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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

Актуальність теми дослідження. Найважливішою складовою 

західноєвропейської пізньосередньовічної культури, рушієм соціально-економічних 

перетворень і центром адміністративно-політичних новацій було місто. Саме 

окремішній міський тип соціуму, що базувався на міському праві та самосвідомості 

містян, уможливлював той неабиякий культурний поступ, який асоціюється з 

переходом від середньовічної до ранньомодерної доби, епохи Реформації та 

Ренесансу. Незважаючи на античне коріння багатьох західноєвропейських міст і 

значну активізацію урбанізаційних процесів у модерну добу, саме від середньовіччя 

сучасна Західна Європа успадкувала міста як осередки соціального, економічного, 

культурного та політичного розвитку.   

Як переконливо доводять історіографічні тенденції останніх десятиріч, 

повноцінне розуміння передумов і обставин цього міського прогресу неможливе без 

дослідження матеріальних і ментальних підвалин самого життя (ширше - 

повсякденності) його головних творців - мешканців міст. Діяльність цих останніх 

неминуче була закорінена як у матеріально-побутових, так і в культурно-

психологічних умовах, притаманних саме містам цієї доби. При цьому особливе 

місце в цивілізації Західної Європи доби пізнього середньовіччя посідає Англія - 

через свою географічну ізольованість і конфлікти з європейськими державами та 

водночас тісні зв'язки з континентом через розгалужену мережу інституцій та 

діяльність окремих осіб, що уможливлювало, з одного боку, самобутній розвиток 

англійців, з іншого - вписувало англійські міста в контекст загальноєвропейських 

історичних процесів.  

Актуальність теми посилюється таким чинником, як слабка розробка 

розглядуваної проблематики у радянській та пострадянській історіографії. Навіть 

метри-англознавці, що приділяли якнайприскіпливішу увагу проблемам історії 

англійських середньовічних міст, в силу існуючих у той час методологічних засад 

майже не торкалися проблематики їх повсякденного життя. Узагальнюючих праць з 

повсякдення навіть Середньовіччя в цілому, не кажучи вже про окремі місцевості й 

періоди, бракує й дотепер. Традиційна орієнтація марксистської історіографії на 

вивчення соціально-економічного базису та політичної надбудови наразі долається, 

проте ще й до цього часу остаточно не вироблено ефективного методологічного 

підходу до історичних досліджень, що відповідав би нагальним потребам 

сьогоднішнього стану розвитку науки. Між тим західна історична наука давно 

дійшла висновку про необхідність провадження серйозної дослідницької роботи в 

цьому напрямку, що дозволяє сформувати комплексне уявлення про середньовічне 

західноєвропейське суспільство; це положення і досі залишається науково чинним.  

З огляду на все вищесказане, дослідження, присвячене історії повсякденного 

життя англійських міст XIV-XV ст., не можна не визнати за актуальне та своєчасне. 

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми кафедри історії 

стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка "Суспільства давньої. 
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середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина" (державний 

реєстраційний номер 0116U007146).  

Метою роботи є дослідження повсякденного життя англійського 

пізньосередньовічного міста в контексті його загального вивчення як специфічного 

осередку адміністративного, соціального, економічного та культурного життя. 

Завданнями дослідження відповідно до поставленої мети є: 

- характеристика стану наукової розробки проблеми та її джерельної бази; 

- аналіз санітарно-гігієнічного стану міст Англії XIV-XV ст.; 

- з’ясування особливостей еволюції житлових умов в англійському 

пізньосередньовічному місті; 

- розкриття специфіки раціону та режиму харчування англійського бюргерства 

XIV-XV ст.; 

- виявлення соціального значення одягу та зовнішнього вигляду містян у 

пізньосередньовічній Англії; 

- висвітлення уявлень англійських містян XIV-XV ст. про час і простір; 

- дослідження ставлення мешканців англійських пізньосередньовічних міст до 

праці, а також вивчення практик дозвілля; 

- простеження процесу становлення національної самосвідомості англійського 

містянина в добу пізнього Середньовіччя; 

- з'ясування особливостей соціальних зв'язків мешканця англійського 

пізньосередньовічного міста з його сім'єю та міським соціумом. 

Об’єктом дослідження є англійське місто як своєрідний феномен періоду 

Пізнього Середньовіччя. 

Предметом дослідження є повсякденне життя англійського міста XIV-XV ст. 

(матеріальний побут і ментальність).  

Хронологічні межі дослідження охоплюють XIV-XV ст. – період Пізнього 

Середньовіччя. Вибір хронологічних меж обумовлений загальною специфікою 

зазначеного періоду, в якому набули найбільшої виразності і закінченості риси та 

явища, що розвивалися протягом попередніх сторіч, відбулися істотні зміни в 

соціальному й економічному житті як міста, так і суспільства в цілому. Для цілей 

даного дослідження не становить цінності традиційна суто династійна періодизація 

історії пізньосередньовічної Англії, що датує цей період інтервалом між 1327 

(роком вступу на престол Едуарда III) і 1485 (роком приходу до влади династії 

Тюдорів) роками. 

Географічні межі дослідження охоплюють Англійське королівство у кордонах 

XIV-XV ст. При цьому з огляду на специфічний характер соціальних інституцій 

міських поселень Вельсу останні до уваги не бралися, а з континентальних міст 

заторкнуто лише м. Кале як основний опорний пункт королівства у Франції, що 

залишився під владою англійських монархів і після завершення Столітньої війни.  

Теоретико-методологічна база дослідження. Методи дослідження, 

застосовані в роботі, включають усі рівні, крім загальнофілософського, тобто 

загальнонауковий і загальноісторичний. Серед загальнонаукових методів 

використано синтетично-аналітичний та індуктивно-дедуктивний методи. 

Специфіка досліджуваної проблеми зумовила застосування таких основних 

загальноісторичних методів: проблемно-хронологічного, порівняльно-історичного, 
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ретроспективного, методу кейсів (дослідження конкретних випадків з наступною 

екстраполяцією). Метод кількісного аналізу використано, зокрема, для дослідження 

матеріалів ватиканських регестів щодо надання англійським містянам права на 

портативні вівтарі та даних корнволльських заповітів щодо антропоніміки. 

Соціально-психологічний метод дозволив здійснити реконструкцію колективних 

ментальних структур і установок у середовищі англійських містян XIV–XV ст. 

Належний інструментарій використано при роботі з історичними джерелами, 

зокрема, іконографічний – при роботі з зображальним матеріалом, філологічний – 

при аналізі текстів тощо. 

Методологічною основою дисертаційної роботи є принципи науковості й 

історизму, тобто визнання цілісності й причинної обумовленості суспільних 

процесів, поєднання долі людини з цими процесами. Теоретико-методологічною 

основою даної роботи є неопозитивізм, котрому, як відомо, притаманна увага до 

питань епістемології, які досліджуються з погляду критичного раціоналізму. 

Неопозитивізм характерний для "нової історичної науки", або ж "антропологічно 

орієнтованої соціальної історії", у складі якої виділяють структурну антропологію, 

що досліджує соціальні структури й масові процеси, та культурну антропологію, що 

займається аналізом ментальних структур і свідомісних явищ. Останнє поняття 

тісно пов'язане з діяльністю історіографічної школи "Анналів", особливо її третім 

поколінням (Ж. Ле Гофф, Ж. Дюбі, Е. Ле Руа Ладюрі тощо). Воно здійснило відхід 

від досліджень "глобальної" чи "тотальної" історії, які здійснювало уособлюване Ф. 

Броделем попереднє покоління "Анналів", і сконцентрувалося натомість на 

антропологічних, тобто внутрішньолюдських вимірах, зокрема, на ментальності. 

Дослідження ментальності дозволяли олюднити історію, замінити соціологічно 

абстрактного homo economicus чи homo politicus на конкретного представника 

конкретного соціуму. Тож сучасні історики-медієвісти переважно досліджують 

ментальність окремих осіб та соціальних груп. Методологічний арсенал дослідника 

у такому разі, крім широкої ерудиції, включає уміння поставити необхідні запитання 

своєму історичному джерелу, актуалізуючи його потенційну інформацію. Разом з 

тим пропоноване дослідження претендує на синтетичність, викладаючи обставини 

повсякденного життя англійських містян комплексно та сукупно – згідно з 

методологічними настановами школи "Анналів", наріжним каменем тут слугує 

людська свідомість і суб'єктивність, а інтерпретаційні моделі беруть до уваги 

складність соціальних процесів. 

Наукова новизна дослідження полягає у таких положеннях: 

Вперше: 

- здійснено комплексний аналіз повсякденного життя міст у вказаних 

географічних і хронологічних межах;  

- розкрито становлення англійської національної свідомості на прикладі окремо 

взятої купецької верстви; 

- простежено розвиток уявлень про тричастинну структуру суспільства на 

матеріалах пізньосередньовічної Англії. 

Уточнено: 

- перебіг процесу формування "часу міщан" у містах пізньосередньовічньої 

Англії; 
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- причини видання в Англії XIV-XV ст. т.зв. "законів про розкіш" та 

нерозповсюдження їх на жінок;  

- положення про ставлення в пізньосередньовічній Англії до дітей як до 

окремішньої соціально-вікової групи. 

Набули подальшого розвитку: 

- гіпотеза про пріоритет з погляду влади англійських міст продовольчої безпеки 

над санітарно-гігієнічними вимогами; 

- теза про співіснування в XIV-XV ст. світського та церковного часу; 

- твердження про ключову роль питних закладів у дозвіллі нижчих прошарків 

міського соціуму Англії XIV-XV ст. 

Практичне значення дослідження. Результати дослідження можна 

використовувати при написанні навчально-методичних матеріалів (підручників, 

посібників, практикумів, хрестоматій) з курсу історії середніх віків у вищих та 

середніх навчальних закладах, а також при розробці спецкурсів з історії 

повсякдення, історичної урбаністики та історії Англії. Крім того, вони стануть 

фундаментом для подальших грунтовних досліджень у цьому та суміжних 

предметних полях.  

Апробація роботи здійснювалася шляхом участі у 8 міжнародних науково-

практичних конференціях: "Дні науки історичного факультету-2015" (м. Київ, 23 

квітня 2015 р.), "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" (м. 

Ужгород, 8-9 квітня 2016 р.), "Дні науки історичного факультету-2016" (м. Київ, 21 

квітня 2016 р.),  "Актуальные проблемы современной науки" (м. Санкт-Петербург, 28 

квітня 2016 р.), "Перспективи розвитку сучасної науки" (м. Чернігів, 6-7 травня 2016 

р.),  "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" (м. Київ, 28-29 

жовтня 2016 р.), "Шевченківська весна-2017" (м. Київ, 16 березня 2017 року), 

«Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Ужгород, 21-22 квітня 

2017р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 6 статей у 

наукових фахових виданнях, зокрема, 1 публікація – у зарубіжному виданні. Окремі 

положення та результати дисертації додатково відображено у 8 публікаціях тез і 

виступів на наукових конференціях. 

Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Вона 

складається з вступу, основної частини (три розділи, десять підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел і літератури, додатків. Загальний обсяг роботи складає 

374 сторінки, з них 208 сторінок – основна частина. Список літератури та джерел 

нараховує 511 позицій, з них 104 – українською та російською, 349 – англійською 

(сучасною та середньовічною), французькою (сучасною та середньовічною), 

латинською, німецькою, італійською, польською мовами. До роботи додаються 89 

ілюстрацій та 5 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обгрунтовано актуальність обраної теми, зазначено хронологічні та 

географічні межі дослідження, сформульовано об 'єкт і предмет дослідження, 

визначено його мету і завдання, розкрито наукову новизну і теоретико-
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методологічну базу роботи, вказано на практичне значення дисертації, наведено 

відомості про апробацію результатів дослідження. 

У розділі I "Джерельна база та історіографія дослідження" охарактеризовано 

розвиток історіографічної традиції дослідження англійських пізньосередньовічних 

міст і масив джерел, що уможливлюють дослідження розглядуваної проблематики. 

Підрозділ 1.1. "Стан розробки проблеми в історіографії" містить аналіз 

наявних історіографічних здобутків і лакун з тематики дисертаційної роботи. 

Сучасна історіографічна традиція вивчення англійського пізньосередньовічного 

міста бере свої витоки з XIX ст., коли такі студії провадилися в антикварному ключі. 

Наприкінці XIX - у середині XX ст. панівним напрямом дослідження англійських 

пізньосередньовічних міст була правова історія бургів та окремих соціальних 

інституцій на кшталт цехів  (Ф. Мейтленд, Дж. Тейт, М. Бейтсон тощо); чимала 

увага приділялася проблемі генези міських поселень. На цей же період припадають 

перші російські й українські праці з даної тематики, зокрема, узагальнююча праця 

М.Бондаренка "Англійське місто в середні віки", також написана в руслі правової 

історії.  

З 1960-х рр. світова історична наука перебуває під впливом французької 

історіографічної  школи "Анналів" та започаткованого її представниками 

"антропологічного повороту", що приділяв особливу увагу історії ментальності та 

повсякденного життя. З подачі таких науковців, як К. Томас, впливу школи 

"Анналів" зазнала й англо-американська історіографія. Результатом стали численні 

праці з історії дитинства (Б. Ганаволт), ігор та дозвілля (А. Комптон-Рівз, Т. 

Маклін), кухні (А. Гоуп), споживання (К. Даєр) та інших аспектів повсякденного 

життя англійського пізньосередньовічного міста. Радянська історіографія XX ст., 

починаючи від ініціатора досліджень англійського середньовічного міста Я. 

Левицького, згідно з марксистською доктриною майже винятково зосереджувалася 

на соціально-економічній історії (А. Кириллова, Л. Рєпіна, М. Яброва); особливо 

активною на ниві вивчення міст англійського Пізнього Середньовіччя була 

саратовська медієвістична школа. Пострадянські дослідники значною мірою 

продовжили працю в цьому напрямі, проте останнім часом домінують роботи, 

орієнтовані на західну традицію дослідження ментальності та повсякдення міст 

Англії (А. Праздніков, Л. Чернова, Т. Мосолкіна, О. Охріменко).    

Хоча чимало окремих питань історії повсякденного життя англійського 

пізньосередньовічного міста ставали предметом розгляду континентальної 

європейської історіографії, цілісної історіографічної школи майже не склалося - за 

винятком Німецького історичного інституту в Лондоні (Ф. Рексрот, Б. Бродт). При 

цьому для світової історіографії й досі актуальним є брак синтетичних праць з 

проблематики повсякденного життя англійського пізньосередньовічного міста.   

У підрозділі 1.2. "Джерельна база дослідження" висвітлено інформаційний 

потенціал і особливості використання наявного масиву історичних джерел з даної 

теми.   

Джерела з історії англійського міста відзначаються комплексністю та 

строкатістю, їх застосування часто вимагає серйозної підготовки та мусить 

супроводжуватися низкою застережень. Умовно історичні джерела даної доби 

можна поділити на писемні, зображальні й археологічні. Писемні джерела, в свою 
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чергу, поділяються, як відомо, на наративні й документальні. До перших, зокрема, 

належать історичні хроніки: крім загальнодержавного літописання, представленого 

передусім монастирськими хроніками (Генрі Найтона, Томаса Волсінгема, Джона 

Руса тощо), у даний період з'являється міське літописання, особливо в Лондоні 

(хроніка Грегорі, французька хроніка Лондона тощо). Наративними джерелами 

також слід вважати особисте листування (зокрема, родин Пастонів, Стонорів, Селі, 

Пламптонів), а також літературні твори - зокрема, ті, використання яких як 

історичних джерел має давню традицію ("Кентерберійські оповідання" Дж. Чосера, 

"Видіння Петра-орача" В. Ленгленда,  твори Дж. Гауера, Т. Оккліва, Дж. Лідгейта), 

та твори осіб, що мандрували Європою загалом і Британськими островами зокрема 

(Доменіко Манчіні, Ніколаса фон Попплау, Діаса де Гамеса Гутієрре тощо), 

пропонуючи цінний "погляд ззовні" на певні особливості англійської ментальності 

та звичаєво-побутового комплексу. 

Період XIV-XV cт. характеризує різке зростання питомої ваги актових джерел; 

зберігалася, хоча й послабилася, «церковна вуаль», що істотно впливала на змістове 

наповнення джерел наративних, часто на шкоду урбаністичній проблематиці. 

Найбільш важливими документальними джерелами є збірки міського права ("Біла 

книга" Лондона, "Червона книга" Бристоля, "Книга меморандумів" Йорка тощо), а 

також постанови парламенту та королівські ордонанси, що не лише фіксують реалії 

тогочасного повсякденного життя, а й дають змогу простежити формування позиції 

центральної та міської влади щодо тих чи інших його аспектів. Масовими 

джерелами стають міські заповіти, ухвали церковних судів та рад асиз з 

перешкоджання. 

Зображальні джерела - мініатюри і маргіналії ілюмінованих манускриптів, 

надгробні плити, мізерикордії, вітражі, графіті - допомагають проаналізувати одяг і 

зовнішній вигляд англійських містян, їхнє дозвілля, духовну культуру і свідомість 

пізньосередньовічного населення міст Англії.  

Доповнюють картину речові джерела, видобуті в ході археологічних 

досліджень, та експонати художніх колекцій британських музеїв. Вони, зокрема, є 

незамінними для вивчення санітарно-гігієнічної ситуації, житлових умов та певних 

аспектів ментальності містян доби Пізнього Середньовіччя. 

У розділі II "Матеріальний побут англійського пізньосередньовічного 

міста" досліджено матеріальні умови життя англійського міста доби пізнього 

середньовіччя - охарактеризовано особливості санітарно-гігієнічного стану, 

досліджено житло (його архітектурні особливості, планування, оздоблення тощо), 

проаналізовано елементи системи харчування, виявлено соціальне значення одягу та 

зовнішнього вигляду англійських містян ХІV-ХV ст. 

У підрозділі 2.1. "Санітарно-гігієнічний стан" розкрито санітарну та 

гігієнічну ситуацію в англійських містах та її регламентацію з боку центральної та 

міської влади в добу Пізнього Середньовіччя. 

В англійських пізньосередньовічних містах панувало уявлення про сморід як 

про один з найважливіших патогенних чинників. У поєднанні зі скрутною 

епідеміологічною ситуацією (епідемії чуми XIV ст.) це спонукало центральну та 

місцеву владу до вжиття заходів задля поліпшення санітарно-гігієнічної ситуації. 

Тож саме в цей період регулювання санітарно-гігієнічних умов міцно входить до 
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компетенції міських органів влади.  Зокрема, заборонявся безконтрольний вигул 

тварин у містах, облаштовувалися громадські вбиральні, забезпечувалося регулярне 

вивезення сміття, обмежувалися викиди відходів до річок, найбільш екологічно 

небезпечні ремесла (ливарництво, різництво, фарбування тканин, вичинка шкір) 

виносилися за межі міст. Встановлювалися водогони. Більшість з цих заходів 

спершу запроваджувалася в Лондоні, а потім запозичувалася іншими містами. 

Інтенсивність нормотворчої діяльності у цій царині перебувала в прямій залежності 

від спалахів хвороб. Міське населення не завжди охоче сприймало санітарно-

гігієнічні новації: в актових джерелах зафіксовано численні випадки порушень 

санітарно-гігієнічних приписів, проте в цілому влада вживала заходів задля 

ефективної імплементації ухвалених постанов та покарання порушників (зокрема, 

встановлювалися грошові винагороди для тих, хто повідомляв про нехтування 

відповідними нормативними актами). Водночас міркування продовольчої безпеки з 

погляду міської влади мали пріоритет над санітарно-гігієнічними нормами, що, 

зокрема, певною мірою стримувало надміру сувору регламентацію діяльності 

різників. 

 Підрозділ 2.2. "Житлові умови" присвячений характеристиці еволюції 

житлової архітектури та інтер'єру житлових будинків англійських містян. 

У XIV-XV ст. відбувається поширення в англійських містах цегляних коминів і 

димарів. Складається типовий план будинку заможного англійського бюргера, що 

характеризується наявністю великої зали (холу), житлової надбудови на другому 

поверсі та господарських приміщень у підвалі. Натомість будинки нижчих верств 

населення могли складатися і з однієї невеликої кімнати. Житло в цей період має 

тенденцію до здешевлення.  

Життя англійського пізньосередньовічного бюргерства зосереджувалося 

навколо дому. Їхній будинок поєднував у собі як приватний, так і публічний простір 

(холи та крамниці поруч з приватними кімнатами). Конструкція будинку в містах 

Англії пізнього середньовіччя з основами-балками та черепицею як накриттям, 

багатоповерхова, з численними розгалуженнями та істотними елементами 

індивідуальної забудови. В ХІV-ХV ст. відбувається закономірний перехід від 

дерев’яного до кам’яного будівництва, з використанням цегли. Імена майстрів-

будівельників увічнюють на зведених ними спорудах. Англійці пізнього 

середньовіччя в містах не жили в повному смороді чи бруді: в повсякденному житті 

кожен дбав про середовище, що його оточує, санітарію власного будинку, гігієну 

побуту. Внутрішнє оздоблення та хатнє начиння будинків бюргерів Англії XIV-

XVст. свідчить про прагнення до комфорту та прояви індивідуальності. 

У підрозділі 2.3. "Раціон і режим харчування містянина" досліджено харчові 

практики в англійських містах XIV-XV ст. та спроби їх регулювання з боку світської 

та релігійної влади. 

Основу раціону харчування англійського пізньосередньовічного бюргерства 

складали, як і в попередній період, хліб та ель, проте спостерігається тенденція до 

урізноманітнення продуктового асортименту. Поширеним було споживання риби - 

як морської, так і річкової - та морепродуктів. Дедалі розповсюдженішим ставало 

вживання спецій (перцю, кориці, гвоздики тощо). Існували й стримувальні фактори, 

зокрема, пов’язані з природно-кліматичними умовами; так, великий голод 1315-1317 
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рр. мав неабиякий вплив і на ментальні установки тогочасних англійців щодо 

харчування. Режим харчування містянина пізньосередньовічної Англії відзначався 

деякими особливостями, насамперед тим, що в цій сфері чи не найбільший вплив 

зберігала церква –  через такі механізми, як піст, єпитимія, трактування 

черевоугодництва як смертного гріха. Церква та близькі до неї моралісти активно 

закликали до аскези в харчуванні. У XIV-XV ст. світська влада вдається до 

регулювання цін на хліб та ель, намагається регламентувати режим харчування 

поденних робітників, а також здійснює не надто вдалу спробу прив'язати раціон 

харчування до "законів про розкіш", тим самим встановивши примусову кореляцію 

між соціальним статусом і харчуванням. 

У підрозділі 2.4. "Одяг і зовнішній вигляд бюргера" реконструйовано та 

інтерпретовано зовнішність мешканців англійських пізньосередньовічних міст. 

У XIV-XV ст. одяг англійських містян був найбільш важливим і наочним 

засобом маркування соціального статусу особи. Саме тому на надгробних плитах, 

що призначалися для публічного огляду, поховані були зображені в 

якнайпишнішому вбранні, що підкреслювало їхнє матеріальне та соціальне 

становище. Чималий вплив на тогочасну моду мав королівський двір, що, в свою 

чергу, перебував під впливом бургундських новацій. Протягом Пізнього 

Середньовіччя в англійських містах відбувається поступова переорієнтація від 

копіювання одягу аристократів до утвердження власне бюргерської моди, що 

виявляється, зокрема, у відмові від анеласів та появі на надгробних плитах таких 

міських аксесуарів, як чорнильниці та гаманці. Моралісти та церковники різко 

засуджують новації в одязі, який з їхнього погляду є "жіночним" (для чоловіків),  

"безсоромним" і надміру розкішним. Це, однак, не змінює реальних практик носіння 

одягу. Те саме стосується й зачісок, щодо яких публічне засудження химерних 

конфігурацій на кшталт "ененів" (жіночої зачіски типу "роги") не впливає на їхню 

представленість на консервативних надгробних плитах. У цей період виділяється 

також вбрання окремих соціопрофесійних груп (лікарів, правників, студентів тощо). 

Крім того, одяг посилав сигнали про такі ключові для середньовічної людини риси, 

як благопристойність і шляхетність. 

У розділі III "Ментальність англійського бюргерства XIV-XVст." 

проаналізовано основні компоненти ментальної структури англійських містян XIV-

XV ст. - сприйняття ними часу та простору, співвідношення праці та відпочинку в 

їхній життєдіяльності та уявленнях, формування національної ідентичності в 

середовищі міщанства, позиціонування індивіда в сім'ї та міському соціумі загалом. 

У підрозділі 3.1. "Сприйняття та вимірювання часу та простору" 

досліджено зміни в перцепції та обчисленні часово-просторових параметрів 

англійськими пізньосередньовічними містянами. 

У XIV-XV ст. як час, так і простір піддаються дедалі інтенсивнішій 

квантифікації: все більшої ваги набуває прагнення якомога точнішого числового 

вираження часових і просторових параметрів. Матеріальним проявом цього 

прагнення стає розповсюдження механічних годинників. Чималу роль у поширенні 

нових уявлень про час відіграло розповсюдження з XIV ст. механічних годинників 

(перший механічний годинник, про існування якого є достеменні відомості, було 

встановлено в 1350-х рр. у Віндзорському замку; говорити про існування 



9 

  

механічних годинників в Англії ще наприкінці XIII ст. немає достатніх підстав), які 

наприкінці XV ст. уже стали звичним атрибутом життя англійських містян, 

увійшовши навіть до тогочасних розмовників для мандрівців. Значну роль у цьому 

процесі відіграла діяльність англійських монархів, що дає підстави стверджувати 

про домінування в цей період «часу короля». Нижчі прошарки населення, як і 

раніше, співставляли свій календар радше з народними святами, ніж з днями пам'яті 

християнських святих. У Пізньому Середньовіччі в Англії співіснують церковний та 

світський час: вони перебувають у певному протистоянні та водночас взаємодіють 

один з одним, при цьому час церкви піддається поступовій секуляризації. У царині 

простору відбувається поступове розмежування приватного простору особистої 

власності та публічного простору міста: з розширенням компетенцій міської влади, 

зокрема у санітарно-гігієнічній сфері, до царини публічного поступово відходить 

увесь простір, що не перебуває у приватній власності. При цьому простір ринкової 

площі є спільним для всіх містян: у ньому відбуваються найважливіші події в житті 

міста. Наприклад, символічний маршрут Г'ю Деспенсера до місця страти пролягав 

центральними вулицями та завершився на ринку, де його було страчено за 

присутності великого натовпу.  Особливим чином функціонує мур як межа між 

містом та його округою: він не так забезпечує обороноздатність, як символізує 

простір міських вольностей. Тому місто вважало за честь опікуватися станом 

міських стін, збираючи на їх утримування спеціальний податок "murage". У 

пізньосередньовічну добу, однак, відбувається поступова десакралізація муру: так, 

археологи часто знаходять коло мурів сміттєзвалища. А міста у Східній Англії часто 

взагалі не мали оборонних укріплень. 

Підрозділ 3.2. "Праця та відпочинок" присвячено зміні протягом XIV-XV ст. 

ставлення до праці та формам дозвілля тогочасних англійських містян. 

У пізньосередньовічну добу в англійському місті праця все ще несе на собі 

певну конотацію нужденності та низького походження. Однак поступово  на перший 

план виходить розуміння праці як необхідного кожній чесній людині, що не 

належить до аристократичного прошарку, способу проведення часу. До кінця 

Середньовіччя зберігається традиційна тричастинна схема суспільної стратифікації 

(лише у виняткових випадках купецтво виділяють в окрему четверту верству), у 

якій, при цьому, на думку таких проповідників, як Томас Брінтон, третьому стану - 

як селянам, так і містянам - відводиться роль чесних працівників, натомість 

"диявольським" станом є прошарок асоціальних нероб. Так чесна праця ставала 

пропуском у міський соціум – і навпаки, маргінальні прошарки населення 

відрізнялися від містян саме тим, що нею не займалися. 

Разом з тим навіть для сезонних працівників був передбачений час відпочинку 

– як протягом дня (післяобідня перерва влітку), так і протягом року (святкові дні та 

неділі). Загальна кількість неробочих днів протягом року (не рахуючи субот, у які 

праця дозволялася лише до середини дня, та неділь, на які не припадали неробочі 

свята) складала близько 50 діб. Звичними були різні види проведення дозвілля – 

зокрема, різноманітні спортивні та настільні ігри і розваги (серед них прототипи 

сучасних хокею, бейсболу, футболу, тенісу, змагання з боротьби, стрільби, шахи, 

шашки, кості тощо). Своєрідним видом відпочинку було проведення часу в шинку. 

Через асоціації з проституцією, вживанням алкоголю, азартними іграми шинок 
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швидко став об’єктом категоричного осуду з боку моралістів і церкви, однак при 

цьому залишався популярним, особливо серед простолюду, оскільки був головним 

засобом соціалізації нижчих верств населення та до певної міри стирав соціальні 

відмінності між його відвідувачами. 

У підрозділі 3.3. "Становлення національної свідомості" висвітлено 

формування (прото)національної ідентичності в середовищі англійських 

пізньосередньовічних містян. Протягом XIV-XV ст. у якості соціально престижної 

утверджується національна мова – (середньо)англійська, що поступово витісняє з 

ужитку англо-нормандську - у літературних творах (Дж. Чосер, В. Ленгленд), 

особистому та діловому листуванні (зокрема, листуванні Генріха V з Лондонським 

Сіті), документообігу (як-от постанов лондонської міської ради з першої третини 

XV ст.), хоча засідання парламенту та королівських судів усе ще ведуться 

французькою мовою. Як видно з анонімного трактату "Маленька книжечка про 

англійську політику",  пізньосередньовічна доба характеризувалася  становленням 

національної свідомості англійських містян. Останні наділяли свою націю 

особливими позитивними рисами національного характеру - на противагу іншим 

європейським націям, стосовно яких існували ксенофобські настрої. Англійське 

королівство сприймається як велике та впливове міжнародне утворення з чітко 

окресленими кордонами, відмежоване морем (автор "Книжечки" приділяє особливу 

увагу необхідності перетворення Англії на повноцінну таласократію) від 

континентальних держав, що протистоїть іншим націям. За безумовної лояльності 

королівській владі навіть монарх уже сприймається передусім як очільник 

національної спільноти та ставиться в один ряд з англійськими правителями 

минулого, тим самим надаючи нації історичного виміру.  

У підрозділі 3.4. "Індивід, сім'я, суспільство" подано характеристику 

суспільних структур та соціальної ієрархії в публічному та приватному житті 

англійських містян XIV-XV ст. 

Зі зміцненням політичного становища англійських пізньосередньовічних міст 

зростало і усвідомлення повноправними містянами себе як повноцінної частини 

суспільного ладу. Соціальним ядром цієї якісно нової верстви став купецький 

прошарок, який стверджує себе як потужна сила, з якою варто рахуватися. 

Традиційні середньовічні переконання про гріховність торговельної справи і, 

відповідно, зайнятих у ній людей поступаються новим уявленням про купців як про 

частину соціальної еліти.  Містяни вважають себе рівними вищій аристократії. 

Відбувається остаточний відхід від інклюзивної моделі розвитку суспільства в 

напрямі замкненості та кастовості бюргерства – не в останню чергу як реакція на 

розхитування існуючих соціальних відносин, значний доплив чужоземного 

елементу в міста. Маргінальними прошарками міського населення в 

пізньосередньовічній Англії були жебраки, повії, розбійники, хворі на проказу та 

душевнохворі. Лінію, обрану суспільством щодо цих прошарків населення, можна 

визначити однозначно: ізоляція – найчастіше не лише соціальна, а й фізична.  

Ще однією характеристикою соціальних відносин у англійському 

пізньосередньовічному місті була ксенофобія, рівень якої в суспільстві 

підвищувався або знижувався залежно від економічної ситуації та зигзагів 

зовнішньої політики. В Англії XIV-XV ст. виразно простежуються мізогіністичні 
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настрої, що виявляються як у зниженні реального соціального статусу жінки, так і в 

поширенні гінекофобського дискурсу. Разом з тим не можна зводити розмаїття 

стосунків між чоловіками та жінками до антагонізму, адже в джерелах зафіксовано і 

чимало прикладів подружнього кохання та поваги до жінок. Те ж стосується і 

дитинства: у пізньосередньовічну добу виразно простежується ставлення до дітей як 

до особливої групи, що, крім обов’язків, мають також право на ігри. 

Ставлення до релігії, цього цементуючого чинника цивілізації середньовічного 

Заходу, у XIV-XV ст. зазнало значних змін. Англійське бюргерство XIV-XV ст. 

залишалося релігійним, як і в попередні століття, але в масі своїй перестало бути 

побожним. Особиста релігійність відходить на задній план. Стосунки людини з 

Богом дедалі більше опосередковувалися грошима, виявляючись не в актах 

особистої побожності, а в донаторстві; натомість у світлі гонінь на єресь 

важливішою стає формальна прихильність до ортодоксального вчення. Водночас 

набуває потуги корпоративна релігійність, опредметнена в організаційних формах 

парафій, груп для підготовки релігійних вистав тощо.  

У висновках сформульовані підсумки дослідження, обґрунтовуються основні 

положення дисертації, що виносяться на захист. 

- Доведено, що, незважаючи на давню традицію вивчення, спеціальне 

дослідження повсякденного життя англійських міст XIV-XVст. розпочалося лише в 

середині ХХ ст. Однак комплексного підходу до вивчення різних аспектів міського 

повсякдення бракує і досі. На цьому етапі студії з історії повсякденного життя 

перебувають під впливом антропологічного підходу. При цьому лідирує у 

дослідженнях англійського міста англійська і американська, меншою мірою 

континентально-європейська історіографія; на пострадянському ж просторі 

англійське пізньосередньовічне місто здебільшого і досі досліджується в контексті 

соціально-економічного та політичного розвитку. Джерельна база для вивчення цієї 

проблематики надзвичайно розмаїта і включає в себе писемні (серед яких 

виділяються літературні, наративні та документальні), матеріальні та зображальні 

джерела, які потребують всебічного комплексного розгляду. У цілому наявний 

комплекс писемних (як наративних, так і документальних), зображальних, 

археологічних джерел дозволяє здійснити реконструкцію повсякденного життя 

пізньосередньовічного англійського міста. 

- Виявлено, що саме у вказаний період бажання жити у прийнятних санітарних 

умовах набуває соціальної ваги, а регулювання санітарно-гігієнічної ситуації міцно 

входить до компетенції міських органів влади.  У цілому пізньосередньовічна доба 

характеризувалася значним ступенем забруднення водойм, повітря, вулиць, але 

завдяки взаємодії центральних та місцевих органів влади ситуацію в цілому 

порівняно з попереднім періодом вдалося поліпшити. Цьому прислужилися 

громадські вбиральні, створювані з ініціативи місцевої влади, система регулярного 

прибирання вулиць, винесення найбільш екологічно шкідливих ремесел за межі 

міста. 

- Встановлено, що у розвитку житлової архітектури пізньосередньовічного 

англійського міста простежуються такі провідні риси, як прагнення до більшого 

комфорту, утилітарність (особливо щодо планування), а також, що можна назвати 

характерною рисою пізньосередньовічного періоду відносно попередніх часів, 
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прагнення до приведення навколишнього простору у відповідність з тогочасним 

естетичним ідеалом. Поширюються інноваційні будівельні матеріали (цегла), що, 

серед іншого, підвищило й пожежну безпеку будівель. З'являються нові елементи 

екстер'єру (еркери, димарі). Складається типовий план будинку заможного 

містянина з холом, підвалом і горищем. Розповсюдження особистих кімнат, 

особливо спалень і вбиралень, відбиває прагнення містян до більшої приватності. 

- З'ясовано, що асортимент продуктів харчування англійського бюргерства XIV-

XV ст. мав тенденцію до розширення: хоча хліб і ель не втратили своєї домінуючої 

ролі для більшості мешканців міст, неабиякого значення набула не лише поживність 

їжі, а й її смакові якості, що підтверджувалося поширенням спецій; важливе місце в 

раціоні посідала також річкова та морська риба. Новинкою Пізнього Середньовіччя 

стає регламентація режиму харчування з боку не лише церковної (через механізм 

посту), а й світської влади, зокрема, стосовно поденних робітників, та спроба  

узалежнити його від соціального статусу їдця. 

- Доведено, що одяг у містах пізньосередньовічної Англії не лише виконує 

функції соціального та професійного маркування, але і, ще більшою мірою, 

консервує існуючі соціальні відносини, що найбільш наочно відбилося у т. зв. 

"законах про розкіш". У публічній сфері щодо одягу конкурують традиційний 

вербалізований дискурс церковників і моралістів, що апелює до скромності та 

стриманості, та приглушений, але відчутний секуляризований дискурс містян, що 

прагнуть виглядати привабливо та відстоюють право на одяг за власним смаком. 

Крім того, одяг посилав сигнали про такі ключові для середньовічної людини риси, 

як благопристойність і шляхетність. 

- Досліджено, що англійському пізньосередньовічному місту було властиве 

своєрідне сприйняття часу та простору. Вирішальне значення у поширенні нових 

уявлень про час мало розповсюдження з початку XIV ст. механічних годинників, які 

на кінець XV ст. уже стали звичним атрибутом життя англійських містян. Значну 

роль у цьому процесі відіграла діяльність англійських монархів, що дає підстави 

стверджувати про домінування в цей період «часу короля». В уявленнях про простір 

до сфери публічного поступово відходить увесь простір, що не перебуває у 

приватній власності, а міські мури зазнають поступової десакралізації. Разом з тим 

спостерігаються квантифікація суспільних уявлень про час та простір і поступова 

уніфікація одиниць їх виміру. 

- Встановлено, що праця, не позбуваючись повністю конотацій ницого 

походження, стає все ж в уявленні пізньосередньовічних англійських містян 

атрибутом доброчесності. В англійському суспільстві XIV-XV ст. у цілому 

зберігається традиційна тричастинна схема суспільної стратифікації, і саме чесна 

праця стає вододілом, який відокремлює третій стан від соціального маргінесу. 

Разом з тим навіть найманим робітникам гарантувалося право на відпочинок - як 

протягом дня, так і протягом року. Окрім різного роду ігор, ключову роль у дозвіллі 

містян відігравали шинки, зокрема, і як осередки міжстанової комунікації. 

- Досліджено, що пізньосередньовічна доба характеризувалася і становленням 

національної свідомості англійських містян. У літературі, приватному й офіційному 

листуванні та діловодстві (крім судочинства та засідань парламенту) пальма 

першості поступово переходить від французької мови до англійської. Поширюється 
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також почуття національної вищості, згідно з яким лише англійці наділяються 

суцільно позитивними ментально-психологічними рисами, натомість ставлення до 

іноземців відзначається ксенофобією. Англійський король виступає як очільник 

національної спільноти par excellence; хронологічний ряд монархів творить спільну 

історію як об'єднавчий чинник для цілого королівства. 

- Виявлено, що релігійність англійського пізньосередньовічного міщанина 

визначалася заміною особистої побожності донаторством при збереженні 

організаційної ролі церковної парафії. У містах, особливо в прикордонних регіонах 

(Вельс, Корнволл), проживало чимало неанглійського населення, яке, однак, було 

чітко визначене топографічно. Повії, жебраки, прокажені, розбійники були 

маргіналізовані та сегреговані. Істотна соціальна напруга всередині міст призводила 

до участі містян у протестних рухах, як-от у повстанні Вота Тайлера, учасниками 

якого були переважно вихідці з міських низів. Ставлення до жінок відзначалося 

амбівалентністю, родина в середньовічній уяві залишалася базовою коміркою 

суспільства, а за дітьми де-факто визнавався особливий статус, зокрема, через їхній 

унікальний стосунок до ігор.  
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АНОТАЦІЯ 

Чередніченко О.В. Повсякденне життя англійського пізньосередньовічного 

міста. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. 

У дисертації досліджено матеріальні та ментальні аспекти повсякденного життя 

міст Англії XIV-XV ст. Міста Англійського королівства були незаперечними 

лідерами культурної, комерційної, політичної діяльності упродовж доби пізнього 

Середньовіччя, яка, в свою чергу, виявляє риси перехідної фази між середньовічним 

і ранньомодерним періодами.  

У дисертаційному дослідженні охарактеризовано стан наявної джерельної бази 

та розробки проблеми в історіографії. За допомогою масиву писемних, 
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зображальних і археологічних джерел та сучасних дослідницьких методів 

висвітлено матеріальний побут міст пізньосередньовічної Англії - зокрема, 

досліджено санітарно-гігієнічну ситуацію, розкрито еволюцію житлової архітектури 

та інтер'єру, проаналізовано раціон і режим харчування, а також особливості одягу 

та зовнішнього вигляду містян XIV-XV ст. Також вивчено ментальні аспекти 

пізньосередньовічної повсякденності в містах Англії: охарактеризовано сприйняття 

містянами часу та простору, простежено еволюцію уявлень про відпочинок та 

працю, досліджено процеси становлення національної свідомості, розглянуто 

взаємодію між індивідом, сім'єю та міським соціумом.  

Ключові слова: міська історія, історія повсякденності, ментальність, побут, 

пізнє Середньовіччя, Англійське королівство 

 

АННОТАЦИЯ 

Чередниченко А.В. Повседневная жизнь английского 

позднесредневекового города. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 

2017. 

В диссертации исследованы материальные и ментальные аспекты повседневной 

жизни городов Англии XIV-XV вв. Города Английского королевства были 

безусловными лидерами культурной, коммерческой, политической деятельности на 

протяжении позднесредневековой эпохи, которая, в свою очередь, обнаруживает 

черты переходной фазы между периодами Средневековья и раннего Нового 

времени. 

В диссертационном исследовании охарактеризованы состояние существующей 

источниковой базы и разработки проблемы в историографии. С помощью массива 

письменных, изобразительных и археологических источников и современных 

исследовательских методов получил освещение материальный быт жителей городов 

позднесредневековой Англии - в частности, исследована санитарно-гигиеническая 

ситуация, раскрыта эволюция жилищной архитектуры и интерьеры, 

проанализированы рацион и режим питания, а также особенности одежды и 

внешнего вида горожан XIV-XV вв. Также изучены ментальные аспекты 

позднесредневековой повседневности в городах Англии: охарактеризовано 

восприятие горожанами времени и пространства, прослежена эволюция 

представлений об отдыхе и труде, исследованы процессы становления 

национального сознания, рассмотрено взаимодействие между индивидуумом, 

семьей и городским социумом. 

Ключевые слова: городская история, история повседневности, ментальность, 

быт, позднее Средневековье, Английское королевство  
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sciences on specialty 07.00.02 – World History. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The dissertation deals with the daily life of town dwellers in England - in the 

chronological scope of the fourteenth and fifteenth centuries and the geographical scope of 

late medieval English Kingdom (excluding Wales). The towns as such were the 

indisputable leaders of cultural, commercial, political activity throughout the Middle Ages; 

and the period under scrutiny shows traces of being the transitional phase between 

medieval and early modern periods. 

From the historiographical point of view, the daily life as a complex was revealed to 

be not researched enough yet, the relevant historical sources being in magnitude 

notwithstanding. A number of important points were made in the course of the work. 

Namely, it was established that the sanitary and hygienic considerations were for a long 

time in the focus for both central and local urban authorities, who tried to deal with them 

in a reasonable way, though not always holding health issues, as opposed to maintaining 

steady supply of victuals, in priority. The key tendency in the development of the house 

architecture of late medieval towns was revealed to be a greater inclination towards 

privacy, alongside with the greater availability of new building materials and technologies. 

The food consumption in the fourteenth and fifteenth centuries expanded considerably: the 

assortment became richer and more varied, and the taste was taken more and more into 

consideration, which led to the immense popularity of spices. The clothing was an 

important sign of both occupation and social status; the concept of fashion gradually came 

into life.  

In the relevant chapter, the connection between the diffusion of mechanical clock 

technology in late medieval England and the transformation of temporal consciousness 

(so-called "merchant time" eventually becoming widespread throughout the realm) was 

demonstrated. The work as such was still not entirely rid of the connotations tying it to the 

notion of poverty, however, the honest and diligent labor came to be valued more than 

ever before and even promoted into the definitive trait of a decent member of society. The 

latter was but one case of general "quantification" of late medieval society, i.e. devoting 

more effort to as precise and accurate measuring of temporal, spatial and other parameters 

as possible. The "publicization" of the space also took place, as urban authorities paid 

increasingly more attention to maintaining of the streets, thus significantly enlarging the 

scope of the competences of local councils. The existence of national identity among the 

educated clusters of urban society was already detectable in the Late Middle Ages, as the 

author argues. It was proven that the three-part scheme of social stratification held on in 

England for longer than was previously thought, up to the very end of medieval period. 

The general attitude of the more well-to-do members of society towards the social 

outsiders, such as beggars and prostitutes, unequivocally toughened, and numerous legal 

restrictions were imposed on them; the perception of the women, on the other hand, 

oscillated between misogyny and heartfelt affection. The new phenomenon of the lay 

spirituality firmly took hold in the English towns of the period, whereas there still existed 

notable social tensions both between different social strata and between the towns and 

other social forces of the kingdom.  

Keywords: urban history, Alltagsgeschichte, mentality, daily life,  Late Middle Ages, 

English Kingdom 


