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

1) Пригадайте вивчений у минулому році матеріал, вставте пропущені в 
тексті слова й запишіть у зошит.

Історія Стародавнього світу — частина … історії, яка вивчає 
… період у минулому людства. Вона охоплює період від … найдав-
ніших людей (2,5 млн років тому) до … Римської імперії (476 рік). 
Це … і … період в історії людства.

Пропущені слова:
Найдовший, поява, найдавніший, падіння, всесвітня, перший.

2) Працюючи зі стрічкою часу:
• позначте хронологічні межі періоду історії Стародавнього світу;
• поясніть, як визначають роки до н.е.;
• порівняйте вислови «подія сталась 200 років тому» і «подія сталась за 

200 років до н.е.»: яка між ними різниця.
• назвіть і покажіть на лінії часу, у якому столітті й у якому тисячолітті занепала 

Римська імперія.

II тис.
до н. е. I тисячоліття до н. е.

До нашої ери
(до Різдва Христова)

I тисячоліття II тисячоліття III тис.

IX VIII VIIXII XI X III II IVI V IV IV V VII II III X XI XIIVII VIII IX XVI XVII XVIIIXIII XIV XV XIX XX XXI

Наша ера
(від Різдва Христова)

3) З історії Стародавнього світу ви, напевно, пам’ятаєте, що спочатку в 
Єгипті та Передній Азії, а потім і в інших країнах відбувся перехід до 
цивілізації. Слово «цивілізація» має кілька значень. Прочитайте і по-
ясніть кожне з них на прикладах.

Цивілізàція — це
• рівень розвитку матеріальної і духовної культури, досягнутий суспіль-

ством на певному історичному етапі;
• людська спільнота, яка протягом певного періоду та на певній території 

має стійкі особливі риси в економіці, культурі та суспільному устрої (на-
приклад, цивілізації Єгипту, Індії тощо).

Цивілізàція — це
• рівень розвитку матеріальної і духовної культури, досягнутий суспіль-

ством на певному історичному етапі;
• людська спільнота, яка протягом певного періоду та на певній території 

має стійкі особливі риси в економіці, культурі та суспільному устрої (на-
приклад, цивілізації Єгипту, Індії тощо).
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4) На основі ілюстрацій назвіть, які основні періоди й цивілізації вивчає 
історія Стародавнього світу.
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2. ЩО НАЗИВАЄМО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЮ СПАДЩИНОЮ 
СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Перевірте, чи добре ви пам’ятаєте історію Стародавнього світу, 
послідовно відповідаючи на запитання:

• Де виникли найдавніші на земній кулі держави?
• Як управлялися давні держави?
• Що означає слово «демократія»? Яка країна є батьківщиною демо-

кратії? 
• Які правителі — царі, стратеги, імператори — вам запам’яталися? 

Чим саме?

• З якими давніми законами ви ознайомилися? Про що в них йшла мова?
• Пригадайте знаменитих полководців старовини. Чим вони просла-

вилися?
• Назвіть найважливіші винаходи й відкриття первісних людей.
• У яких країнах виникла писемність? Які були її особливості?
• У якій країні були створені цифри, що ми ними користуємося?
• Якими винаходами китайців досі послуговуються народи світу?
• Назвіть найзнаменитіші давні будівлі в Єгипті, Вавилоні, Китаї, 

Греції, Римі. Пригадайте, у яких країнах створені пам’ятки, зображені 
на ілюстраціях.
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• Які твори живопису і скульптури Стародавнього світу вам 
запам’ятались? Опишіть один з них.

• Які міфи Стародавнього світу ви пам’ятаєте?
• Які релігії існували в різних країнах?
• У якій країні вперше виникла віра в одного Бога? 

Культури окремих країн Стародавнього світу, як струмочки, зливалися 
в єдиний потік. Кожен народ — навіть найменший — зробив свій внесок 
у культуру всього людства, у його цивілізаційну спадщину.

Обговоріть, як ви розумієте слова «цивілізаційна спадщина» й  у  чому 
полягає цивілізаційна спадщина Стародавнього світу.

Оберіть одне із пропонованих речень і закінчіть його:

«Сьогоднішній урок сподобався (не сподобався) мені, тому що…»

«Я люблю історію, тому що…»

«Мені було цікаво (не цікаво) на уроці, тому що…»

«Мені вдалося (не вдалося)  пригадати (повторити)…»
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§ 2. § 2. Що і як вивчається 
в курсі історії Середніх віків

1.   СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЯК ЕПОХА РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Чому новий період історії людства називається Середніми віками?

Всесвітня історія розповідає нам про минуле різних країн і наро-
дів. Вони є різними — з неповторною долею, зі своїми законами 
і традиціями, проте багато в чому вони подібні. У минулому році 

ви ознайомилися з першим періодом всесвітньої історії — історією Ста-
родавнього світу. Із занепадом Римської імперії наприкінці V ст. їй на 
зміну прийшов новий період всесвітньої історії — історія Середніх віків, 
або Середньовіччя. 

Історія Середніх віків — період всесвітньої історії, який тривав від па-
діння Західної Римської імперії (V ст.) до відкриття європейськими мо-
реплавцями Америки й інших земель наприкінці ХV ст.

Покажіть на лінії часу хронологічні межі історії Стародавнього світу та 
Середніх віків. 

Назва «Середні віки», можливо, видається вам дещо дивною: чому 
— «середні»? Щоб відповісти на це запитання, звернімося до історії її 
виникнення. Наприкінці ХV ст. в Італії досягла розквіту культура Від-
родження, послідовники якої високо цінували досягнення античності, а 
добу після неї трактували як період культурного занепаду. У цих часах 
мислителі Відродження вбачали лише дикість і забобони, нашестя та ві-
йни, коли руйнувались античні храми, забувалась філософія, занепада-

Історія Середніх віків — період всесвітньої історії, який тривав від па-
діння Західної Римської імперії (V ст.) до відкриття європейськими мо-
реплавцями Америки й інших земель наприкінці ХV ст.

II тис.
до н. е. I тисячоліття до н. е.

До нашої ери
(до Різдва Христова)

I тисячоліття II тисячоліття III тис.

IX VIII VIIXII XI X III II IVI V IV IV V VII II III X XI XIIVII VIII IX XVI XVII XVIIIXIII XIV XV XIX XX XXI

Наша ера
(від Різдва Христова)
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ла велич і загальновживаність ла-
тинської мови. Ось це тисячоліття 
було втрачене для людства, вони 
й назвали «середніми віками». У 
цій назві була закладена негативна 
оцінка Cередньовіччя, яка і згодом 
мала багато прибічників. Навіть 
зараз інколи можна почути визна-
чення «середньовічний» у значенні 
«дикий», «жорстокий», «неосвіче-
ний». Справді, дикості, жорстоко-
сті й неосвіченості тоді вистачало, 
як, між іншим, і в будь-яку істо-
ричну епоху. 

Проте Середні віки були і до-
бою працьовитих селян, умілих 
ремісників, благородних рицарів, 
мудрих правителів, натхненних митців. У ті часи здійснювалися дале-
кі подорожі, будувалися величні собори, відбувалися великі відкриття. 
Світлого й радісного, прекрасного й мудрого в тій добі було анітрохи не 
менше, ніж у будь-якій іншій.

2. ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ Й ПЕРІОДИЗАЦІЯ 
ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Прочитайте текст і покажіть на лінії часу на с. 12 хронологічні межі 
кожного з періодів. 

Історія Середньовіччя вивчає набагато коротший проміжок часу, ніж 
історія Стародавнього світу, проте тисячоліття — це довгий шлях, про-
тягом якого в житті людей відбулися дуже важливі зміни. Для кращого 
розуміння цих змін історики виділяють у Середньовіччі три періоди.

Перший період — раннє Середньовіччя (кінець V — до кінця ІХ ст.) — 
перехідний від античності й варварства до нового суспільного устрою — 
феодалізму. 

Другий період — розвинене (або високе) Середньовіччя (Х—ХІІІ ст.) — 
доба розквіту феодального суспільства. Розвивається торгівля, розбудову-
ються і зміцнюються міста, спостерігається загальне господарське підне-
сення.

Третій період — пізнє Середньовіччя (ХІV—ХV ст.) — доба зміцнен-
ня європейських держав, відкриттів та винаходів. З’являються перші 
паростки гуманізму і Відродження.

Мініатюра «Середні віки»
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Визначте, до якого періоду належить кожна з наведених ілюстрацій. 
Свою думку обґрунтуйте.

3. ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Працюючи з текстом, випишіть у зошит приклади різних видів історичних 
джерел, з яких ми дізнаємося про історію Середньовіччя.

Скористайтеся незакінченими реченнями:

 Речові історичні джерела — це... До них належать...

Писемні історичні джерела — це... Серед них...

Етнографічні джерела — це... До них належать... 

Зображувальні джерела — це...  Серед них...

1. Залізна корона 
Лангобардського 

королівства (V ст.)

2. Гобелен з Байо, 
на якому зображена 

битва при Гастінгсі — 
бій, у якому 

нормани здобули 
перемогу над 

англо-саксами (XI ст.)

3. Доменіко ді Мікеліно. 
Данте Аліг’єрі 

з копії «Божественної 
комедії» (XV ст.)

1

3

2
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На відміну від історії Старо-
давнього світу, історію Середніх 
віків вивчено набагато краще. 
У багатьох музеях світу і зараз збе-
рігаються речові пам’ятки Серед-
ньовіччя: знаряддя праці, зброя, 
монети, меблі, посуд та багато ін-
ших елементів побуту середньовіч-
них людей.

Нині в деяких містах можна по-
бачити старовинні церкви та собо-
ри, замки й цілі квартали будин-
ків, у яких колись вирувало життя 
знаті, купців, торговців, ремісни-
ків. 

Проте речові історичні джерела 
не можуть розповісти все про жит-
тя людей. З історії Середніх віків 
учені мають численні писемні істо-
ричні джерела: документи, що їх 
упорядковували люди. Збереглося 
також багато тогочасних історич-
них творів — хронік. У них викла-
дено, як правило, події від моменту створення світу і до часів, коли жив 
і творив життя хроніст. Створювалися й такі історичні твори, автори 
яких не тільки оповідали, а й намагалися згрупувати та пояснити події.

Цей період був надзвичайно важливим для людства, адже саме тоді 
було започатковано книгодрукування.

Багато цікавого можуть розповісти про життя людей того часу твори 
мистецтва: малюнки у книжках, візерунки на килимах, картини, ста-
туї та вітражі в соборах, що належать до зображувальних джерел.

Для вивчення історії Середньовіччя дуже цінними є пам’ятки фоль-
клору: старовинні народні перекази (наприклад, ірландські та сканди-
навські саги), народні пісні, балади, казки.

Відлуння середньовічної доби є і в народних святах, численних обря-
дах, дитячих забавах, в одязі чи предметах хатнього вжитку. Різноманітні 
етнографічні матеріали містять також записи очевидців і мандрівників.

Отже, із часів Середніх віків до нас дійшло чимало джерел. Однак 
при їхньому опрацюванні потрібні неабиякі точність і виваженість. Для 
глибшого пізнання тієї епохи необхідно брати до уваги відомості різних 
джерел, бо саме такий підхід допоможе відчути дух доби Середньовіччя. 
Учені порівнюють їх, з’ясовують, наскільки правдиво в них відображе-
но ті чи інші явища, а потім роблять висновки, пояснюють окремі події 
й цілі періоди історії.

Сторінка із середньовічної 
історичної хроніки
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Уявіть себе вченим-істориком. Уважно роздивіться зображення 
пам’яток, що відображають епоху видатного діяча Середньовіччя Карла 
Великого. Оберіть одне з них і розкажіть, до якого виду історичних дже-
рел належить ця пам’ятка і про що вона нам може розповісти.

1. Назвіть хронологічні межі Середньовіччя.
2. Коли й у якому значенні почали вперше використовувати термін «се-

редні віки»?
3. На які періоди поділяється історія Середніх віків?
4. Якими джерелами послуговуються історики, вивчаючи епоху Серед-

ньовіччя?

Зображення короля Карла Великого 
з римськими папами

Геласієм I і Григорієм I (IX ст.)

Каплиця в палаці
Карла Великого

Статуя Карла Великого
у Франкфурті (Німеччина) 

(сучасне фото)

Корона та парадний меч і шабля
Карла Великого
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5. Які відомі вам пам’ятки, образи та символи ви пов’язуєте з епохою 
Середньовіччя?

6. Як ви гадаєте, що можна сьогодні вважати спадщиною Середньовіч-
чя? У чому її значення для сучасної людини? А для вас особисто?

1. Намалюйте середньовічне історичне джерело.
2. Визначте, до якого виду джерел належать зображення на ілюстраці-

ях.

3. Повторіть, з яких причин занепала Західна Римська імперія.

1. Металевий ключ від 
воріт середньо вічного 
міста
(музей історії 
Берліна)
2. Музей 
середньовічної зброї 
«Арсенал» у Львові

1 2

Мандрівники в часі
Дедалі більшої популярності серед молоді набуває історична рекон-

струкція.  Це сучасний вид молодіжного дозвілля, який поширився в колі 
людей, що захоплюються історією, романтичним духом Середньовіччя й 
мистецтвом. Проводиться навіть чемпіонат світу з історичних боїв.

В Україні протягом року відбувається багато історичних фестивалів, на-
приклад, фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань!» на Львів-
щині, «Живе Середньовіччя» в Івано-Франківську, «Середньовічний Хотин» 
на Буковині, «Билини Стародавнього 
Києва» в столиці України. Докладні-
ше про історичні фестивалі на тере-
нах нашої країни можна дізнатися, 
завітавши на сайт мандрівників і ро-
мантиків «This is Ukraine».

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОПІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП



Перші
середньовічні

держави

Свобода є природна здатність кожного 
робити що завгодно, якщо це не забороне-
но силою або правом.

Юстиніан I (483–565), 
візантійський імператор, полководець 

і реформатор

Кожний народ вирізняється в розвитку 
якоїсь науки або практики. 

Аль-Біруні (973–1048), 
хорезмський учений-енциклопедист

Розділ І
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§ 3. § 3. Cтановлення середньовічної вропи
1. ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ 

Поясніть, чому міграційний рух ІV —VІІ ст. називається Великим пере-
селенням народів. 

Перші століття Ери Христової стали особливим періодом в історії 
людства. На великому історичному просторі, що пов’язав Європу, Азію 
та Африку, відбувалося Велике переселення народів — одне з наймасш-
табніших і найзагадковіших явищ світової історії. 

Велике переселення народів — рух племен і народів (ІV–VІІ ст.), уна-
слідок якого на території Європи виникли нові народи та нові держави.

У цей час десятки племен, сотні тисяч людей залишали обжиті місця 
й вирушали на завоювання нових земель. Хоча Велике переселення на-
родів почалося ще у ІІ–ІV ст., проте масштабного характеру воно набуло 
саме в V ст. Поштовхом до цього стало вторгнення азійських кочівників — 
гунів. Очолювані Аттилою, вони спустошили Європу, за що сучасники 
прозвали вождя гунів «бичем Божим».

Під тиском гунів германське плем’я вестготів вторглося на територію 
Римської імперії, спустошуючи провінції одну за одною. Слідом за вест-
готами активізувалися й інші варварські племена. У Великому пересе-
ленні народів брали участь слов’янські, угро-фінські та інші народи. 

Варвари — у  Середні віки — назва племен і народів, які вдерлися на тери-
торію Римської імперії й заснували на її землях свої держави. У перенос-
ному значенні — неосвічена, груба людина, яка знищує культурні цінності.

Протягом V ст. германські племена двічі захоплювали Рим. Нарешті 
імператори залишили місто й осіли у важкодоступному містечку Ра-
венна. У 476 р. один із германських воєначальників скинув останньо-
го римського імператора й відправив символи імператорської влади до 
Константинополя — на знак того, що імперії на Заході більше немає. Па-
діння Західної Римської імперії означало, що розпочався новий період 
всесвітньої історії — доба Середньовіччя.

Велике переселення народів було не тільки протистоянням античного 
і варварського світів, а й тривалою взаємодією обох цивілізацій. У про-
цесі переселення змішувалися мови та культури, способи життя і тради-
ції різних народів. Племена, що брали участь у міграціях, створювали 
нові народи й закладали нову етнічну та політичну карту Європи.

Велике переселення народів — рух племен і народів (ІV–VІІ ст.), уна-
слідок якого на території Європи виникли нові народи та нові держави.

Варвари — у  Середні віки — назва племен і народів, які вдерлися на тери-
торію Римської імперії й заснували на її землях свої держави. У перенос-
ному значенні — неосвічена, груба людина, яка знищує культурні цінності.



Розділ І20

За картою простежте та проаналізуйте напрямки Великого переселен-
ня народів.

Спираючись на схему, наведіть приклади держав на території Європи, 
на формування яких вплинуло Велике переселення народів.

Племена у період Великого переселення народу
    
    
    

  Англи, сакси,          Свеї, дани.             Предки українців,  
        тевтони.                   Предки шведів,                 поляків, чехів,
  Предки англійців,              данців,           хорватів, 
       голландців,                              норвежців,      росіян тощо
           німців                                       ісландців

Велике переселення народів
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2. ЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Обговоріть, який зв’язок існував між людиною і природою в середні віки.

В епоху Середньовіччя, як і раніше, життя людини залежало від при-
родно-географічні чинників. Вони визначали тип житла та поселення, 
одяг та їжу, засоби зв’язку і, зрозуміло, знаряддя праці. Географічні 
умови суттєво впливали на появу та розвиток міст і торгівлі, на політич-
не та духовне життя, на побут населення і традиції. 

Кліматології1 в сучасному розумінні цього слова в Середньовіччі не 
було, точних описів погоди залишилося небагато та й термометр вина-
йшли лише наприкінці епохи. Проте сучасні вчені визначили, що в V—
ХV ст. клімат кілька разів змінювався, поки не встановився такий, що 
зберігається зараз.

Як середньовічна людина ви-
користовувала ландшафт?

Ландшафт, як і раніше, мав ве-
лике значення в житті людини. 
На рівнинах люди будували села, 
а пагорби використовували для 
зведення оборонних споруд, непри-
ступних замків. Природні рубежі, 
передусім річки, слугували кордо-
нами між державами. Виходи до 
морів та океанів, наявність зруч-
них бухт і повноводних річок спри-
яли розвиткові мореплавства, водного транспорту, рибальства й торгівлі. 
Основними торговельними центрами Середньовіччя стали Середземне та 
Балтійське моря.

Упродовж майже всієї епохи Західну Європу вкривали дрімучі, не-
прохідні ліси. Деревина значною мірою замінювала людям залізо, ка-
мінь, вугілля, була основним будівельним матеріалом. Їстівні дари лісу: 
дичина, мед, гриби, ягоди, дикі трави тощо — були основними в харчу-
ванні людини.

Дедалі жорсткіше освоюючи дику природу, люди ціною величезних 
зусиль створювали новий — штучний ландшафт: копали канали, наси-
пали дамби, зводили мости, осушували болота, корчували ліс під ріллю, 
будували нові поселення. Природу бездумно нищили — і це негативно 

1 Кліматолîгія — наука, яка вивчає клімат на Землі.

Середньовічний замок у Чехії
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відбилося на довкіллі. Так, у Візантії, Англії, Франції, Іспанії, Голлан-
дії вирубка лісів призвела до зменшення родючості ґрунтів, обміління 
річок та інших водойм, збіднення флори та фауни. У XV ст. були в осно-
вному вичерпані й непоодинокі поклади металевих руд та інші природні 
багатства.

Як мініатюри із середньовічного календаря відбивають взаємодію 
людини і природи?

Більш гармонійними були відносини між людиною і природою на 
Сході. Це значною мірою пояснювалося світоглядом населення, яке під 
впливом східних релігій вважало людину частиною природи та намага-
лося зберігати довкілля, не завдаючи йому шкоди.

3. РУХ НАСЕЛЕННЯ

Прочитайте пункт параграфа, позначаючи його окремі частини таким 
чином:

+ → інформація, що була вам відома раніше;

– → інформація, зміст якої для вас є новим;

! → цікава інформація, яку ви не очікували побачити;

? → те, про що ви хотіли б дізнатися більше.

Після закінчення обговоріть результатами роботи з однокласниками.

Брати Лімбурги. Сільськогосподарські роботи
(липень, вересень, жовтень)
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Крім Великого переселення народів, в епоху Середніх віків відбува-
лися інші міграції народів, що пройшли трьома потужними хвилями. 
Лише в ХV ст. відбулося остаточне розселення європейських народів на 
території, де вони живуть і понині.

Міграція — переселення людей з однієї території або держави до іншої.

1) Які були три хвилі масових міграцій населення в Середньовіччі?

Середньовічні міграції населення

2) Що об’єднувало учасників міграційних рухів?

            Кіннотник-гун                                                Переселення хорватів

3) Хто бере участь у поході? Чому 
разом із воїнами в дорогу виру-
шало й цивільне населення? Що 
воно брало із собою в дорогу? Які 
транспортні засоби використову-
вало?

Міграція — переселення людей з однієї території або держави до іншої.

Велике переселення 
народів (IV—VIІ ст.)

Монгольська навала 
(ХІІІ ст.)

Розселення
територією Європи 

слов’ян, арабів, угрів, 
вікінгів (VIII—X ст.)

Монгольська армія на марші
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Окремі групи населення також постійно перебували в русі. Нові до-
слідження істориків довели, що тодішній люд був непосидющим і мусив 
мандрувати. Йдеться не тільки про скотарів-кочівників, які пересува-
лися зі своїми стадами в пошуках незайманих пасовищ. «Осілі» земле-
роби через швидке виснаження ґрунтів також шукали нових земель. Ко-
ролівські екіпажі й простолюд, монахи й рицарі, торговельні каравани, 
ремісники та студенти — усі невпинно пересувалися, попри небезпеку й 
перешкоди. 

Важливими причинами для пересування ставали й трагедії Середньо-
віччя, основними з яких були епідемії, голод і війни. Середньовічна лю-
дина потерпала від багатьох хвороб, проте найстрашнішою вважалася 
чума — «чорна смерть». У ХІV ст. від чуми загинула майже третина єв-
ропейців. Тікаючи від лихоліть війни, шукаючи порятунку від голоду, 
середньовічний люд освоював нові території і шляхи, здобував інші про-
фесії та створював свою культуру і традиції.

1. Назвіть дату падіння Західної Римської імперії.
2. Що таке Велике переселення народів?
3. Хто брав участь у міграційних процесах?

Середньовічні мандрівники

       Середньовічний корабель                         Напад на мандрівних купців
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4. Розгляньте ілюстрації на с. 24 та поясніть:
• які засоби пересування застосовували мандрівники;
• чому мандрівники ставали об’єктами нападів?
5. Визначте причини, сутність і наслідки Великого переселення народів.
6. Як ви вважаєте, чи була середньовічна людина більш залежною від 

природи, ніж сучасна? Доведіть. Чи можуть людина і природа співіс-
нувати гармонійно, без конфліктів? Чому?

1. Визначте позитивні та негативні чинники, що впливали на життя люди-
ни в Середньовіччі, скориставшись таблицею. Поясніть свою думку.

Позитивні чинники Негативні чинники

2. Уявіть себе журналістом і подумки перенесіться в середні віки: які б за-
питання ви поставили, щоб з’ясувати причини міграцій різних людей?

Битва на Каталаунських полях — перша битва народів
У 451 р. вождь гунів — Аттила повів свої війська в похід на Римську імперію. 

Разом із ним ішли війська інших варварських племен. Назустріч їм насувала-
ся армія на чолі з римським полководцем Аецієм. Хоча армія Аеція вважала-
ся римською, важливу роль у ній відігравали германські війська, вожді яких 
об’єдналися з римлянами для боротьби з Аттилою. На Каталаунських полях 
уперше в історії Європи зійшлися величезні армії. У битві брали участь майже 
всі племена та народи тогочасної Європи. І хоча римляни перемогли, й Аттила 
відступив, проте в Аеція не було сил наздоганяти противника.

У середньовічних джерелах битва на Каталаунських полях представлялася 
як символ перемоги цівілізованого світу над варварським. Це дало можливість 
Дж. Р. Р. Толкієну використати опис цієї битви під час створення «Володаря кілець».

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОПІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Мініатюра з манускрипта XIV ст. 
із зображенням битви на Каталаунських полях
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§ 4. § 4. Утворення «варварських королівств». 
Імперія Карла Великого

1. УТВОРЕННЯ «ВАРВАРСЬКИХ КОРОЛІВСТВ»

Які королівства називали варварськими? Чому? Що нам відомо про 
спосіб життя населення цих королівств?

У V ст. германські племена розселилися всією територією Західної 
Римської імперії. Держави, які вони засновували, дістали назву варвар-
ських королівств.

Варварське королівство — держава, створена варварськими племе-
нами здебільшого на території Західної Римської імперії у другій половині 
І тисячоліття. 

Першим з них вважається держава вестготів у південній Галлії2 зі сто-
лицею в місті Тулуза.

Знайдіть на карті варварські королівства, що виникли на території 
Західної Римської імперії, та їхні столиці. Пригадайте, які держави 
містяться на цих територіях нині.

2 Галлія — історична область, яка охоплювала більшу частину території Західної 
та Південної Європи.

Варварське королівство — держава, створена варварськими племе-
нами здебільшого на території Західної Римської імперії у другій половині
І тисячоліття. 

Варварські королівства в V–VІ ст.
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Як характеризують спосіб життя і розвиток ремесел у варварських 
державах наведені нижче пам’ятки?

      

Варварські держави були нетривалими утвореннями і досить швидко 
зникли. Найміцнішим виявилося Франкське королівство, яке проісну-
вало майже 400 років.

2. ФРАНКСЬКА ДЕРЖАВА В V–VІ ст. ХЛОДВІГ

Чому Хлодвігу вдалося створити міцну державу?

Засновником Франкської держави став 
Хлодвіг (481–511), який походив зі знатного 
роду Меровінгів3. Наприкінці V ст. Хлодвіг 
розгромив римські війська в Північній Галлії 
і встановив тут свою владу. Згодом він багато 
й успішно воював, значно розширив території 
Франкської держави, тим самим виправдо-
вуючи своє ім’я, яке означає «уславлений у 
боях». Саме Хлодвіг зробив Париж столицею 
Франкської держави.

На шляху до королівського титулу Хлодвіг 
жорстоко розправився з іншими франкськими 
вождями. Про його характер яскраво свідчить 
випадок із суассонською чашею. 

3 Меров³нги — перша династія франкських королів, які вважали себе нащадками 
Меровея («народженого морем»).

«Срібний 
кодекс». 

Переклад 
Євангелія 

мовою готів

Шолом 
германсь-
кого воїна

Палац Теодоріха в Равенні (мозаїка)

Хлодвіг (середньовічна 
скульптура)



Розділ І28

Спираючись на документ, поясніть, чому Хлодвіг просто не забрав чашу 
із спільної здобичі. Як ви думаєте, яке враження справила на інших роз-
права короля з воїном? Про які процеси у франкському суспільстві це 
свідчило?

ЄПИСКОП ГРИГОРІЙ ТУРСЬКИЙ 
ПРО ВИПАДОК ІЗ СУАССОНСЬКОЮ ЧАШЕЮ

Одного разу франки забрали в церкві необхідну для від-
правлення служби чашу надзвичайної краси. Єпископ попро-
сив повернути цю чашу. Король пообіцяв зробити це, якщо по-
судина достанеться йому за жеребом при розділі здобичі.
…коли всю здобич походу склали посере дині, король сказав:

«Хоробрі воїни, я прошу віддати мені, крім моєї долі, ще й цю посу-
дину». Усі відповіли: «Славний король! Усе, що ми тут бачимо — твоє…»

…Лише один запальний воїн 
підняв сокиру і з голосним ви-
кликом: «Ти одержиш тільки те, 
що твоє за жеребом!» — опустив 
її на чашу. Усі були вражені цим 
вчинком, але король переніс його 
з терпінням і покірністю. Він узяв 
чашу і віддав її посланнику єпис-
копа.

А через рік Хлодвіг наказав 
усім воїнам, щоб показали… на-
скільки справно вони утримують 
свою зброю. Він підійшов і до вої-
на, який вдарив по чаші, і сказав: 
«Ніхто не тримає зброю в такому 
стані, як ти…» Вирвавши в нього 
сокиру, король кинув її на землю. 
Коли воїн нахилився за сокирою, 
Хлодвіг підняв свою сокиру і роз-
рубав йому голову, говорячи: «Ось 
так і ти вчинив з тією чашею в Су-
ассоні».

Однією з найважливіших подій стало прийняття Хлодвігом і фран-
ками християнства. Відтепер віра вже не розділяла франків і римлян, 
і вони поступово почали зливатися в один народ.
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прпрпрпррпрппррпррававававававааавввввлелелелелелелелелелелелелелелелелеееелелееееелеленнннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн яяяяяя сссссссслслслсслс ужужужужужжбибибибб чччашашшшшшшшшшшшу ууууууу у уу нананан дздздздздзд вививививв чачаачачч ййнйнйнйнй оїоїоїоїоїої кккккрарарараарр сисисисисии.. ЄпЄпЄппЄЄписисисииси кококоококк ппп попопопоппопопоппппп прпрпрпррро-о-о-о-о-о---оо
сссссисисисссссисссссиив в в ввв попопопоопооп веввевееев рнрнрррррр утутутттууу ии цюцюцююю ччччччашашашашашшашу.у.у.у. ККККооророророррололлоольььь попоп обобо іціццццявявяв зззззззрроророообибибибибибибиибититититиитии цццццце,е,е яякщкщкщкщщщщщо о о о оо попопопоппоп ---
сусусусусусс дидидиидидидинананананн ддддосососстатат нененетьтьтьтт сясяся йййййомомомо у у у у зазазазазза жжжжеререрребебомомомомо пприририиии рррррррррррозозозоззо дідід ліліліл зздодододооодод бибибибибибиб чічічічічічіччччі....
……к…к…к…к…к…… олололололоооооо и и иии ввсвссвссююююю здзддздзззззздобобичичичи ппохохохохо одододу у сксклалалал лилилиииии ппппппосососсереререре е е ееееедидиддидд нініііі,, кокок ророольльльььь сссссскакаакакакак зазазав:в:в:в

«Х«Х«Х«Х«Х«Х«Х«Х«Х««ХХоророророророрроообобо рірі ввоїоїо нинии,, я я прпрпрпррошошоо у у у у вівіввідддддддддататтататииии и иии меменінініінн , кркркркк іміміммм ммммоєоєоєї ї ї додододоооліліллілілілі,,,,, щещещщ ййй ццццццю ю юю юююююю попопопоп сусусусусусусу----
дидидидидидидд ннунунунунунунунуууу»».».».».»». УУУУУУУУсісіі ввідіді попопоооовівів лилилилллллии:: «С«С«СССССлалавнвннннийийийй кккккоророрололлллль!ь!ь!ь УУУУУсесес ,, щощощ ммиии тутутутутууууутт т ттт бабабаб чичимомоомо ——— ттвовооє…є…є………є…»»»»»»

…Л…Л…Л…ЛЛЛ…ЛЛишишишшиии е е ододдинининин зззапапалальньнийий вввоїоїїнн ннннннн
піпіпіпіпіпп днднднд явявяв ссокококкириру у у у і і з гоголололоснсннснссссссснимимимими вви-и-
клклклклклккликикиикии омомомо :::: «Т«Ти и ии ододдоддереррржижишш тітітііільльльл кикикикк ттте,е, 
щощощощщо тттвовоєєє зазаа жжжерере ебеббббомоммоммм!»!»!!»!» —— оопупупп стстивививиив 
їїїїїїїїїїїїїїїїїїїїї нннннннннна аа а чачач шушу. УсУссі і і бубубууулилиии вврарарар жежежж нініні цццимим 
вчвчвчвчвчччвчччвчвччвчччвчччччччиниииининининииииииии кокок м,м, аалелее ккороррролололь ь пепереререееенініііісс йойойоогого 
з з ззззз ззззззз  ззззз тетететететететтттттттттттттетттететтерпрпрпрпрпрпррр інінняняннямммм і і попоокікііірнрнрнрнннісістютютю.. ВіВінн узузявявв 
чачачачачачачаччаччччачачч шушушушшушуш іі вввідіддададаав в вв їїїї пппососо лаланнннннннннниикикиии у у єпєпписис-
кокккокококккокококкккоккккккк папапапапапапапппа....

А АА ААААА чечееререз з ріррік к ХлХлХХ ододвівігг нанаакак заав в
усуууусусусусуусусууу імімімміммм вввоїоїнанаам,м,м щщщщобоб ппококказазазалли…и…и нна-а-а
скскскссксксксккіліліліліількьькь и и и спсппссс рараавнвннннооооо вовов нини ууууутртрримиммуюуютьтььь 
свсвсвсвсвсвсвс оюоюоюоюооюоюоюоюоюоооюоюооо зззззбрброюоюоюою.. ВіВіВВ нн піпідідійшйшйй овововв іі ддоо ввої-її-
нннананананаананнннан ,,, яяякякяяя ийийй ввдадаририв в попоппп ччашаші,і,ііі і ссскакакк зазав:в: 
«Н«Н«НННННіхіхіхіхіхіххтттототоо нннннее тртртт имимаєа ззбрбрроюоюо ввв ттакакомому у у
стстстсс ананананананааааааааааа і,і,і,і,і, яяяяяякккккк титит …»…»»»» ВВВиририри вававаавшвшшшии вв ньньогоггоо о о оо 
соссоссосокикикикииикк руррруруру,,,, кокококкк роророльль ккининининни увувувувувуу їїїїї ї ї нананана зземемее люлюл ....
КоКККККоК лили вввоїоїоїн нанаахихихихиилилиииивсвсвв я я зазазаааа сссссоккккиририроюоюоюююю,,,,,
ХлХлХлодододдвівіівівівііг г гг г г піпіпіпіііпіднднндннд яявяввввв ссвововоовоою ю ю ююю сососокикииикиируруррр іі ррррозозозозозозо ----
руруррруррр бабабаббббаб вввв йойойойоойооооойойоомумумумумумумумумумумумумумумууммммумммуумумуммммму ггггггггггггголололололлолововововвововововововову,у,у,у,у,ууу,ууууу,у,у,уууууууу гггггггггггггггоововоовоооово оророо ячячя и:и: ««««««««ОсОсОсОсОсОООссОсссссссссссссссссьььььььь ь ьььь ьь
татататттт к ккк к ккк ііі і ііііі титиититииит ввввввчиччичичииичииининининининнн ввввввв з зззз зз ззз тітітітітітіттітітіітітітітіітітітітітттттттттієюєєюєюєюєююєюєююююєюєюю ччччччашашашашшшеюеюеюююеюею вввввв ССССССССууууууу-у-уу-у-у-ууу-у---у-у-у---уу
асасасасасасасссасасасаассаасссаса ссососососооосососоосососссссс нінінініннінініінінііііііннінініііінііннінііннініііііінніннні».».»».».».»...».»».»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Мініатюра 
з «Великої Французької хроніки»  

(ХІV ст.)
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У чому, на вашу думку, полягало значення цього рішення Хлодвіга? 
Як скульптори підкреслюють нові стосунки між церквою та королем?

У Франкській державі все управління країною зосередилося при коро-
лівському дворі, а окремими частинами держави керували графи — до-
вірені люди Хлодвіга, наділені великими повноваженнями. Важливим 
кроком на шляху зміцнення держави став створений за наказом короля 
збірник законів «Салічна правда»4. Відтепер за цими законами відбувався 
суд у всій державі.

Прочитайте витяги з документа і визначте, про які  правила життя 
суспільства вони свідчать. Поясніть, чому «Салічна правда» стала важли-
вим кроком на шляху зміцнення держави.

ІЗ «САЛІЧНОЇ ПРАВДИ»
• Якщо хто вкраде раба, коня або запряжну тварину, присуджується 

до сплати 30 солідів5.
• Якщо хто спалить будинок із прибудо-

вами і буде викритий, присуджується до 
сплати 63 солідів. 

• Якщо хто позбавить життя вільного 
франка, присуджується до сплати 200 солідів.

• Якщо хто позбавить життя графа, при-
суджується до сплати 600 солідів.

4 Сал³чна — на честь одного з племен — салічних (приморських) франків.
5 Сол³д — римська монета, яку використовували франки.

ІЗІЗІЗІЗІЗІЗІЗІЗІЗІЗІІЗ «««««««««««««САСАСАСАСАСАСАСАСАСАСАСАСАСАСАСАСААСАССАААААСС ЛІЛІЛІЛІЛІЛІЛІЛІЛЛЛІЛЛЛЛІЛІЛЛЛЛЛЛІЛІЛЛ ЧЧЧЧЧНЧНЧНЧНЧНЧЧЧННОЇЇЇЇЇЇЇЇЇОЇЇОЇОЇОЇОЇ ППППППППППРАРААРАРАРАРАРААРАВДВДВДВДВДВДВВДИ»И»И»И»И»ИИ
•••• ЯЯЯЯЯЯкщкщкщщкщооооо хтхтхттхто о вквквккрарараадедеее ррррабабабаббабаааба,а,аа ккккоонононяяяяяя абабаббаба ооо зазазазапрпрпррряжяжжяжжжнунуну ттттвававав ририририириииринунунуунунууууу,,,,, прпрпрп исиссиссудудудууу жужужужужужуєтєтєтєєтєтє ьсьсьсьсьсьсьсяяяя я я 

додододоооооододо ссссссссплплплплпплплппплплплпп атататататати и и 3030 сссолололооо ідідідддівівівіів55..
••••• ЯЯЯЯЯкщкщкщкщкщщо о оо хтхтхттто оо спспалаллитить ь ььь бубубууудидидидд нононок к к ізііз пппририррррр бубубубуубуудододод --

вававававававааваааавааамимимиммимимимммммимммммм іі бббббудудудуде е вивививив кркркркррититийий, прпрпп исисиси удуддудджужужжуууєтєтєттьсьсьссся я я додоо 
спспспспспспспспспсспспспспспсссс лалалалалалалллатитититтт 66663 3 сосооліліліл дідід в.в.... 

••• ЯЯЯкщкщщщщо о хтхто о попозбзбавававвввититии ь ь жижиж тття я я я вівівв льльнонононоогогог  
фрфрфрфрфрфрфрффффранананананананкакакаакк ,,, прпрп исисии удудджужууєтєтьсься я додо сссплплатати и 20200 0 0 соссосооолілллл дідідідіддд в.в

••• ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯкщкщкщщкщооооо хтхтх о о попопопп збзбзбзбававввввитититииии ьььь жижижжиттттт я я гргрргргрррафафаафа,а,а пппппприририририррии--
сусусусусусусууууууджджджджджжждждддд уєуєуєуєуєуєуєєуу тьтьтьтьььььтььтьтььььььт сясясясясяссясясясясяссяссссясссяссс ддддддддддддо о ооооооо спспспспспспспспспспспсппсппсппсппсс лалалалалалаллалалалалалалалаллаллаллллаалал тититититититититититтитии 66666000000 сссссололололлідідідіддідівівівівівівівівівівввввввввввввввів.........

Хрещення Хлодвіга 
(скульптура ХІХ ст. 

Шале, Франція)

Хрещення короля Хлодвіга
(різьблення по кості ІХ ст.)



Розділ І30

Хлодвіг створив сильну державу, проте після його смерті вона розпа-
лася на окремі області.

Останні королі з династії Меровінгів втратили реальну владу, тому їх 
змінила нова династія.

3. ІМПЕРІЯ КАРЛА ВЕЛИКОГО

Визначте, чому франкського короля Карла назвали Великим.

Найбільшої могутності Франкська держава досягла за правління 
Карла Великого (768—814). 

Розгляньте репродукцію картини Альбрехта Дюрера та прочитай-
те уривок із біографії Карла Великого, написаної за його життя 
середньовічним істориком Ейнгардом.  Які риси його характеру здають-
ся вам найпривабливішими? Чому?

ІСТОРИК ЕЙНГАРД
ПРО КАРЛА ВЕЛИКОГО

Карл був широкої і міцної статури, ви-
сокий на зріст… Хода Карла була твер-
дою, всі його риси мужніми, він мав міцне 
здоров’я. Старанно вправлявся у верховій 
їзді й полював, часто тренував своє тіло 
плаванням, у якому був настільки вмілим, 
що не мав собі рівних.

Невибагливий до їжі і питва, він був 
особливо поміркований відносно напо-
їв, оскільки вельми ненавидів пияцтво в 
кому б то не було…

Наділений красномовством, він міг чіт-
ко висловити все, що хотів. При цьому… не 
задовольнявся лише національною мовою, 
а докладав зусиль до вивчення мов інозем-
них… володів латиною настільки, що міг 
висловлюватись нею, як рідною. Він ви-
вчав мистецтво обчислень і зі старанністю 
мудреця допитливо вивідував шляхи зі-
рок.

Альбрехт Дюрер. Портрет Карла Великого
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ПРПРПРПРППРПРПРППРППРППП ООООООООООООООООО КККАКАКАКАКАКАКАКААКАКАККАКАКАКАКАКААКАКАКАККК РРЛРЛРРРЛРЛЛРРРРРЛРЛРЛА АА А ВЕВЕВЕВЕВЕВЕЛИЛИЛИЛИЛИЛИИЛИКОКОКОКОКОКОКОКК ГОГОГОГОГООО

КаКаКаКаКаКаКаКаКаКаККаааКаааааааааааКааКааКК рлрлррлрлрлрлрлрлрлрлрлрлрллрррлрлрлрллрлрлрлрлллрлрлрлллрлллрл ббббббббббббббббббббуувуувуввувувуввуувув шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшириририрокококкоококоїоїої ііііі ммміціціццццццнононнононнонононононооїїїїїїїїїїїї ї ї ї стстсттатататттурурурурури,и,ии,, ввввввии-и-и-ии-
сссссососососсссосокикикикикикииииййййййй ннанаананан ззззрірііріір стстс …… ХоХоХоХоодадададададад КККККККарарарарлалалалааааал ббббббулулулулуулу а а а а а твтвтвтвтверерер-
ддодододдодододдд ю,юю,ю,, ввввсісісісі йййогогогого оо ририрр сисисиси ммммужужужжужужужнінініініінііммимимм , , вівівівіннн мамамммамавв в в міміміцнцнцнцц е ее
здздздздздздздздздороророророороророррровововововоов’я’я’я’яя’яяя... . СтСтС арарарананнонононоо ввпрпрпррававаава ляляявсвсвссвся я я у у у вевевевееееерхрхрхрхррр ововійійййй 
їзїзїзїзїзїзззздідідідідідііііііді йййййййй пппппполололо ювюввавав,,, чачачааастстстссссстсто оо тртртртрененувувувввававв сссссвововоє є тітітітілололло  
плплплплплплававававвавваваа ананананнааннаннянняннн м,м, ууу яякококк мумуму ббувуву ннасасастітільлььььььььькикикикики ввввввввміммімм лилииим,м,, 
щощощощщощощщощ нннне е ееее мамамамаамаввввв сосососс бібібібіб ррррррівівниниих.

НеНеН вивиибабаб глглививи ийий ддо о оо їжїжїїжї ііііі іііі пипипиииитвтва,а, вввінінінннннннн ббббувувувуув 
ососососососсосоооообобоббообббоо лилил вово пппомоммміріріріріркокококоовавааанинийййй вівіднднднососснонон ннннапапааа о-о-оо
ївївївївївївївївївїввв,,,,,,,,,,,,, ососососососоосооскікік льльльлььл кикикикии ввелеле ьммммммиии нененанаавививв дідіввв пипияцяццяцтвтвтт о о в в 
кококкокококококккококококккккок мумумумммумумумумуммму бббб тттооо оо неее бббулуло…о……

НаНаНаНааНаННННН дідід леленинийй ййй кркрасасссснономомовсвсвсвсв твтвтвт омом,, вів н міміміг гг чіч т-т-
кококококококооккоккккккккккокккоккокк вввввввисисисисиииислололлл вивитити ввсесе, щощощщщщ ххототівівв. . ПрПррри и цьцьомому…у…уу нне е 
зазазазазазааазз додододоововововвов льльнянявсвсвв я я лилилилиишеше нннацацацццціоіонанальльлл нон ю ю момомоомоововоою,ю,юю  
аа ааа ааааааааа а дододододододододоододддддододд клклклклклададававв ззусуссилили ь ь додо вввививчеченння я момовв інінннозозоозо емемм--
нниннинининининнининнин х…х…х…х……ххх ввололо ододівів ллататтининии оюою ннасастітільльькики, щощо ммммігігіг 
вививислслслслсллсссллоовововооввлюлюлюлюл ваваатититтисьсьсь нннеюеюююю,,, якякяк ррідідноннн ю.ю. ВВінінініі вввви-и-
вчвчвчв аваавваввввввава ммммммммисисисссиси тететететт цтцтц вово ообчбччисисиислелееел ньньньь іі зззі і старрарананаа нініістстстттттттю ю юююююю
мумумумуммм дрдрдрд ецецееееце я яя додопипип тлтллтлливививвоооо виввивівівідудудудудувааав в шлшллллшляхяхяхяхя и ии зізііііі----
ророк.к.к.кк

АлАлАлАлАлААААлАлАлАлАлАлАлАлАлАллАлАллАллАлАлАлАлллАлАлАлллАлАлАлАлллАлллАллАлАлАльбьбьбьбьббьббьбьььбььььььььььььььбьььь реререререерррррр хтхтхтхттхт ДДДДДДДДДДДюрюрюрюрррррррррррррю ереререррррррееррррр..... ПППППППППППороророророророррррооооророоорорррртртртртртртртреететететееттт ККККККККККККарарарарарааа лалалалалала ВВВВВВВВВВВВВВВелелелелелеелелелелелелелеллелеелеллеелелелееликикикикиикии огогогогоогоооооооо
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Карл поклав початок граматиці рідної мови. Він наказав записати та 
увічнити старовинні варварські пісні, що оспівували діяння й війни по-
передніх королів.

Майже все своє життя Карл провів у війнах. На чолі війська він здій-
снив десятки походів і зажив слави непереможного полководця. Праг-
нучи об’єднати під своєю владою всі германські племена, король понад 
30 років намагався підкорити волелюбних язичників-саксів, які жили 
на півночі сучасної Німеччини. Лише під кінець життя Карл домігся 
принаймні їх зовнішньої покірності.

1) На основі ілюстрацій розкажіть, як було озброєне військо Карла 
Великого. 

Франкське військо

2) Працюючи з картою (с. 32),  установіть основні напрямки походів Кар-
ла Великого. Порівняйте територію Франкського королівства Хлодвіга 
та імперії Карла Великого. Дізнайтеся, які сучасні держави містяться на 
території Франкської імперії.
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У результаті багатолітніх завоювань королівство Карла Великого за-
ймало більшу частину Західної Європи. У 800 р., у соборі Святого Петра 
в Римі, Римський Папа поклав на голову Карла імператорську корону.

Опишіть, як проходила процедура коронування. Які деталі вам здають-
ся важливими? Чому? Порівняйте, як зображено коронацію на картинах 
епохи раннього і пізнього Середньовіччя.

Після проголошення імперії Карл воював значно рідше, ніж раніше, 
проте досить енергійно займався її облаштуванням. Він прагнув створи-
ти єдине ціле з абсолютно різних земель, завойованих колись його пред-
ками і ним самим. Але навіть для Карла Великого це завдання виявило-
ся надзвичайно складним.

Коронація Карла
(середньовічний малюнок, IX ст.)

Жан Фуке. 
Коронування 

Карла Великого 
(мініатюра, 1460)



Перші середньовічні держави 33

4. ЗАГИБЕЛЬ ІМПЕРІЇ КАРЛА ВЕЛИКОГО.
УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Чому на карті Європи з’явилися нові держави?

Щоб зберегти імперію, потрібна була сильна влада, яка мала спи-
ратися на армію. Поки Карл Великий був живий, імперія існува-
ла, але після його смерті між нащадками розгорнулись міжусобні 
війни6 за престол.

У 843 р. у Вердені онуки Карла Великого уклали договір про розподіл 
імперії. Відповідно до умов Верденського договору, найстаршому — Ло-
тарю, дістався почесний імператорський титул, Північна Італія та вузька 
смуга європейської території уздовж річки Рейн — майбутня Лотарингія. 
Його середній брат заволодів Східнофранкським королівством, що його 
пізніше назвали Німеччиною. Наймолодшому — відійшло Західнофранк-
ське королівство, тобто майже вся територія майбутньої Франції.

Розгляньте, на які частини розділилася Франкська імперія. Як ви 
гадаєте, чи справедливим був такий розподіл? Поясніть свою думку.

Якщо в Західнофранкському 
королівстві переважали романські 
мови, з яких пізніше утворилася 
французька, то у Східнофранк-
ському королівстві — германські 
діалекти. Щодо володінь Лотаря, 
то там проживав змішане романо-
германське населення.

Отже, Верденський договір став 
початком формування трьох захід-
ноєвропейських держав: Франції, 
Німеччини та Італії і, відповідно, 
французького, німецького та іта-
лійського народів.

1. Де було утворено перше варварське королівство?
2. За якого правителя Париж став столицею Франції?
3. Які були основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики Карла 

Великого?
4. Що засвідчив Верденський договір?

6 Міжусîбні війни — війни за владу, які відбуваються всередині держави, певної 
групи людей тощо.
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5. Висловте свою точку зору: яке з досягнень Хлодвіга ви вважаєте най-
визначнішим? Свою думку обґрунтуйте.

6. Що спільного було в політиці Хлодвіга та Карла Великого?
7. Якими були причини розпаду імперії Карла Великого? 

1. Намалюйте лінію часу в зошиті та позначте на ній: період піднесення 
Франкського королівства, роки утворення Франкської імперії, Вер-
денського договору.

2. Оберіть одного з діячів цього періоду: Хлодвіга або Карла Великого — 
й охарактеризуйте його за планом:

 1) риси характеру історичного діяча; 3) внесок в історію;
 2) найважливіші напрями діяльності; 4) ваше ставлення до цього діяча.

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОПІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Що таке Дар Піпіна
Даром Піпіна називають землі, відвойовані Піпіном Коротким у германців 

і подаровані Папі Римському за те, що він проголосив Піпіна королем франків. 
У VІІІ ст. на цій території утворилася Папська держава з центром у Римі, на 
чолі з Папою Римським, який об’єднав духовну і світську владу. Проіснувала 
Папська держава більше 1000 років (до 1870). Сьогодні — це кілька римських 
кварталів, що створюють найменшу державу світу — Ватикан.

Франсуа Дюбуа. Помазання на царство Піпіна  Короткого 
в абатстві Сен-Дені (фрагмент)
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§ 5. § 5. Візантійська імперія
1. НАРОДЖЕННЯ ВІЗАНТІЇ

Обговоріть у класі, що ви вже знаєте про Візантію. Коротко запишіть цю 
інформацію на дошці. Порівняйте свої знання на початку й наприкінці 
вивчення цієї частини параграфа.

Знаємо Дізналися

Східна Римська імперія, яка утворилась у ІV ст., зуміла захистити свої 
кордони і встояла перед натиском варварів. В епоху Середньовіччя вона 
мала назву Римська (Ромейська) імперія. І жителі себе гордо іменували 
римлянами (ромеями), хоч і розмовляли здебільшого грецькою. До речі, 
слов’яни їх  називали часто греками, як і християнську релігію, завезену 
з Візантії, — грецькою. А Візантією 
цю державу почали називати лише в 
ХV ст.: від імені колишньої грецької 
колонії Візантій, на місці якої був по-
будований Константинополь — сто-
лиця Східної Римської імперії.

Кілька століть поспіль Констан-
тинополь був найбільшим містом у 
Європі, уособленням величі та про-
цвітання, недарма сучасники нази-
вали його «Другий Рим» або «око і 
центр Землі».

У різні періоди Східна Римська ім-
перія володіла територіями в Європі, 
Азії та Африці. Держава перебувала 
на перехресті торговельних шляхів: 
суходолом простували сотні карава-
нів, у місцеву гавань — Золотий Ріг — 
заходили десятки кораблів, наванта-
жених різноманітними товарами.

Константинîполь — із грець-
кої «місто Константина», назва-
ний на честь першого імпера-
тора-християнина Константина 
Великого.

Візантійська мозаіка 
із зображенням Константина 

Великого в Соборі святої Софії 
в Константинополі
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Що вразило мандрівника у візантійській торгівлі? Спираючись на текст 
документа й зображення, дайте назву малюнкові та поясніть її.

ІЗ ЗАПИСОК МАНДРІВНИКА
ПРО КОНСТАНТИНОПОЛЬ (ХІІ ст.)

Половина міста оточена морем, а половина — сушею. Сюди приїздять 
купці з Месопотамії, Персії, усіх царств землі Єгипетської, Палестини, 
Русі, Угорщини, Іспанії… Цьому гомінкому місту немає рівних, за ви-
нятком Багдада. Там є храм Святої Софії. У жодному храмі світу не зу-
стрінеш стільки багатств, скільки тут… Біля стін палацу є місце розваги 
царя — іподром7.

З усієї грецької землі привозять сюди товари. Башти наповнюються зо-
лотом, шовковими і пурпурними тканинами… Кажуть, що прибутки цього 
міста від здавання внайми крамниць і ринків та мита з торговців досягають 
щоденно 20 тисяч золотих монет. Ця країна така велика і багата усілякими 
плодами, а також хлібом, м’ясом і вином, що жодна країна не зрівняється з 
нею.

Від початку Візантія була багатонаціональною державою. Тут жили 
греки й італійці, слов’яни й германці, тюрки, сирійці та араби, і кожен 
з цих народів зробив свій внесок у візантійську історію.

7 Іподрîм — місце, де відбувалось випробування коней та проводились кінно-
спортивні змагання.
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2. ПРАВЛІННЯ ЮСТИНІАНА

На основі тексту визначте, чому правління Юстиніана називалося «зо-
лотим віком» Візантії.

Вершини своєї слави і могутності Візантія досягла за правління ім-
ператора Юстиніана І (527—565). Незнатного походження, він зумів 
досягти престолу завдяки своєму дядькові — імператору.

З початку свого правління Юстиніан плекав мрію відродити Римську 
імперію. Цьому він присвятив усю свою діяльність. За рідкісну праце-
здатність Юстиніана прозвали «імператором, який ніколи не спить». 
Талановитий та енергійний політик, Юстиніан вдало добирав собі поміч-
ників. Дружиною імператора стала розумна і владна акторка Феодора.

Ще на початку правління Юстиніан придушив могутнє народне по-
встання, спричинене зростанням податків та свавіллям імператорських 
чиновників. Воно увійшло в історію під назвою «Ніка», що з грецької озна-
чає «перемога», — таким було гасло повсталих. Надалі імператор провів 
реформи і зміцнив внутрішнє становище держави. Він обмежив права ве-
ликих землевласників, заборонивши знаті захоплювати селянські землі. 

За його наказом кращі візантійські юристи зібрали й опрацювали ба-
гато римських законів. Разом із постановами самого імператора вони 
були записані у збірник, що дістав назву «Кодекс Юстиніана»8. Відтоді 
на всій території Візантії діяли єдині закони і єдина судова система.

Юстиніан зробив спробу відновити Римську імперію в колишніх 
межах і приєднав до своїх володінь імперії Італію, Північну Африку, 
частину Піренейського півострова. Для зміцнення кордонів імперії була 
збудована безперервна лінія фортець. Однак величезна держава, створе-
на силою зброї, була неміцною.

8 Кîдекс — збірка законів.

Мозаїчні портрети 
Юстиніана 

та Феодори. 
Середина VІ ст.
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Знайдіть території, приєднані до Візантії за Юстиніана. У яких частинах 
світу вони містяться? Як ви думаєте, які переваги та які проблеми при-
несли імперії територіальні придбання Юстиніана?

3. ВІЗАНТІЯ В ХІ–ХV ст.

Визначте основні періоди розвитку Візантії в ХІ—ХV ст.

Після смерті Юстиніана Візантія поступово втратила більшість своїх 
володінь. У наступні століття вона боролася зі слов’янами та арабами, 
в ХІ ст. турки-сельджуки9 розгромили ромейську армію, взяли в полон 
імператора та захопили майже всю Малу Азію.

На рубежі ХІ–ХІІ ст. Візантія знову досягла процвітання. Територія 
імперії зростала, ожили міста, розвивалося сільське господарство. 

Проте попереду на Візантію чекали важкі випробування. На початку 
ХІІІ ст. після багатомісячної облоги Константинополь був захоплений 
рицарями-хрестоносцями10. Унаслідок цього на місці колишньої вели-
чезної імперії утворилося кілька невеликих держав.

Хоча в середині ХІІІ ст. Візантійську імперію було відроджено, але 
це вже була інша країна. Від потужної імперії, могутність якої була пі-
дірвана тривалими війнами, залишилася лише невелика територія, що 
тільки назвою нагадувала про колишню велич. У 1453 р. турки-османи 

9 Тóрки-сельджóки — загальна назва тюркських племен, об’єднаних у Х ст. 
Сельджуком — засновником однойменної династії.

10 Детальніше про походи рицарів-хрестоносців ви дізнаєтесь у § 14.



Перші середньовічні держави 39

під керівництвом Мехмеда ІІ Завойовника заволоділи Константинопо-
лем. Візантійська імперія загинула.

Захоплений Константинополь переможці перейменували на Стамбул. 
На місці Візантійської утворилась Османська імперія. А загибель Візан-
тії деякі історики вважають кінцем Середньовіччя.

4. КУЛЬТУРА ВІЗАНТІЇ

Складіть розгорнутий план пункту. Спираючись на план, обговоріть з 
однокласниками культурні досягнення Візантії.

Культура Візантії, що має світове значення, виникла внаслідок уні-
кального злиття кількох традицій — античної, християнської і країн 
Сходу. Це поєднання різних цивілізацій 
і обумовило її неповторність. 

У Візантії поважали освічених людей. 
Школи існували в містах, при церквах 
і монастирях. Не тільки знать, а й пере-
січні городяни прагнули дати своїм дітям 
освіту, адже писемна людина завжди мо-
гла заробити собі на життя переписуван-
ням документів чи складанням скарг і 
прохань. В освічених людях був зацікав-
лений імператор, якому для управління 
величезною державою потрібні були гра-
мотні чиновники.

Візантійські автори прагнули створю-
вати свої книги за зразком давньорим-
ських істориків. Такою є книга «Історія 
війн Юстиніана з персами, вандалами 
і готами», яку написав візантійський 
історик Прокопій Кесарійський.

Візантійські вчені створювали праці з географії, астрономії, матема-
тики. Лев Математик уперше застосував літерні позначення для ви-
раження арифметичних дій. Цей учений прославився й винайденням 
світлового телеграфу, призначеного для передачі повідомлень на великі 
відстані. 

Особливою гордістю ромеїв був «грецький вогонь». Знання з хімії 
дозволило візантійським ученим створити запальну суміш, що горіла 
навіть на воді, знищуючи ворожі судна. Склад і виробництво «грецького 
вогню» трималися візантійцями в глибокій таємниці.

Прокопій Кесарійський
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У який спосіб візантійці використовували нову зброю? Чому її застосу-
вання було небезпечним для супротивника?

Використання «грецького вогню» в морському бою.
Ілюстрація із середньовічної книги

Розвивалися у Візантії також архітектура й живопис. Площі та ву-
лиці Константинополя прикрашали античні статуї героїв і язичницьких 
богів. Тут здіймалися чудові палаци імператора і знаті, громадські бу-
дівлі.

Опишіть споруди, зображені на середньовічному малюнку. Припустіть, 
яке враження справляв Константинополь на сучасників. Зробіть вис-
новки.
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Особливо багато будівель було зведено за Юстиніана І. Саме він нака-
зав спорудити найбільший у той час храм християнського світу — собор 
Святої Софії Премудрості Божої.

Назвіть види мистецтва Візантії, що представлені на ілюстраціях. Про що 
розповідають візуальні джерела? 

Камея1 із зображенням 
імператора

Константина

Храм 
Св. Софії в Константинополі

Жінка з кувшином. Мозаїка Великого 
імператорського палацу. Константинополь

Заставка рукописного 
Євангелія

Тріумф Юстиніана.  
Слонова кістка (VI ст.)

1 Камåя — ювелірна прикраса у вигляді випуклих зображень, зроблених на дорогоцін-
них каменях чи морських раковинах.
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Загалом візантійська культура мала великий вплив на країни Євро-
пи. Візантія пережила Західну Римську імперію на ціле тисячоліття. 
Недарма історики часто називають її «мостом» між Стародавнім світом 
та Середньовіччям.

1. Як називали себе візантійці? Чому?
2. Чому VІ ст. називають «часом Юстиніана»?
3. Яких успіхів досягли візантійські вчені та митці?

4. Поміркуйте, які риси характеру допомогли Юстиніану стати Великим.
5. Поясніть, чому територія Візантії постійно змінювалася.
6. Як ви вважаєте, чому історики називають Візантію «мостом» між Ста-

родавнім світом та Середньовіччям?

1. Доведіть, що Константинополь був одним із найбагатших та найкра-
сивіших міст тогочасного світу.

2. Які вам відомі сторінки історії Київської Русі, пов’язані з Візантією?
3. Що символізував Собор Святої Софії Премудрості Божої? Чому його 

називають нерукотворним дивом? Підготуйте віртуальну екскурсію 
по знаменитому Собору.

Як жили візантійці
Зазвичай міські житла візантійців були різноманітно вмебльовані. 

На відміну від давніх римлян, візантійці сиділи за столами на стільцях, а 
відпочивали у високих кріслах, ставлячи ноги на підставки. Одяг зберігали у 
скринях, а шафи для одягу були тільки в палацах. Дерев’яні ліжка з високими 
узголів’ями в багатих будинках покривали пуховими матрацами. Поверх них 
клали килими або шкури. Світло проникало в житло крізь вікна; у багатих 
будинках вони були засклені. Ввечері засвічували олійні світильники.

Міські бідняки тулилися в жалюгідних комірках, які опалювалися жаров-
нею з вугіллям, а обстановка складалася з покритої ганчір’ям лежанки.

Візантійці мало цікавилися громадськими справами, зосередившись на 
сім’ї. Одружувались рано: юнаки в 14–15 років, дівчата ще раніше. Заручини 
часто відбувалися між дітьми з волі батьків. Покірність батькові, шанування 
матері вважались обов’язком.

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОПІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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§ 6. § 6. Арабський світ

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

Як природні умови Аравійського півострова впливали на спосіб життя 
його населення?

Переважну частину Аравійського півострова, за винятком вузької 
смуги вздовж узбережжя, займають пустелі й сухі степи. Тому числен-
ні племена арабів, які здавна жили тут, займалися здебільшого скотар-
ством — розводили коней, верблюдів, овець.

У давнину арабів-кочовиків називали бедуїни, що означає «степовики». 
Вірним другом кочовика був верблюд — «корабель пустелі», верхи на яко-
му араби долали сотні важких кілометрів аравійських шляхів. Саме верб-
люд може переносити вантаж у 250 кг, долати відстань до 160 км за день 
(для порівняння: у середньому інші навантажені тварини можуть пройти 
лише 40 км). І це за + 57 °С і 8 днів без води! Молоко верблюдів заміняло 
арабам воду в пустелі, м’ясо йшло в їжу, а з вовни робили одяг.

Осілі племена арабів жили в невеликих оазисах. На родючих землях 
врожай отримували 2—3 рази на рік. Маючи воду, вони займалися зем-
леробством, вирощували пшеницю, ячмінь, хлопок, дині. Вони створю-
вали чудові сади, вирощували виноградники й фінікові пальми.

Араби були також прекрасними купця-
ми, адже через Аравію проходив важли-
вий торговий шлях, що з’єднував Візантію 
зі Східною Африкою та Індією. На цьому 
шляху ще за давнини виникли міста, які 
були місцями перепочинку купецьких ка-
раванів. Найбільшими з арабських міст 
вважалися Мекка і Ясріб.

Спираючись на середньовічні малюнки 
і сучасні фото (див. с. 43–44), опишіть 
спосіб життя середньовічних арабів.

Одяг арабів у ІV—VІ ст. 
(сучасна реконструкція)
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1. Караван верблюдів. 2. Бесіда на околиці села (аула) (середньовічні малюнки).
3. Караван у пустелі (сучасне фото)

Араби здебільшого були язичниками. Вони поклонялися Сонцю, Місяцю 
і зіркам, вірили в добрих і поганих духів. Головною язичницькою святинею 
була Кааба (у перекладі з арабської  —«куб»). Цю кубічну споруду заввиш-
ки як п’ятиповерховий будинок і в наш час можна побачити в Мецці. До неї 
сходилися прочани з усіх країв пустелі. Вони молились коло вмурованого в 
Каабу метеорита — космічного тіла, що впало на Землю з космосу11. Люди 
називали його Чорним Каменем. За легендою, він був спочатку білим, але 
через гріхи людей почорнів. Раз на рік усі війни і чвари припинялися, щоб 
упродовж чотирьох місяців будь-хто міг прийти до Кааби й помолитися.

Чому араби називали Мекку матір’ю міст? 

                             Мекка — матір міст                                Кааба — сучасний вигляд
       (середньовічний арабський малюнок)

11 Багато хто вважає, що це — не метеорит, а вулканічне каміння. Достеменна 
правда невідома.

1 2 3
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2. МУХАММАД І ВИНИКНЕННЯ ІСЛАМУ

Як Мухаммад став пророком?

Людиною, якій судилося створити 
нову світову релігію і змінити світо-
гляд значної частини населення, став 
Мухаммад (близько 570—632).

Він народився в знатній родині, але 
його батьки рано померли, і хлопчик 
став погоничем верблюдів і разом з 
торговими караванами ходив у дале-
кі краї. Під час подорожей Мухаммад 
ознайомився з релігійними вченнями 
християн та іудеїв. Він багато мірку-

вав про Бога і не раз вирушав на поклоніння до Кааби.
Мухаммад одружився з багатою вдовою Хадіджою, яка перша повіри-

ла в його особливий дар — дар пророцтва. Через деякий час на Мухамма-
да зійшло божественне одкровення. Йому з’явився архангел Джебраїл 
(Гавриїл)12 і сповістив про те, що він обраний єдиним Богом — Алла-
хом — бути його пророком (посланцем). Архангел допоміг йому прочи-
тати Небесну Книгу, незважаючи на те, що пророк був неписьменним. 
Тоді Мухаммад звернувся до одноплемінників із проповідями.

На основі документа та малюнка розкажіть, з якими словами звертався 
Мухаммад до людей.

З КНИГИ НАЙДАВНІШОГО БІОГРАФА 
МУХАММАДА ІБН-ІСХАКА (VІІІ ст.)

Мухаммад промовив до них (купців): «…Те, 
що я приніс, я приніс не для того, щоб дома-
гатися багатств ваших, пошани поміж вас чи 
влади над вами. Але Аллах направив мене до 
вас посланцем, подарував мені книгу (Коран) 
і наказав мені бути для вас благовісником і за-
стережником. Я повідомив вам послання Гос-
пода мого й наставляв вас; якщо ви приймете 

від мене те, що я приніс вам, то це буде щастя ваше в усьому світі й у 
майбутньому; якщо ж ви відринете мене, то я витерплю ради справи 
Аллаха, поки Аллах не стане суддею поміж мною та вами».

12 Один із багатьох образів, що пов’язує іслам і християнство.

ЗЗЗЗЗЗЗ КНКНКНКНКНКНКНКНКННКННККККК ИГИГИГИГИГИГИГИГИИГИГИГГИГИИИИИИИИИИИИИИИ НАНАНАНАНАННАНАНАННАНАААААААААААААНАААЙДЙДЙДЙДЙДЙДЙДЙДЙДЙДЙДЙДЙДЙДЙЙДЙДЙДДЙДЙЙЙЙЙЙДААВАВАВАВАВАВАААААВАВВНІНІНІНІНІНІНІНІНІШОШОШОШОООООШОШООШОШШШШОШОШОГОГОГОГОГОГОГОГООГОГОО БББББІОІОІОІООІОГРГРРГРРГРГРАФАФАФАФАФФАФАФАФФФФАААААААА
МУМУМУМУМУУУХАХАХАХАХААХАМММММММММММАДАДАДДАДАДА А АА А ІБІББІБІББН-Н-НН-Н-НН-НН ІСІСІСІСІСССССХАХАХАХАХААААХАХХАКАКАКАКААКАКА (((((VІVІVІVV ІІІІІІІ  стстстстсст.).).).).)))

МуМуМуухахахаххх ммммммммм ададдд пппппроророр момомовививиивв вв дододододд нннихихихихиххиххх ((((((кукукккккупцпцпццівівві ):):):):)) ««««…Т…Т…ТТ…Т…Т…ТТТТе,е,е,еее,е,е,е,е,  
щощощщощощощщ яяяяяяяя пппппририиииринінінн с,с,с яяяя ппририинінінін с с нененее ддляляяляяяяяя тттттогогооо о,о,о щщобобоббб дддддомомо а-а-а-а
гаггаг тититисяся ббббагагагататтатаааатстстстттв в в вававашишишших,х, пппппошошошшшанана иииии попопооміміміміж ж жж ж ваваааав с с ссссссс чичичичичичичии  
влвлвв ададада ии нананнад д ддд вававв мимимм .. АлАлА ее е АлАлАлллллалалалаллах х нананннанн прправавивив мммммененнене е е додоодоо  
ваввавв сс попоп слслананцецем,м, пппододараррарррувувувуувуву ававв ммменененеее і і кнкнкнкнннигигггигигу у уууууууу (К(ККК( орорранананананааннннна ) ) ) ))) ) ))
і і нананакаказазав вв меменініі ббутуту и и длдлдлдля я вавввввввасссссс блблагагаговоовісісіснининикокококомм м м м мм і і іііі зазазазазазаааз ----
стстерере ежежнииииикококккком.м.... ЯЯЯЯЯ ппововоооо ідіддіддомомомоомививв ввамамааа пппосососо лалалл ннннннняяяяяя ГоГооГоос-с---
попоп дададд ммогогго о о ййй нананан стстстстсттттаввавляляляляляяявввв ваввавв с;с;с;с;с;с;; яяякщкщк ооо вивививв ппприририририрр ймймймйймйметететете е ее ееее

вівівіввівввід д д мемемемемемененененне ттттте,е, щщщооо я я яя прпрппп ининининиини ісісссс вввввамамма , тото ццццце е бубубубудедедееее щщщщщщасасасса тятяятяя вввввашашашшшшеее в в вввв усусуууу ьоьоомумумуммуу сссссвівіввів тітітт йййй уууу 
мамааааайбйбйбйййй утутуттутттттньньньньньььньььньомомомоооомомомомомомооо у;у;уу;уу;ууууууу яяяякщкщщкщщкщкщкщщщщщщщщщо о о оо ооо ж ж ж жжж вививии ввідідддддририририириииииииииненененененееннненненетететт мммммененннне,е,е,е,е,е тттттттто оо оо оооо яя яяяяя вививививиивиитететтететерпрпрпрпрппрпппр люлюлюлюлюлюлю рррррррадададаадиии спспспсспсппппрарараараавивививвиввви  
АлАлАллАлАлАлААлАлААлАлАлАлАллАлАлАлАлАллАлАлАллАлАлАллАлААллллалалалалалаааллалалалллалаалаалалалааалаалааллалалллалааааалалалааалаалаалалаллл хахахахахаахаххахахахахаххахххахахахахахахахахаххахххахахахахааа,,,,,,,,,,, попопопоппопоооооооокикикикиккикиккккккикикиикиииииккк ААААААААААААААААААлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллахахахахахахахахахахахахахахаххахаахааахахахахххх нннннннннннннннннннееееееееееее стстстстссттстстстстстсттстанананнананананананананананаананнанааананнананаанннааа ее е е ее ееее сусусусусусусусуууууддддддддддддддддддддддддеюеюеюеюеюеюеюеюеюеюеюеюеюеюеююеююеюеюеюееюееюеюеюеюеюеюеюеюеюееею пппппппомомомоммомммоміжіжіжіжіжіжіжж ммммммнононононнононою ю ю юю татататаата ввввввамамамааа и»и»и»и»...
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Людей, які повірили в єдиного 
Бога — Аллаха — стали іменувати 
мусульманами, що означає «ті, які 
доручили себе Богу», а релігія Му-
хаммада одержала назву іслам.

Іслам також називають мусуль-
манством, магометанством. Мусульмани становлять переважну біль-
шість населення багатьох країн Азії, Африки. Одкровення Мухаммада 
записувалися прихильниками, і так виникла священна книга Коран. 
Кожну главу Корану арабською називають «сурою» — «одкровенням», 
або «зібранням кількох одкровень»; усього їх є 114.

Назвіть основні заповіді мусульман. Чи нагадують вони християнські? 
Чому? Доведіть.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ МУСУЛЬМАН

Вірити, що існує лише один Бог — Аллах, а 
Мухаммад — його Пророк.

Молитися п’ять разів на день.

Додержувати головного посту протягом місяця 
усім, крім хворих і малих дітей, від світанку до 
заходу сонця.

Витрачати п’яту частину прибутку чи здоби-
чі на милостиню для допомоги бідним і сиротам, 
щоб звільнитися від гріхів.

Здійснити один раз у житті паломництво у свя-
ті місця — Мекку і Медину.

З Корану

Проповіді Мухаммада викликали невдоволен-
ня у племінних вождів і торговців, які були ревними язичниками. Тому 
в 622 р. Мухаммад і його послідовники, рятуючи своє життя, були зму-
шені тікати з Мекки в місто Ясріб. Переселення Мухаммада з Мекки по-
клало початок мусульманського літочислення, а місто Ясріб стало нази-
ватися Медіною, тобто «Містом пророка». Через кілька років Мухаммад 
завоював Мекку, він очистив Каабу від язичницьких ідолів і проголосив 
її головним святилищем ісламу.

ОООСООООСОСОСООСОСОСОСООООСОССОСОСССССССНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОООНОНООВВВНВНВНВНВНВВВНВВНВВВВВ І І ІІ ІІІІ ОБОБОБОБОБОБОБОБОББОБОБОБОБББОБББОБОБББОББОВОВОВООВОВОВОВОВОВООВОВОООВООВВВО ’Я’Я’Я’Я’Я’Я’Я’ЯЯ’Я’’ЯЯЯЗКЗКЗКЗКЗКЗКЗККЗКККЗКЗКЗЗКЗЗККЗККЗКЗКЗКЗ ИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИ И МУМУМУММУМММУМУМУММУМУМУУУУМУМУМУУМУУСУСУСУСУСУССССУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛ МАМАМАММАМАМААМААММ ННННННННННН

ВіВіВіВіВВііририририр ттититиит ,,, щощщощ ііііііснснсннуєуєуує ллллишишишишшиииишше ее одододдининнн БББББогогогоо ——— ААлллллллл ахаххх,, а а а
МуМуМуМуМуМуМуМуМууууМуухахахаахахахахахххамммммммммммммммм адаадад —— йййогогооо ПрПрПрПророророрроррррррококоо ...

МоМоМоМоММММоМ лилилилиилититисяся пп’я’я’яятьтьтьь рразаза івівв ннннннна а ааа дедедедеденьньнньнннннь..

ДоДоДДДД дедержржр увувуввататтттии гогогг лолоооовнвнввнвногогогоогооооо попооопостстуу прпрпрпп отототттягягягя омомомом мммісісісяцяцяяцццяя
усусусусуссссуусуссууусууссімімімііімімімміміііміііім,,,,, кркррррімімімім ххххвовоов ририр хххх і іі мамалилиих ххх дідітетей,йй,йй ввввідіддід ссвівітатанкнкнн у у уу дододоооо 
зазазазазазазазаззазазазазззазз хохохохоохоххох дудуддд сссононцяцяцяяя...

ВиВВиВиВиВиВиВВиВиВВВВВВВВ тртртрррачачататати и п’п’ятятттту у чачастстстинини у у прприбибутутуу кукуу чччи и здздддобобобби-и-и
чічічічічічічічіччічіччіч ннннннннннннннна аа а мимимм лолооостстининнююююю длдля я яя додопопомомооогиги ббідідддднинининн м м м і і і сисиироророотатат м,м,мммм  
щощощощоощоощооб бб б бббб звзвзззвіліллллі ьньнитити исиссяя вівід д гргргріхіхівівв..

ЗдЗдЗдЗдЗдЗЗдЗЗ ііійійійійі снснснснснниититии и ии ододдининининнн ррррразазазазазаз ууу жжжжжититии тітт ппалалломомооо ниництцтцтцтцтцтвовооооо уууууу сссвявявяявяя--
тітіт мммммммісісісцяцяцяяцяцяя —————— ММММММММекекккккукукуууу іііііі МММММММедедеддининнинну.у.ууу

З ЗЗ З З ЗЗ КоКоКоКоКоКоКоКК рарарарараррарранунунунунунун

Іслàм (з арабської — «покір-
ність», «підкорення») — одна зі світо-
вих релігій (нарівні з християнством 
і буддизмом), які сповідують віру в 
єдиного Бога.
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Перемога мусульман в Аравії зумовила виникнення єдиної ісламської 
держави на чолі з Мухаммадом, який об’єднав у своїх руках релігійну 
(духовну) і світську (державну) владу. Але в 632 р. пророк раптом зане-
дужав і помер.

3. РОЗКВІТ І ЗАНЕПАД ХАЛІФАТУ

Чому арабам вдалося так швидко завоювати країни Європи та Сходу?

Після смерті Мухаммада на чолі ісламської держави стали його най-
ближчі соратники — халіфи, які вели безкінечні завойовницькі війни. 
Головною силою їхнього війська була арабська кіннота. Кожен бедуїн з 
дитинства привчався володіти зброєю, їздити верхи, бути невтомним у 
поході й невибагливим у їжі, мужньо переносити тягар походів.

Опишіть озброєння арабського війська. Як сучасні художники 
підкреслюють перевагу арабів?

    

Арабське військо (сучасна реконструкція)
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До середини VІІІ ст. внаслідок завоювань сформувалася величезна 
мусульманська держава — Арабський Халіфат, територія якого про-
стягалась від Атлантичного океану до річки Інд. Араби заволоділи свя-
щенним містом християн та іудеїв — Єрусалимом, відібрали у Візантії 
Сирію, Палестину, Межиріччя. До складу халіфату ввійшов Єгипет. 
Араби поневолили майже всю Іспанію. Так нещодавні кочівники ство-
рили велику державу.

Установіть основні напрямки походів і завоювань арабів у VІ–ІХ ст. 
Назвіть держави, які були сусідами Арабського халіфату.

У VІІІ—ІХ ст. Арабський Халіфат досяг піку своєї могутності. Араб-
ська мова стала загальною для населення підкорених країн. Саме тоді від-
бувався розквіт сільського господарства, ремесел і торгівлі, що позитивно 
вплинуло на арабське повсякдення. Багаті люди оточували себе вишука-
ними речами: тонким посудом, яскравими тканинами й килимами.

Більшість населення халіфату становили поневолені народи, які при-
йняли іслам. Керувати великою державою було складно, і халіфи трима-
ли владу силою зброї. Постійно спалахували заколоти та повстання, які 
розхитували ісламську державу. Тому до X ст. халіфат позбувся біль-
шості володінь. На місці величезної держави виникло багато мусуль-
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манських держав, де розмовляли арабською. Але іслам продовжував 
поширюватись: у країни Азії, Африки, Європи його несли не тільки вої-
ни, а й купці та мореплавці. Із країн халіфату іслам не прийняли тільки 
Вірменія та Грузія, де були давні християнські традиції.

У ХІІІ ст. під тиском нових завойовників — монголів, ослаблений 
внутрішніми чварами, Арабський Халіфат припинив своє існування.

4. ЗНАННЯ ТА КУЛЬТУРА АРАБСЬКОГО  СВІТУ

Читаючи текст, виписуйте ключові слова з кожного абзацу. Спираючись 
на них, визначте основні напрями, якими розвивалась арабська культу-
ра, та її основні досягнення.

До складу Арабського халіфату ввійшли країни з давніми культурни-
ми традиціями, які були засвоєні арабами. Це дало їм можливість ство-
рити власну унікальну культуру, велику роль у становленні та розвитку 
якої відігравав іслам.

На основі ілюстрацій визначте: хто залучений до навчання? Як 
організовано цей процес? Поміркуйте, чому художник саме так зобра-
зив астронома.

Уміння читати, писати, а також знання арифметики вважалися необ-
хідними для розуміння і засвоєння Корану. За наказом халіфів створю-
валися медресе — церковні школи з роздільним навчанням, де підлітки 
та дорослі мали змогу продовжити освіту.

Середньовічна 
школа 
(копія 
з мініатюри 
XV ст.)

Арабський 
астроном 

(сер едньо вічний 
малюнок)
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Давні араби дуже цінували знання й освіту, що відобразилось у їхніх 
поезіях. Яку оцінку знанням дають східні поети?

МУДРІСТЬ АРАБО-ПЕРСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Хто мудрих слухає, у того мир на думці,
Війною й чварами втішаються безумці.

   * * *

Знання — це скарб, йому ціни не зложиш,
Визбируй же його, де тільки зможеш.

   * * *
Хай в тебе Розум буде водієм,
Бо тільки з ним добро ми пізнаєм!

   * * *
І той, у кому світоч розуму горить,
поганих дій у світі не здійснить.

   * * *
Хай кожна мить, що в вічність промайне,
Тебе вщасливлює, бо головне,
Що нам дається тут життя: пильнуй же!
Як ти захочеш, так воно й мине.

При дворі халіфа, у Багдаді, виник «Будинок мудрості» — своєрідна 
академія наук, що мала велику бібліотеку. Арабські перекладачі зроби-
ли зрозумілими для всіх освічених мусульман праці Платона, Аристо-
теля й Архімеда. У халіфаті було створено й видатну пам’ятку літерату-
ри — зібрання казок «Тисяча і одна ніч».

ММММУММУМУМУМУМУМУМУМУМУМУМУМУМУМУМУМУМММУМУМММУМУМММУММУМММУУМУМУМУМУУУМУМУУДРДРДРДРДДРДРДДРДРДРДРДРДРРДРДРДРДРРДРДРДРДРДРДДРДРДРДРДДРДДДРДРРРДРДРДДРДРДРДРРРДРДДРДРДРДДДРРРДРРД ІСІСІІІІІІСІСІСІІІІІІСІІІІІІІІСІІІІІІІІІІІІІ ТЬТЬТЬТЬТЬЬЬЬТЬТТЬЬ АААААААААААААААААААААААААААРАРАРАРАРРАРРРРРАРАААРАРАРАРАРРАРРРРАРР БОБОБОБОБОБОБОБОБОБОБООБОБОБООООООООООООБОООООО-П-П-П-П-П-ПП-П-П-ППП--ППП-ППП-П-ПППППППППП--ПППЕЕЕЕЕЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕЕЕРЕРЕРЕЕЕЕРРРРЕРЕРЕРРЕЕРЕРЕЕЕРЕРСССЬСЬСЬСЬССЬСЬССЬСЬСЬСЬССССС КОКОКООООООООКООООООКООООКОКООООКОКОКООКОКОЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇ ЇЇЇ ЇЇ ЇЇ ПОПОПОПППППОПОПОПОПОПППОПОПОПОППОЕЗЕЗЕЕЗЕЗЕЗЕЕЗЕЗЗЕЗІЇІЇІЇІЇІЇЇЇЇІЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇІЇЇ

ХтХтХтХтХтХтХтХХтХХтооооооо ммммммумумумумуммуммумумумумумумуумууумммууммууммумумумумудрдрддрдрдрдррррддрдрдрдррдрдрдрдрддддддддрддрииииииихиихихихихихиииииииихииииииххихихииихииииихии сссссслулулуулухахахахаахахааає,є,є,єє,єєєє, ууууууу ттттттттттогогогоггоггогоггггггооооооооооооооооо мммимимимимимиммимиимир р р р р ннаннанана дддуумумуумуммціціціціціціц ,,,,,,,
ВіВіВіВіВіВіВіВіВіВіВіВВіВііВііВіВВ йнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйнйннйнйнйййййййнйнййнйннннннноюоюооюоюоюоюоюоюююоюоюоююоюююоюоооооооюоооюооооооо йййййййййййййййййййййййй чччччччччччччччччччччвввававав рарараарраамимимими вввтітітішшашшашаааашашаааашааююютююююютюютюютьсьсьсьсяяяяя бебебебебеезуззузузумцмцмцмцмцмці.і.і.і.і

**** ***** *****

ЗнЗнЗнЗнЗнЗнЗнЗЗ анананананнананнняннняннн —— ццце е скскарарб,б,б,б, ййййомому у уу ціціццц нининии нннннне ее еее злзложожжжишишишшш,,,
ВиВиВиВиВиВиВиВиВВВВ збзбззбзбиририириии уйуййу жжже е е йойойогогогоггггго,, дедедее ттілілллькькьькь и и ии змзмзмзмз ожожо ешешешешееш..

 *** ** **
ХХХаХХаХаХХХ й й в в тетебебе РРРозозозо умуму ббббудудееее вововов дідідіємємє ,,,
БоБоБоБоБоББББ ттілількькии з зз ниним м мм додод брброо мимиммм ппппізізнанананаємєммм!!!!

 ** * *****
ІІІІІІІІ ттотооттттт й,й, уу ккомому у свсввввітіточоч ррозозозоозумуму уу гог риитьтьтьь,,
поппопопопоппоогагагггг нинин х х діідій й у у свсвітітіі нене зздідійсйснин тьт .

 ** ** ***
ХаХаХаХаХаХаХаХ й ййй йййй кокококококок жжнж а а а мимимммм тьтьть, щощощощ вввв ввіччніністстттььь прпрпрпппромомайайайййнененен ,,
ТеТеТеТеТеТеТТ бббебебебее вввввщщащщащ слслс ививлюлюлююює,єє,є, бббббо о гогогоголололол внвнв е,е,е
ЩоЩоЩЩЩо нннамамаа ддаєаєа тьтььььсясяяяя тттутутт жжжжжжититиитттяяя: пипип льльльльллььнунунн й ййй жежежеежежеже!!!!!!
ЯкЯкЯкк тттттиииииии зазазазаааз хохоох чечеееееч ш,ш,ш ттттттакакакакака вввононнно о ооо йй мимимииненененененен ....

Фірдоусі

Омар Хайям

Рудакі
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Араби — невтомні мандрівники й торговці — залишили нам карти та 
описи земель від Іспанії — аж до Індії. Вони створили алгебру й дали 
цій науці свою назву «ал-джебр». А ще арабські вчені запозичили в Індії 
цифри, які ми зараз іменуємо арабськими. Далеко за межами мусуль-
манського світу шанували Аль-Бiруні — ученого-енциклопедиста із Се-
редньої Азії. Він був географом, істориком, астрономом і залишив бага-
то цінних творів. Аль-Бiруні висловив геніальне припущення, що Сонце 
є центром Всесвіту, а Земля рухається навколо нього.

Роздивіться фотографії пам’ятників, установлених великим ученим 
арабського світу. Поясніть задуми їхніх авторів.

     

      Пам’ятник Аль-Біруні в Тегерані                    Пам’ятник Рудакі в Душанбе

Закони мусульманської релігії забороняють вклонятися зображен-
ням людей і тварин. Тому на тогочасних будівлях, у книгах, на кили-
мах — переважно візерунки й орнаменти, складені з арабських букв, 
поєднаних у слова: цитати з Корану чи висловлювання пророка 
Мухаммада. Значного поширення в Халіфаті набула каліграфія13.

У кожному мусульманському поселенні будувалася мечеть. До мечеті 
прибудовували мінарет — вежу, з якої мусульман закликали до молитви.

Мечеть відігравала в житті му-
сульман велику роль. Тут не тільки 
молилися, а й навчалися, вершили 
суд, обговорювали важливі питання. 
У мечетях зберігалися книжки і по-
жертви для бідних.

13 Калігрàфія — мистецтво красивого і чіткого письма.

Мечåть — місце для молитви 
і богослужіння, молитовний дім 
у прихильників ісламу — мусуль-
ман.
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Як ілюстрації відбивають розвиток культури Арабського Халіфату? 
Порівняйте арабські та європейські споруди.

Культура Арабського халіфату поєднала досягнення різних країн і 
народів та розвинула їх на основі ісламу.

1. Будівництво мечеті (мініатюра ХV ст.)
2. Мухаммад  є посланцем Бога (каліграфія)

3. Рукописний коран
4. Мінарет Калян Бухара (Ієрусалім ХІІ ст.)

5. Мечеть Омара (VІІІ ст.)

1

3

4 5

2
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1. Коли починається ісламське літочислення?
2. Хто і коли заснував іслам?
3. Якими є основні положення ісламу?
4. Чим пояснюються військові успіхи арабів?

5. Поміркуйте, які риси характеру дозволили Мухаммаду створити нову 
релігію — іслам, а які — стати державним діячем.

6. З’ясуйте, з чим пов’язаний розквіт культури в Арабському халіфаті.
7. Спираючись на ілюстративний матеріал параграфа, опишіть повсяк-

денне життя і світосприйняття населення Арабського халіфату.
ГОТУЄМОСЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
1. Перегляньте параграфи 2–4 та заповніть таблицю в зошиті:

Франкська
імперія

Візантійська
імперія

Арабський
халіфат

Періоди існування
Території
Столиці імперій

2. Пригадайте 3–4 найважливіші, на вашу думку, досягнення культури 
перших імперій Середньовіччя.

Той, що мріяв читати
Алі ібн-Сіна — видатний лікар, написав «Ка-

нон лікарської науки» (5 томів), автор книжок 
із геології, метеорології, фізики й оптики, хімії, 
ботаніки, математики й теорії музики. У Європі 
його називали Авіценна.

Коли Алі ібн-Сіні було всього сімнадцять, 
його викликали до бухарського правителя, яко-
го не могли поставити на ноги придворні лікарі. 
Після успішного лікування правитель запитав 
юного Авіценну: «Яку нагороду ти просиш собі, 
юначе?». — «Я давно мрію читати книги у твоїй 
бібліотеці!» — була відповідь Авіценни.

Його «Канон» став медичною енциклопедією в усіх країнах світу. Лікарі 
й травники Київської Русі постійно згадують ім’я Авісен. У Європі після ви-
находу друкованого верстата одразу після Біблії надрукували п’ять томів 
«Канону». Мусульманські бібліотеки дбайливо зберігають його книжки, і не-
багатьом людям дозволено торкатися до них.

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОПІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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§ 7. § 7. Практичне заняття.
Вплив перших середньовічних імперій
на європейську історію
Назвіть: • перші середньовічні імперії;

  • періоди існування кожної з них;

  • території, на яких вони існували;

  • столиці імперій, якщо були.

Подумайте, чи здійснили ці імперії вплив на європейську історію, чи їх 
існування пройшло для нащадків непомітно. Чому?

Працюючи на уроці, пам’ятайте, що наприкінці вам необхідно буде зно-
ву дати відповідь на останнє запитання.

Об’єднайтесь у 6 груп по 3—5 осіб. З кожним пунктом параграфа будуть 
працювати по 2 групи протягом 10—12 хв. Ви маєте прочитати текст і 
обговорити відповіді на поставлені запитання. Після завершення робо-
ти хай доповідач кожної групи представить думки групи класові.

1. КАРОЛІНГСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ

Завдання групі 1
1. Що називають Каролінгським відродженням? Чому виникла така назва?
2. На основі тексту та ілюстрацій визначте основні риси цього періоду й 

запишіть їх у зошит.

Завдання групі 2
1. Читаючи текст, визначте (запишіть у зошит), у чому значення 

Каролінгського відродження для подальшого розвитку європейської 
культури.

2. Чому ми пам’ятаємо про Каролінгське відродження сьогодні?

Франкська імперія була першою найбільшою державою раннього 
Середньовіччя. 

Карл Великий прагнув відродити високу культуру античності, тому 
короткочасний період культурного розквіту в імперії Каролінгів (VІІІ—
ІХ ст.) дістав назву «Каролінгського відродження».

Карл Великий запрошував до свого двору освічених людей з інших 
країн — Італії, Іспанії, Англії. Зокрема, він запросив з Англії відомого 
вченого аббата Алкуїна, який написав перші доступні та зрозумілі під-
ручники з граматики, риторики й діалектики, що ними користувалися 
протягом усього Середньовіччя, започаткував методи навчання, докла-
дав зусиль до пошуку та збереження старовинних античних рукописів.

При його дворі виникло товариство для наукових занять — «Пала-
цова академія». На її зібраннях Карл і його сім’я, придворні, учителі й 
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учні шкіл в Аахені читали твори церковних і античних авторів, а також 
створені членами «академії» хроніки та біографії.

Наслідуючи римських імператорів, Карл будував в Аахені й інших 
містах кам’яні палаци та церкви. Майже жодна зведена за його прав-
ління будівля не збереглася, окрім Аахенської капели (капела — до-
машня церква)

                         Капела в Аахені (VІІІ ст.)                           Монастирська брама
                                                                                                      в Лорше (VІІІ—ІХ ст.)

У Франкській державі зросла кількість освічених людей. У VIII—
IX ст. в монастирях було переписано багато творів античних авторів.

Надзвичайного розквіту досягло мистецтво книжкової мініатюри. 
У кінці VIII ст. за допомогою Карла Великого в Аахені була організована 
майстерня з переписування книг. Пізніше подібні майстерні виникли в 
інших містах його імперії — Реймсі, Турі. Серед відомих шедеврів, ви-
конаних цими майстернями, «Утрехтський Псалтир» (IX ст.), оформле-
ний 166-ма надзвичайно виразними малюнками пером.

Завдяки зусиллям учених і переписувачів книг латинська мова не 
була забутою: внаслідок змішання латини і мов варварів-германців 
утворилися італійська, іспанська і французька мови. Саме латину ви-
користовували в усіх навчальних закладах Середньовіччя.
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Малюнки з «Утрехтського Псалтиря»

1. Виїзд на полювання

2. Оранка

3. Факел Господній

4. Христос, який благословляє (мініатюра VІІІ ст.)

5. Євангеліст Лука (мініатюра VІІІ ст.)

6. Чотири євангелісти (мініатюра початку ІХ ст.)

7. Притча про Соломона. Євангеліст Лука (мініатюра VІІІ ст.)

1

2

4

7

5 6

3
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2. ВІЗАНТІЯ — МІСТ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ

Завдання групи 3
1. Визначте, якими досягненнями античної культури користувались та 

розвивали їх візантійці.
2. Чому Візантію історики називають мостом між стародавньою істо-

рією та Новим часом? Запишіть у зошит.
Завдання групи 4
1. Читаючи текст, визначте (запишіть у зошит), що з досягнень Візантії 

ми використовуємо тепер.
2. Який вплив здійснила Візантія на культуру інших країн? Проілюструй-

те думки прикладами.

Невід’ємною частиною європейського Середньовіччя є історія Візан-
тії — тисячолітньої імперії, яка, зберігаючи античну спадщину, справи-
ла значний вплив на розвиток культури європейських народів.

У Візантії не було втрачене жодне з грецьких вчень у філософії, вони 
вивчалися і коментувалися. Збереглися центри античної науки й осві-
ти, на основі яких у Константинополі вже в IХ ст. при імператорському 
дворі було відкрито вищу школу, де ви-
кладали, крім духовних, і світські на-
уки (міфологію, історію, літературу), а в 
ХI ст. — університет з філософським і 
юридичним факультетами.

Розквітала й історія. Імператор Кон-
стантин Багрянородний сам був автором 
декількох книг. 

За імператора Константина Багряно-
родного (Х ст.) було створено близько 50 
своєрідних «енциклопедій» і окремих 
трактатів з агрономії, медицини, історії, 
географії, військового мистецтва, ди-
пломатії та інших наук. Сам імператор 
також написав кілька творів до цього зі-
брання наукових знань людства. До нас 
дійшли праці імператора «Про керівни-
цтво імперією», «Про церемонії імпера-
торського двору» тощо.

Наслідком нових форм храму став 
найвидатніший витвір візантійської ар-
хітектури — храм Св. Софії в Констан-
тинополі, побудований за наказом Юс-
тиніана. Спорудити його було можливо, 
лише досконало володіючи таємницями 
будівельної справи: умінням виготовля-

Христос, що благославляє 
Константина

Багрянородного, різьблення 
по слоновій кістці (бл. 945)
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ти й укладати міцну цеглу, якісний вапняний розчин, створювати мону-
ментальні бані та ін. Усі ці навички разом із християнством й особливим 
типом храму перейшли до інших країн, зокрема і до наших предків.

Надалі в церковному живописі оформлюється так званий візантій-
ський канон14, що передбачає площинне зображення, регламентовані 
релігійні сюжети. Наприклад, на багатьох іконах і фресках від часів Ві-
зантії до сьогодні Ісус Христос зображується із благословляючим жес-
том однієї руки та книгою в іншій. Такий тип зображення отримав назву 
Христос Панкратор, що означає Вседержитель.

Виникає особливий жанр живопису — іконопис (від грецького «іко-
на» — картина), у якому всіх канонів дотримуються дуже суворо. У нашій 
національній історії особлива роль належить привезеній до Києва в ХII ст. 
візантійській іконі Божої матері, яка первинно перебувала в храмі міста 
Вишгорода15. 

На книжковий живопис уся суворість канону не поширювалася. Цим 
пояснюється більший реалізм і виразність книжкових мініатюр.

14 Сукупність жорстко встановлених правил зображення святих, біблійних сюже-
тів та ін.,  що стосується зовнішності, кольорів, виразів обличчя тощо.

15 Деякі мистецтвознавці свідчать, що її цінність полягає в тому, що вона не була 
привезеною з Візантії, а написана в Києві, можливо, преподобним Аліпієм-іконо-
писцем.

1. Фрагмент кераміки підлоги 
(V ст.)

2. Рельєф, що зображує 
імператорську сім’ю та інших глядачів 

на виставі (V ст.)

3. Мозаїка. Імператриця Феодора 
зі своїми дамами 

(VІ ст.)

1

3

2
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Наприкінці ІХ ст. Візантія ак-
тивно діяла, поширюючи христи-
янство серед сусідніх варварських 
народів.

Саме тоді прийняв християн-
ство київський князь Аскольд. Ба-
гато народів навчились у візантій-
ців зводити храми, прикрашати їх 
мозаїками, фресками, створювати 
книжкові мініатюри.

У Візантії запозичені й імена 
грецького походження: Андрій, 
Петро, Олександр, Галина, Ірина 
та ін.

«Христос-
Пантократор».

Візантійська мозаїка 
(ХІ ст.)

«Христос-
Пантократор». 

Ікона. Афон (ХІV ст.)

«Христос-
Пантократор». 

Фреска Дмитра 
Гордіци. Чернівці 
(сучасне фото)

Вишгородська 
(Володимирська Богоматір)

(Візантія, початок ХІІ ст.)
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3. АРАБИ — ПОСЕРЕДНИКИ МІЖ ЗАХОДОМ І СХОДОМ

Завдання групи 5
 Дехто з учених-істориків вважають, що араби були посередниками 

між Заходом і Сходом, а також між античністю та Середньовіччям. 
Чи погоджуєтесь ви з ними? Свої думки доведіть і запишіть у зошит.

Завдання групи 6
1. Читаючи текст, визначте (запишіть у зошит), що з досягнень араб-

ської культури ми використовуємо донині.
2. Який вплив здійснила арабська культура на культуру інших країн? 

Проілюструйте думки прикладами.

Найвагоміший внесок зробили араби в розвиток природничих, точних 
наук, філософії та медицини. Вони вивчали й перекладали арабською 
праці Аристотеля, Гіпократа, Евкліда, Птолемея. Наприклад, з працями 
Аристотеля європейці ознайомилися за перекладами латинською мовою 
з арабської.

У Багдаді, Кордові, Каїрі існували вищі школи, у яких поряд із Ко-
раном вивчалися світські науки. Вони стали зразками для майбутніх за-
хідноєвропейських університетів. Існували величезні бібліотеки (Каїр, 
Кордова та ін.), де було зібрано сотні тисяч книг. Швидкому поширенню 
книг сприяло те, що в VІІІ ст. араби запозичили з Китаю мистецтво ви-
готовлення паперу й ознайомили з ним Європу.

У Багдаді, Дамаску, Самарканді діяли великі обсерваторії. Арабські 
астрономи відкрили багато зірок і склали карти зоряного неба, визна-
чили окружність Землі.

Арабські мандрівники (Ібн Фадлан, Аль-Масуді, Ібн Русте та ін.) відві-
дали першими країни, що не були відомі навіть у Європі. Залишили вони 
й унікальні описи життя східних слов’ян у ІХ—Х ст. Арабським мандрів-
никам був відомий значно більший світ, ніж європейцям. Для морських 
мандрівок араби створили зручні й надійні кораблі, точні карти та наві-
гаційні прибори.

Уміли араби й організувати дозвіл-
ля: полювання і застілля, шахи і нар-
ди, музику і танці. Арабам належить 
винахід такого улюбленого тепер му-
зичного інструменту, як гітара. Вели-
кою популярністю в арабів користува-
лися бані, що були не тільки місцем, 
де милися, а й своєрідними клубами, 
де зустрічалися друзі. За столом араби 
запровадили миття рук, користуван-
ня зубочистками. Вони започаткува-
ли також порядок подачі їжі на стіл: 
супи, м’ясо і, нарешті, солодке.

Сторінка арабської рукописної 
книги
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Захоплена арабами Іспанія стала джерелом, звідки поширювались 
у європейські країни наукові знання. Європейці-християни приїздили 
вчитися до Кордови, яку вони називали «світлою красою світу, юним див-

ним містом, сяючим у блиску своїх 
багатств». Звідси вони привозили 
до Європи перекладені арабською 
мовою праці вчених давнини. У єв-
ропейських монастирях існували 
центри перекладу з арабської мови 
латинською. Так, завдяки арабам, 
середньовічна Європа дізнавалася 
про наукові досягнення різних ча-
сів і народів. Крім того, європейці 
багато запозичили в арабів у побу-
ті та повсякденному житті.

• Що найцікавішого ви дізнались на уроці? Що вас здивувало? Про що 
хотілося б дізнатися більше?

• Подумайте, чи здійснили ранньосередньовічні імперії вплив на єв-
ропейську історію, чи їх існування пройшло для нащадків непомітно. 
Чому ви так думаєте?

Перша у світі аптека зареєстрована 
в Арабському халіфаті у VІІІ ст.

1. Мавзолей Саманідів. Бухара (Х ст.)
2. Молитовна зала Кордовської мечеті з колонами

3. Мечеть Аскарія (VІІ—VІІІ ст.) 

1 2 3
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У ІХ ст. склалася одна з найбільших держав се-
редньовічної Європи — Київська Русь. Вона стала 
надійною ланкою, що пов’язувала Західну Євро-
пу з країнами Сходу, Візантією та Скандинавією. 
Прийняття християнства обумовило її швидке вхо-
дження в загальноєвропейську спільноту. І в єв-
ропейських, і в арабських джерелах Київська Русь 
постає як самостійна держава, князі якої пов’язані 
шлюбами з правлячими династіями Європи, а во-
їни беруть участь у європейських війнах. Недарма 
сучасні історики порівнюють роль Київської Русі в 
Східній Європі з Франкською імперією в Західній.

Наприкінці кожного розділу ми ознайомлюва-
тимемо вас із тим, як загальні процеси, що були 
притаманні країнам середньовічної Європи, відо-
бражалися в історії України, як наші предки під-
тримували європейські традиції заснування міст і 
спорудження храмів та фортець.

Адже створені при європейських храмах скрипторії — майстерні для пере-
писування книг — набули поширення і на Русі та зберегли для нас пам’ять про 
матеріальний та духовний світ предків сучасних українців. 

Готуємося до уроку узагальнення та тематичного оцінювання
ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ
«Перші середньовічні держави»

• Пригадайте хронологічні межі та періодизацію Середньовіччя ; час 
Великого переселення народів, існування та піднесення Франкського 
королівства, Франкської й Візантійської імперій, Арабського халіфату, 
життя Мухаммада, виникнення ісламу, дати падіння Західної Римської
імперії, утворення Франкської імперії, Верденського договору, почат-
ку ісламського літочислення, загибелі Візантійської імперії. Покажіть 
на карті зазначені держави.

• Визначте причини, сутність і наслідки Великого переселення народів 
Покажіть на карті його напрямки.

• Охарактеризуйте становлення Середньовіччя та перші середньовіч-
ні держави, використовуючи поняття: «середні віки», «цивілізація», 
«варвари»; «Велике переселення народів», «міграція», «варварське 
королівство», «халіфат», «арабський світ», «іслам», «Коран».

• Оцініть внесок Франкської та Візантійської імперій, Арабського
халіфату у світову духовну спадщину.

• Складіть статтю до Вікіпедії про одного з історичних діячів раннього 
Середньовіччя, обґрунтуйте свій вибір.

Княгиня Ольга 
в Константинополі 

з Константином 
Багрянородним
(давньоруська 

мініатюра)


