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АНОТАЦІЯ 

Налівайко А. О. Леонід Беркут: український медієвіст на зламі епох. –

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 032 Історія та археологія. – Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 2021. 

 

Переосмислення минулого України збільшило зацікавлення багатьма 

постатями, світочами української історичної науки, про яких в радянський 

час майже забули. Все це зумовило появу значної кількості традиційних 

біографічних досліджень, головною метою яких було відтворення здобутків 

біографії українських діячів. 

Леонід Миколайович Беркут (1879-1940) – український вчений історик, 

педагог, професор, дослідник західноєвропейського середньовіччя та 

західноєвропейської історії, питань методології історії. З 1928 року – доктор 

історії європейської культури. Він був одним із найяскравіших українських 

інтелектуалів свого часу. 

Однак сьогодні про Л. М. Беркута не написано жодної монографії, не 

реконструйовано інтелектуальну біографію, багато моментів з життя 

українського науковця лишаються невивченим. До цього часу не визначено 

місце вченого в розвитку медієвістики в Україні.  

 Отже, перед українськими вченими повстало завдання остаточного 

повернення Л. М. Беркута в науку, адже його наукові розвідки і досі 

актуальні. 

У вступі розкривається актуальність теми, зазначається об‟єкт і 

предмет дослідження, хронологічні та територіальні межі. Формулюються 

мета і завдання роботи, розкриваються методи дослідження, наукова новизна, 

практичне значення та апробація одержаних результатів. Вказуються основні 

досягнення здобувача. 
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Перший розділ роботи присвячено огляду літератури та аналізу джерел 

з проблеми. Джерельна база дисертаційного дослідження була представлена 

неопублікованими та опублікованими джерелами. 

Серед неопублікованих джерел основу дослідження становлять 

джерела особистого походження, виявлені у фондах Центрального 

державного історичного архіву України м. Києва, Центрального державного 

архіву вищих органів влади і управління України, Державного архіву м. 

Києва, Інституту рукописів Національної бібліотеки України НАН України 

ім. В. І. Вернадського, Державному архіві Ростовської області м. Ростова-на-

Дону, Російського державного історичного архіву м. Санкт-Петербурга. 

Документи, що відклалися у згаданих архівах, вдало доповнюють один 

одного.  

Крім архівних матеріалів, до неопублікованих історичних джерел 

можна віднести матеріали Інституту Рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського. 

Практично всі використані архівні документи вперше введені до наукового 

обігу. 

До опублікованих історичних джерел ми віднесли всі охоплені нами 

роботи самого Л. М. Беркута, які дають можливість усвідомити погляди та 

методологічні установки вченого. Ці роботи були виявлені в Національній 

бібліотеці України ім. В. І. Вернадського м. Києва. 

Стосовно історіографії проблеми слід зазначити, що про Л. Беркута як 

вченого написано вкрай мало. Сьогодні Л. М. Беркут не є відомим у світі й 

Україні. Втім деякі відомості про вченого ми знаходимо у низці праць, 

присвячених викладанню історії середніх віків в Україні в 20-30 рр. XX ст., в 

історіографічних працях загального характеру. Згідно з прийнятими в 

сучасних дослідженнях критеріями, джерелознавчий та історіографічний 

корпус було систематизовано за проблемно-хронологічним принципом. 

Другий розділ присвячено етапам життя та наукової творчості Л. М. 

Беркута. Зроблена спроба відновити творчий шлях українського історика, 

педагога, викладача Київського, Варшавського, Донського університетів, 
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видатного дослідника західноєвропейського середньовіччя – Леоніда 

Миколайовича Беркута (1879–1940). Досліджено його зарубіжні контакти та 

наукові студії, процес становлення Л. Беркута як інтелектуала, фахівця в 

галузі медієвістики. Охарактеризовано його науково-викладацьку та 

педагогічну діяльність у її історичному контексті – в обставинах «зламу 

епох». Якщо становлення Л. Беркута як науковця відбувалося у достатньо 

сприятливих для цього умовах, встановлення радянської влади мало прикрі 

наслідки для вченого-медієвіста. У дисертації згадується про тяжкі політичні 

наслідки державних репресій та ідеологічного тиску, в яких мусив жити та 

працювати український вчений.  

В останніх двох підрозділах розглядаються філософсько-теоретичні 

аспекти наукових студій Л. Беркута: питання «феодальних інститутів та 

інституцій», а також критична візія професора «буржуазних концепцій і 

марксистсько-ленінського розуміння так званих середніх віків». На наш 

погляд, останні розвідки написані «езоповою мовою» і висловлюють зовсім 

протилежний зміст. 

У третьому розділі дисертації надано загальну характеристику 

джерелознавчим студіям Л. М. Беркута. Наявні в нашому розпорядженні 

матеріали дозволяють висвітлити наукову діяльність Л. М. Беркута як 

джерелознавця. Інтерес вченого не тільки до середньовічних історичних 

джерел, а також до історіографії не випадковий: він завжди прискіпливо 

з„ясовував, хто і що писав до нього по темі, якою він займався.  

У згаданому розділі розглянуто й охарактеризовано роботи Л. Беркута 

в галузі західноєвропейського середньовічного історіописання. Особлива 

увага в процесі дослідження приділялась найважливішій праці Л. Беркута, 

його докторській дисертації «Джерелознавство середньої історії періоду 

утворення й консолідації національних держав на романо-германському 

Заході». Було розглянуто основні теми монографії, окреслено головні 

пріоритети наукового дослідження професора. Також в цьому розділі 

висвітлено внесок Л. Беркута у вивчення ранньосередньовічної анналістики 
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та визначено методологічні прийоми роботи з анналами, які Л. Беркут 

демонстрував у своїх наукових студіях. В останньому підрозділі роботи 

розглядаються питання середньовічної агіографії в дослідженнях Л. Беркута. 

Четвертий розділ присвячено історії церкви, а саме проблемам 

взаємовідносин між Західною церквою та середньовічною державою в 

роботах Л. Беркута. Досліджено головну мету наукових студій професора – 

визначення ролі християнства в політичному і соціально-культурному житті 

Західної Європи доби середньовіччя. Також розглянуто питання про 

співвідношення світської та духовної влади на прикладі взаємовідносин 

Імперії та папства в Німеччині та боротьби за інвеституру між «Regnum et 

Sacerdotium». В останньому підрозділі йдеться про взаємовідносини між 

церквою та королівською владою в Англії кінця ХІ – початку ХІІ ст. 

Проаналізована монографія Л. Беркута, яка була присвячена даній тематиці – 

«Йоркские Трактаты как источник для характеристики английских церковно-

политических идей в эпоху конкордата 1107 г.». Розглянуто беркутівське 

тлумачення політичних поглядів групи авторів, які підтримували бік короля в 

розпал суперечки між Генріхом І Боклерком та Ансельмом 

Кентерберійським. 

У п’ятому розділі дисертації висвітлено проблематику історії 

середньовічного міста, якою також займався Л. Беркут. Увагу приділено 

питанням соціальної структури середньовічного міста, процесам розвитку 

міської спільноти, правовим відносинам, які розглядає Л. Беркут у своїх 

урбаністичних студіях. Розглянуто феномен комунального руху у Франції, 

що також входив до кола інтересів вченого. Виявлено комплексність підходу 

українського вченого, який розглядав історію середньовічного міста в 

контексті всієї історії цивілізації Західної Європи, в центрі якої знаходиться 

місто.  

У висновках підведені головні підсумки дослідження. Автор стверджує, 

що сьогодні перед дослідниками постало питання остаточного повернення 
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Л. Беркута в сучасну науку, адже він є визначним вченим-медієвістом, а його 

твори – цінне надбання української науки.  

Наукова новизна одержаних результатів: 

- спираючись на вперше введені до наукового обігу архівні матеріали, 

була відтворена наукова біографія Л. М. Беркута та висвітлені основні етапи 

становлення його як вченого; 

- узагальнено і систематизовано  роботи Л. М. Беркута з історії 

середніх віків та середньовічної історіографії, що чи не вперше дозволило 

оцінити внесок науковця в розвиток медієвістики в Україні; 

- виявлено та уточнено внесок вченого у вивчення 

західноєвропейського середньовічного міста; 

- охарактеризовано педагогічну діяльність Л. Беркута в наукових 

закладах, де він викладав; 

- на прикладі життя та наукової діяльності Л. М. Беркута відображена 

доля вченого в «епоху зламів» – у 1920-30-ті роки, а також умови, що 

змусили науковця звернутися до тематики марксистсько-ленінської 

методології;  

- виявлені та введені до наукового обігу деякі раніше забуті 

дослідницькі роботи Л. М. Беркута.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

маловідомі сучасним дослідникам і введені до наукового обігу праці 

Л. М. Беркута з історії середньовічної культури, західноєвропейської 

урбаністики, історичної думки та питань історіографії і джерелознавства в 

середні віки суттєво збагатять вітчизняну медієвістику. Крім цього, 

матеріали дисертаційного дослідження допоможуть при підготовці 

нормативних та спеціальних курсів з історії середніх віків, а також при 

написанні посібників чи монографій, присвячених історії 

західноєвропейської культури, відносинам церкви і держави, середньовічній 

історичній літературі. 
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Публікації. Зміст роботи розкрито в девʼяти наукових публікаціях, з 

яких сім – у вітчизняних виданнях, у тому числі в чотирьох збірниках, які 

внесені до Переліку наукових фахових видань України з історичних наук, і 

дві – у зарубіжних виданнях.  

Основні положення і матеріали дисертації були апробовані у виступах 

на міжнародних і всеукраїнських конференціях: Міжнародних наукових 

конференціях «Ver Kyiviens: Суспільства середньовічного та раннього нового 

часу і їх цивілізаційна спадщина» (м. Київ, 16-17 травня 2019 р.) та «Ver 

Kyiviens: Історик та його час» (м. Київ, 14 травня 2020 р.); VII-й 

Всеукраїнській конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених «Одеські читання: актуальні проблеми всесвітньої історії» (м. Одеса, 

24 жовтня 2020 р.); «75-й Науковій конференції професорсько-викладацького 

складу і наукових працівників» (м. Одеса, 26 листопада 2020 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: історія, 

сучасність, майбутнє» (м. Київ, 30 квітня – 1 травня 2021 р.); Міжнародній 

науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Від 

античності до раннього модерного часу», присвяченій 700-річчю відходу у 

вічність Данте Аліг‟єрі (м. Одеса, 18 вересня 2021 р.). Також головні 

моменти наукового дослідження обговорювались на засіданні кафедри 

всесвітньої історії Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова.  

Ключові слова: Леонід Беркут, середні віки, медієвістика, історичні 

джерела, джерела особистого походження, історіографія, історія науки, 

вчені-історики, зарубіжні контакти, вища освіта, Київський університет, 

Київський інститут народної освіти, історія церкви, урбаністика, пам'ять. 

 

ANNOTATION 

Nalivaiko A. O. Leonid Berkut: Ukrainian medievalist at the turn of the 

epochs. – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 
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Dissertation for the Doctor of Philosophy degree on speciality 032 History 

and archaeology. – Odesa І. І. Mechnikov National University, Odesa, 2021. 

 

The reappraisal of the past Ukraine has increased interest in many figures, 

luminaries of Ukrainian historical science who were almost forgotten in Soviet 

times. All of this led to the emergence of a significant numbers of traditional 

biographies, the main theme of which is to reproduce the achievements of the 

biography of Ukrainian figures. 

Leonid Mykolayovych Berkut (1879-1940) – Ukrainian historian, teacher, 

professor, researcher of Western European Middle Ages and Western European 

history, history methodology. He`s been the Doctor of history of European Culture 

since 1928. He was one of the brightest Ukrainian intellectuals of his time. 

However, today no monograph has been written about L. M. Berkut, no 

intellectual biography has been reconstructed, and many moments in the life of the 

Ukrainian scientist remain unexplored. So far, the place of the scientist in the 

development of medieval studies in Ukraine has not been determined. Fill this gap 

and this study is intended. 

The introduction reveals the relevance of the topic, indicates the object and 

subject of research, chronological and territorial boundaries. The purpose and tasks 

of the work are formulated, research methods, scientific novelty, practical 

significance and approbation of the obtained results are revealed. The main 

achievements of the achievements are indicated. 

The first section is devoted to a review of the literature and analysis of 

sources on the problem. The source base of the dissertation research was presented 

by unpublished and published sources. 

Among the unpublished sources the study is based on sources found in the 

funds of the Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv, the Central State 

Archive of Supreme Authorities of Ukraine, the State Archive of Kyiv, the 

Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine of V. I. Vernadsky, the 

State Archives of the Rostov region of Rostov-on-Don, the Russian State 
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Historical Archives of St. Petersburg. The documents deposited in the mentioned 

archives successfully complement each other. 

In addition to archival materials unpublished sources include materials of the 

Institute of Manuscripts of the NLU of V. I. Vernadsky. Almost all used archival 

documents were first introduced into scientific circulation. 

To the published sources we have included all the works of L. M. Berkut 

which give the opportunity to understand the views and methodological attitudes of 

the scientist. These works were discovered in the National Library of Ukraine of 

V. I. Vernadsky, Kyiv. 

Regarding the historiography of the problem it should be noted that very 

little has been written about L. Berkut as a scientist. Today L. M. Berkut is not 

known in the world and in Ukraine. However, we find some information about the 

scientist in a number of works devoted to the teaching of the history of the Middle 

Ages in Ukraine in the 20-30s of the XX century, in historiographical works of a 

general nature. According to the criteria adopted in modern research, the source 

and historiographical corpus was systematized according to the problem-

chronological principle. 

The second section is devoted to the stages of life and scientific work of 

L. M. Berkut. An attempt was made to restore the creative path of the Ukrainian 

historian, pedagogue, lecturer at the universities of Kyiv, Warsaw and Don, Leonid 

Mykolayovych Berkut (1879-1940), a prominent researcher of the Western 

European Middle Ages. His scientific foreign studies, the process of formation of 

L. Berkut as an intellectual, a specialist in the field of medieval studies are studied. 

His scientific-teaching and pedagogical activity in its historical context in the 

circumstances of «breaking of epochs» is characterized. If the formation of 

L. Berkut as a scientist took place in sufficiently favorable conditions for this, the 

establishment of Soviet power had unfortunate consequences for the medievalist 

scientist. The dissertation mentions the severe political consequences of state 

repression and ideological pressure in which the Ukrainian scientist had to live and 

work. 
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The last two sections examine the philosophical and theoretical aspects of 

L. Berkut„s scientific studies the question of «feudal institutions and institutions» 

as well as the professor„s critical vision of «bourgeois concepts and the Marxist-

Leninist understanding of the so-called Middle Ages». In our opinion, the latest 

investigations are written in «Aesopian language» and express the exact opposite 

meaning. 

The third section of the dissertation provides a general description of the 

source studies of L. M. Berkut. The materials available to us allow us to shed light 

on the scientific activity of L. M. Berkut as a source researcher. The scientist„s 

interest not only in medieval sources, but also in historiography is not accidental, 

he always meticulously found out who and what wrote to him on the topic he was 

engaged in. 

In the mentioned section L. Berkut„s works in the field of Western European 

medieval historiography are considered and characterized. Particular attention in 

the research process was paid to the most important work of L. Berkut, it was his 

doctoral dissertation «Source studies of the middle history of the period of 

formation and consolidation of nation-states in the Romano-Germanic West». The 

main topics of the monograph were considered, the main priorities of the 

professor„s scientific research were outlined. Also in this section L. Berkut„s 

contribution to the study of early medieval annals is highlighted and the 

methodological methods of working with annals which L. Berkut demonstrated in 

his scientific studies are determined. In the last section of the work the issues of 

medieval hagiography in L. Berkut„s researches are considered. 

The fourth section is devoted to the problems of the relationship between the 

Western Church and the medieval state in the works of L. Berkut. The main 

purpose of the professor„s scientific studies is to determine the role of Christianity 

in the political and socio-cultural life of Western Europe in the Middle Ages. The 

question of the relationship between secular and spiritual power is also considered 

on the example of the relationship between the Empire and the papacy in Germany 

and the struggle for investiture between «Regnum et Sacerdotium». The last 
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section deals with the relationship between the church and the royal authorities in 

England in the late XI – early XII-th centuries. The monograph of L. Berkut which 

was devoted to this subject – «York Treatises as a source for the characteristic of 

the English church and political ideas in an epoch of the concordat of 1107» is 

analyzed. Berkut„s interpretation of the political views of a group of authors 

supporting the king in the midst of a dispute between Henry I Bocklerk and 

Anselm of Canterbury is considered. 

The fifth section of the dissertation covers the problems of the history of the 

medieval city which was also studied by L. Berkut. Attention is paid to the issues 

of the social structure of the medieval city, the processes of development of the 

urban community, legal relations which L. Berkut considers in his urban studies. 

The phenomenon of communal movement in France which was also in the sphere 

of interests of the scientist is considered. The complexity of the approach of the 

Ukrainian scientist who considered the history of the medieval city in the context 

of the whole history of the civilization of Western Europe in the center of the city 

is revealed. 

The conclusions consist the main results of the study. The author claims that 

today researchers are faced with the question of the final return of L. Berkut to 

modern science, because he is a prominent medievalist scientist, and his works are 

a valuable asset of Ukrainian science. 

Scientific novelty of the research results: 

- the scientific biography of L. M. Berkut was recreated and the main stages 

of his formation as a scientist were covered based on the archival materials first 

introduced into scientific circulation;  

- L. M. Berkut„s works on medieval history and medieval historiography 

were analyzed which for the first time allowed to assess the scientist„s contribution 

to the development of medieval studies in Ukraine; 

- the scientist„s contribution to the study of the Western European medieval 

city was revealed; 
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- L. Berkut„s pedagogical activity in scientific establishments is 

characterized;  

- the example of the life and scientific activity of L. M. Berkut reflects the 

fate of the scientist in the «era of fractures» – in the 1920-30s, as well as the 

conditions that forced the scientist to turn to the subject of Marxist-Leninist 

methodology; 

- some previously forgotten research works of L. M. Berkut were discovered 

and put into scientific circulation. 

The practical significance of the obtained results is that little-known to 

modern researchers and introduced into the scientific work of L. M. Berkut on the 

history of medieval culture, Western European urbanism, historical thought and 

issues of historiography and source studies in the Middle Ages will significantly 

enrich domestic medieval studies.  

In addition, the materials of the dissertation research will help in the 

preparation of normative and special courses on the history of the Middle Ages, as 

well as in writing manuals or monographs on the history of Western European 

culture, church-state relations, medieval historical literature. 

Publications. The content of the work is disclosed in seven Ukrainian 

publications and two foreign publications which including four collections, which 

are included in the List of scientific professional publications of Ukraine in 

historical sciences. 

The main provisions and materials of the dissertation were tested in speeches 

at international and national conferences: 

International scientific conferences «Ver Kyiviens: Societies of Medieval 

and Early Modern Times and Their Civilizational Heritage» (Kyiv, May 16-17, 

2019) and «Ver Kyiviens: Historian and His Time» (Kyiv, May 14, 2020); VII All-

Ukrainian Conference of Students, Postgraduates, Doctoral Students and Young 

Scientists «Odesa Readings: Current Issues in World History» (Odesa, October 24, 

2020); «75th Scientific Conference of faculty and researchers» (Odesa, November 

26, 2020); International scientific-practical conference «Social sciences: history, 
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present, future» (Kyiv, April 30 – May 1, 2021); International scientific conference 

of students, graduate students and young scientists «From antiquity to early 

modern times», dedicated to the 700th anniversary of the death of Dante Alighieri 

(Odesa, September 18, 2021). The main points of research were discussed at a 

meeting of the Department of World History of Odesa I. I. Mechnikov National 

University. 

Кeywords: Leonid Berkut, Middle Ages, medieval studies, historical sources, 

personal sources, historiography, history of science, historians, foreign contacts, 

higher education, Kyiv University, Kyiv Institute of People's Education, church 

history, urban studies, memory. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У вітчизняній історіографії є забуті та стерті з 

пам‟яті сторінки. Наукова спадщина та життя багатьох вчених-істориків 

першої половини ХХ ст. належать до тих тем, які довгий час не розглядалися 

дослідниками. Ситуація почала змінюватися тільки в останньому десятилітті, 

коли практично по крихтах стала відтворюватися картина історичної науки в 

першій половині ХХ століття. З підвищенням уваги до людини в історії, до 

історико-культурного виміру минулого підвищується й значення джерел саме 

особистого походження. Такі джерела стають головним матеріалом для 

дослідження того, як відчуває, як мислить себе людина в історії, як сприймає 

ті чи інші історичні зміни і що конкретно відбувалося з нею. Джерела 

особистого походження дають можливість досліднику відстежити величезну 

кількість деталей, які відсутні в інших джерелах.  

На жаль, ім‟я професора Леоніда Миколайовича Беркута, українського 

історика, медієвіста, доктора наук, мало про що говорить сучасному читачеві. 

Навіть тим, хто знайомий з його науковими творами, відомі тільки короткі 

біографічні відомості про вченого, що знаходяться найчастіше в 

енциклопедичних виданнях. Однак людина, яка віддала своє життя науці, не 

може піти з неї безслідно. Навіть побіжний, ретроспективний погляд на 

творчість Л. М. Беркута не може не свідчити про те, наскільки різнобічним, 

плідним та глибоким дослідником був цей вчений. Але на сьогоднішній день 

його ім‟я та наукова спадщина виявилися забутими нащадками. Отже, 

повернення з небуття імені Л. М. Беркута та аналіз його творчості є 

актуальною дослідницькою задачею. 

З іншого боку, на прикладі життя та наукової діяльності Л. М. Беркута 

в останній період його буття, як в дзеркалі, відбилася доля вчених старої 

дореволюційної школи, які жили «на зламі епох» – у 1920-30-х роках. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах двох фундаментальних науково-дослідних тем 
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кафедри всесвітньої історії факультету історії та філософії Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова: «Дослідження 

інтелектуальної історії Європи (від античності до раннього модерного часу)» 

(№ 113, номер державної реєстрації 0113U002694, 2013-2017 рр.)  та 

«Європейська політична традиція: теорія та практики (V ст. до н.е. – XVII 

ст.)» (№ 180, номер державної реєстрації 0118U006477, 2018-2022 рр.). 

Мета дослідження. Основною метою даної роботи є комплексне 

дослідження життя та наукової творчості Л. М. Беркута. Для досягнення 

поставленої мети пропонується вирішення наступних завдань:  

- на основі архівних та інших матеріалів відтворити наукову біографію 

Л. М. Беркута; 

- проаналізувати головні напрями його медієвістичних студій, 

визначити той здобуток, який вніс Л. М. Беркут у дослідження питань 

культури середньовіччя, західноєвропейської середньовічної історіографії та 

джерелознавства, історії середньовічної Церкви; 

- розкрити діяльність Л. М. Беркута як дослідника 

західноєвропейського середньовічного міста;  

- найважливішим завданням, без якого неможливо уявити повний 

портрет Л. М. Беркута як вченого, є виявлення якщо і не всіх, то переважної 

більшості його робіт, які були видані у Варшаві до жовтня 1917 р. і сьогодні є 

практично бібліографічною рідкістю. Незважаючи на те, що в нашому 

розпорядженні є декілька списків наукових праць професора, мусимо 

зауважити, що вони далеко не повні;  

- на прикладі життя та науково-творчої діяльності Л. М. Беркута 

розглянути долю вченого-гуманітарія дореволюційної школи в «епоху 

зламів»  – встановлення та затвердження радянської влади на теренах 

України. 

Усе це в цілому дозволить відтворити портрет Л. М. Беркута як вченого 

та викладача. 
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Об’єктом дослідження є життя та діяльність видатного українського 

медієвіста Леоніда Беркута.  

Предмет дослідження – напрями та зміст наукової і педагогічної 

роботи Л. М. Беркута в їх історичному контексті.  

Методи дослідження – загальний конкретно-історичний характер 

даного дослідження дозволяє нам спиратися на принцип історизму, тобто 

розглядати досліджуване явище чи наукову школу на різних її стадіях у 

взаємозв‟язку з умовами розвитку науки в XX ст. Історичну науку ми не 

відокремлюємо від інших сфер суспільного життя: вона тісно пов‟язана з 

соціальним, політичним і культурним контекстом тієї чи іншої епохи. Такий 

підхід отримав назву соціальної історії.  

Дисертаційна робота спирається на методологічний інструментарій 

інтелектуальної історії, відповідно до ідей досліджуваних вчених-істориків, 

розглядається змістовна сторона їх концепцій, а також процес їх зародження 

та подальшого сприйняття науковою спільнотою. 

Міждисциплінарний підхід орієнтує на використання не тільки 

загальнонаукових (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення і обмеження) та 

власне історичних методів (проблемно-хронологічний, історико-

порівняльний, описово-оповідний, біографічний, історико-генетичний, 

системний), але й на методи суміжних наукових дисциплін. У першу чергу, 

це методи соціології науки. Цей напрямок базується на вивченні впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток науки.  

У дисертаційній роботі використовувався цілий ряд історичних 

методів.  

Порівняльно-історичний метод дозволив нам провести порівняння 

безпосередньо праць самого Л. М. Беркута. 

Завдяки історико-генетичному та історико-системному методам 

відтворюється цілісна картина розвитку будь-якого явища, відбиваються як 

загальні, так і індивідуальні риси. Центральне місце в історико-генетичному 

методі займає виявлення причинно-наслідкових зв‟язків, що дозволяє нам 
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відобразити залежність між окремими подіями і фактами, станами 

історичних об‟єктів і явищ у процесі їх розвитку.  

Проблемно-хронологічний метод дозволяє нам виявити важливі 

аспекти становлення Л. М. Беркута як вченого. 

Хронологічні рамки дисертації охоплюють період самого початку XX 

століття, тобто з часу активної наукової діяльності Леоніда Миколайовича 

Беркута до його смерті в 1940 р. 

Територіальні межі роботи обумовлені місцезнаходженням наукових 

установ, де вчився та працював Л. Беркут.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

- спираючись на вперше введені в науковий обіг архівні матеріали, була 

відтворена наукова біографія Л. М. Беркута та висвітлені основні етапи 

становлення його як вченого; 

- узагальнено і систематизовано  роботи Л. М. Беркута з 

середньовічної історії та середньовічної історіографії, що чи не вперше 

дозволило оцінити внесок науковця в розвиток медієвістики в Україні; 

- виявлено та уточнено внесок вченого у вивчення 

західноєвропейського середньовічного міста; 

- охарактеризовано педагогічну діяльність Л. Беркута в наукових 

закладах, де він викладав; 

- на прикладі життя та наукової діяльності Л. М. Беркута відображена 

доля вченого в «епоху зламів» – у 1920-30-ті роки, а також умови, що 

змусили науковця звернутися до тематики марксистсько-ленінської 

методології; 

- виявлені та введені до наукового обігу деякі раніше забуті 

дослідницькі роботи Л. М. Беркута.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

маловідомі сучасним дослідникам і введені до наукового обігу праці Л. М. 

Беркута з історії середньовічної культури, західноєвропейської урбаністики, 

історичної думки та питань історіографії і джерелознавства в середні віки 
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суттєво збагатять вітчизняну медієвістику. Крім цього, матеріали 

дисертаційного дослідження допоможуть при підготовці нормативних та 

спеціальних курсів з історії середніх віків, а також при написанні посібників 

чи монографій, присвячених історії західноєвропейської культури, 

відносинам церкви і держави, середньовічній історичній літературі.  

Апробація результатів дисертації відбувалася у вигляді доповідей на 

міжнародних і всеукраїнських конференціях: Міжнародних наукових 

конференціях «Ver Kyiviens: Суспільства середньовічного та раннього нового 

часу і їх цивілізаційна спадщина» (м. Київ, 16-17 травня 2019 р.) та «Ver 

Kyiviens: Історик та його час» (м. Київ, 14 травня 2020 р.); VII-й 

Всеукраїнській конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених «Одеські читання: актуальні проблеми всесвітньої історії» (м. Одеса, 

24 жовтня 2020 р.); «75-й Науковій конференції професорсько-викладацького 

складу і наукових працівників» (м. Одеса, 26 листопада 2020 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: історія, 

сучасність, майбутнє» (м. Київ, 30 квітня – 1 травня 2021 р.); Міжнародній 

науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Від 

античності до раннього модерного часу», присвяченій 700-річчю відходу у 

вічність Данте Аліг‟єрі (м. Одеса, 18 вересня 2021 р.). Також головні 

моменти наукового дослідження обговорювались на засіданні кафедри 

всесвітньої історії Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. 

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження розкрито у 

шістьох наукових публікаціях (з них чотири статті у фахових; дві – у 

зарубіжних виданнях), три публікації засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації. 

Структура роботи. Структура роботи обумовлена завданнями, 

поставленими автором. Робота складається зі вступу, п‟яти розділів, які 

поділяються загалом на підрозділи, висновків, списку використаних джерел 

та чотирьох додатків.  
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Загальний обсяг роботи становить 240 сторінок, текст основної 

частини 200 сторінок. Список використаних джерел містить 295 

найменування. 
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Розділ 1 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Перший розділ роботи присвячений огляду літератури й аналізу джерел 

відповідно до поставлених завдань. 

 

1.1. Історіографія проблеми 

 

Звертаючись до історіографії проблеми, слід визначити, що про 

Л. Беркута як вченого написано вкрай мало. Сьогодні Л. М. Беркут не є 

широко відомим у світі й Україні. Про нього не написано жодної повноцінної 

монографії, яка б реконструювала його інтелектуальну біографію, 

залишається невивченою й наукова спадщина історика. Але треба відмітити, 

що ім‟я вченого згадується в ряді праць, присвячених викладанню 

медієвістики в Україні в 1920-30 рр., чи спогадів про Київський університет. 

Першим ім‟я Л. Беркута разом з іншими дослідниками, які займалися 

західноєвропейським середньовіччям, згадує відомий харківський вчений 

академік В. П. Бузескул (1858-1931) у своїй ґрунтовній монографії 

«Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века» 

[Бузескул, 2019]. Згадана праця є фундаментальним оглядом розвитку 

вітчизняної науки загальної історії, починаючи з XVIII в. аж до кінця 1920-х 

рр., де підведені підсумки наукових досліджень вчених в області історії 

Стародавнього Сходу, антикознавства, медієвістики, візантології, 

слов‟янознавства, історії нового часу. Тут Л. Беркут фігурує як молодий 

вчений, випускник Київського університету Св. Володимира, який 

займається темою боротьби за інвеституру за часів імператора Генріха V.  

Крім цього, автор дає короткі біографічний відомості про Л. Беркута, 

пише про його закордонні наукові відрядження, а також згадує про захист 

Л. Беркутом магістерської дисертації в Харківському університеті. 
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Наукову спадщину Л. Беркута в варшавський період його життя 

харківський професор умовно розділив на дві групи: першу становили 

роботи з середньовічної історіографії та джерелознавства, другу – з історії 

міст. 

Досить суттєві відомості про життя, закордонне командирування, 

наукову діяльність містяться в статті, присвяченій 25-ти річчю наукової 

роботи Л. Беркута, написаній одним зі студентів професора – 

М. Л. Левченком [Левченко, 1928]. Для автора Л. Беркут є не тільки 

видатним вченим – медієвістом, доктором історії західноєвропейської 

культури, а й «приятелем та оборонцем студентства і наукового молодняка». 

Окрім теплих слів подяки за педагогічну діяльність Л. Беркута, М. Левченко 

не оминає плідну діяльність Київського професора в розвитку українізації 

кафедри всесвітньої історії.  

Завдяки згаданій статті, яка була опублікована у збірнику історично-

філологічного відділу УАН в 1928 р., ми дізнаємося, які адміністративні 

посади займав Л. Беркут в 1920-30 рр., перебуваючи на посаді професора 

Київського інституту народної освіти (КІНО), які дисципліни він викладав, 

які наукові теми опрацьовував.  

Велику цінність для нас має список найголовніших праць проф. 

Л. М. Беркута, які М. Л. Левченко додав до своєї статті. 

Відносно небагато інформації присвячено Л. Беркуту в збірнику 

«Історії Київського Університету 1834-1959». Це колективна монографія під 

головною редакцією проф. О.З. Жмудського [Жмудський, 1959]. З точки зору 

авторів, справжнє наукове вивчення історії середніх віків на основі 

«правильної» марксистсько-ленінської методології починається тільки після 

соціалістичної революції, і тільки радянські історики повернулись до 

головного – вивчення історії класів і класової боротьби в епоху феодалізму. 

Звичайно, що в даній роботі, оскільки вона складена за канонами тодішньої 

радянської ідеології, проф. Беркут представлений як дослідник старої 

буржуазної школи, «який проявляв деякий інтерес до соціально-економічних 
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проблем та прагнув вести науково-викладацьку роботу в дусі марксизму-

ленінізму, але до кінця так і не зміг побороти вплив еклектизму». Але 

зауважимо, що, незважаючи на ідеологічну заангажованість, в даній 

монографії досить розширено представлений розвиток медієвістики в 

Київському університеті, подані короткі біографії вчених та їх наукові 

надбання, що власне допомагає нам збагнути, в якому професійному 

науковому товаристві формувався Л. Беркут як дослідник-науковець.  

Деякі відомості про Л. М. Беркута ми знаходимо в монографії 

радянського вченого історика-медієвіста О. Л. Вайнштейна «История 

советской медиевистики: 1917-1966» [Вайнштейн, 1968]. У даній монографії 

автором з позицій пануючої у той час марксистської ідеології 

характеризується розвиток радянської медієвістики з 1917 по 1966 рік у 

зв‟язку із загальними соціально-економічними процесами, будівництвом 

соціалістичної культури та ідеологічною боротьбою із зарубіжними 

антимарксистськими течіями в історичній науці. З‟ясовується місце і 

значення медієвістики в системі історичних наук і в загальному розвитку 

соціалістичної культури в СРСР. Описуючи медієвістичні дослідження в 

Москві та Ленінграді, О. Л. Вайнштейн вказує також і на розвиток наукових 

студій в 1920-х роках у Києві. Тут він згадує проф. Беркута, підкреслюючи 

його «помітну наукову активність». Беркут, – пише він, – «продовжуючи свої 

дослідження, розпочаті ще до революції, надрукував кілька робіт у виданнях 

УАН та Кам‟янець-Подільського педагогічного інституту, головним чином 

зачіпаючи питання середньовічної історіографії та джерелознавства». Також 

у виданні відмічається бажання київського вченого опанувати марксистську 

методологію, що в принципі було характерно для того часу. 

Більшої уваги Л. Беркут здобув в історіографічних оглядах радянських 

вчених медієвістів – у статті Л. П. Калуцької, Г. В. Фрізмана «Про 

медієвістику в Україні в 1917-1936 рр.» [Калуцька Л., Фрізман Г., 1973]. У 

цій досить великій статті з марксистських позицій розглядається розвиток 

медієвістики в Україні та Росії в першій пол. ХХ ст. Автори, дотримуючись 
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принципів марксистсько-ленінської методології, класифікують вчених-

медієвістів вказаного періоду за трьома ідейним напрямками. До першого 

напряму вони відносять істориків антирадянського напрямку: В‟язигіна, 

Біциллі. До другого – вчених-істориків, які знаходилися на буржуазних 

позиціях і лише в останні роки свого життя зазнали впливу марксистських 

ідей: Бузескула, Беркута. І останні – ті, які започаткували фундамент 

марксистської медієвістики в Україні, хоча іноді і з помилковими 

судженнями: Пакуль, Вайнштейн, Киктєв.  

У статті Л. Беркут фігурує в числі дослідників середньої історії, історії 

Риму, середньовічної Церкви. Його називають «блискучим ерудитом в галузі 

джерелознавства і західноєвропейської історіографії». При цьому 

наголошується, що після революції Л. М. Беркут багато працює над творами 

К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна.  

Автори статті відзначають особливий внесок Л. Беркута в дослідженні 

середньовічної історіографії. Його головна робота «Етюди з 

джерелознавства» дає читачеві багато цікавого і фактичного матеріалу. 

Навіть після появи таких робіт, як «Джерелознавство історії середніх віків» 

О. Д. Люблінської та «Історіографії середніх віків» [Люблинская, 1955] О. Л. 

Вайнштейна, робота Л. Беркута, зазначається в статті, не втрачає своєї 

наукової ваги й для сьогодення. Автори підкреслюють, що «Етюди з 

джерелознавства» професора Беркута були першою такою працею не тільки в 

Україні, а й у всьому Радянському Союзі». Цінною в статті є інформація про 

останні наукові розвідки Л. М. Беркута.  

Варшавського періоду життя Л. М. Беркута торкається А. Ю. Баженова 

в капітальній роботі, присвяченій історикам Варшавського університету – 

«Историки Императорского Варшавского университета 1869-1915: 

просвещение, наука, политика» [Баженова, 2014]. 

Написана на широкій джерельній базі, ця монографія містить цікаві 

відомості про побут професорів університету, їх сімейний статус, релігійну 

приналежність, наукові досягнення, про період перебування, а також 
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евакуацію навчального закладу з Царства Польського. Тут ми знаходимо 

деякі подробиці особистого життя Л. Беркута, дізнаємося про його 

викладацьку та наукову діяльність, автор коротко описує стосунки з 

колегами (так, згадує про дружбу з проф. М. Любовичем), вказує на основні 

наукові напрямки, а також перераховує деякі написані Л. Беркутом роботи. 

Проводячи своє доволі скрупульозне дослідження, Г. Ю. Баженова 

намагається відповісти на цікаве питання, що саме спонукало молодих 

вчених працювати в Варшавському університеті. Взагалі авторкою проведена 

велика, складна і кропітка робота, але суто Л. М. Беркуту в монографії 

присвячено всього декілька сторінок.  

Також треба відмітити її статтю «Просопографічний портрет істориків 

Імператорського Варшавського університету (1869-1915 рр.)» [Баженова, 

2012]. У ході свого дослідження Г. Ю. Баженова намагається створити 

колективний портрет істориків Варшавського університету, аналізуючи їх 

біографії, за допомогою передусім формулярних списків. Авторка дає 

відповіді на різні запитання: у чому проявлялося привілейоване становище 

викладачів Варшавського університету; чому саме науковці довго не хотіли 

затримуватися у Варшавському університеті. Окрему увагу науковець 

визначила ролі Варшавського університету в наукових кар‟єрах його 

працівників. 

Інформацію про наукову і педагогічну діяльність вчених колег 

Л. М. Беркута, співробітників історико-філологічного факультету 

Варшавського університету, а також уявлення про життя в Варшаві, побут, 

загальну атмосферу в університеті, традиції наукових кафедр ми знаходимо в 

роботах брянського історика С. І. Міхальченка. Головні з них – «Историко-

филологический факультет Варшавского университета. 1869-1917: Очерк 

истории кафедр» [Михальченко, 2005], «Историко-филологический 

факультет Императорского Варшавского университета. Опыт истории кафедр 

(1869-1915) в кн.: Российские университеты в XVIII – XX веках» 
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[Михальченко, 2004], а також робота ростовського професора Н.А. Казарової 

«Профессор русской истории Иван Павлович Козловский» [Казарова, 2019].  

Відомості про переїзд Л. М. Беркута з Ростова до рідного Києва, саме 

причини і мотивація такої міграції вченого-історика відображено в статті 

А. І. Клюєва та А. В. Свешнікова «Миграция или эмиграция. О 

географической мобильности советских медиевистов в 1920-1930-е годы» 

[Клюев А., Свешников А., 2013]. У згаданій роботі автори виявили основні 

тенденції динаміки географічної мобільності професійних вчених 

гуманітаріїв, що займалися вивченням західноєвропейського середньовіччя, 

періоду з 1917 по 1941 рр. У ході аналізу близько 130 біографій професійних 

медієвістів цього часу автори виділяють тенденції їх географічної 

мобільності. До головних вони відносять: політичні потрясіння, війни, зміни 

політичного режиму, формування нової політичної системи, час радикальної 

перебудови самої системи науки в інституціональному змістовному та 

персональному плані. Але як для самого Л. М. Беркута, так і для його колег 

істориків-медієвістів особливо вагомими були зміни, які торкнулися системи 

гуманітарного знання, що найчастіше в радянській історіографії іменували як 

«період формування нового типу науки». 

Вказаній загальній проблематиці присвячена також колективна 

монографія «Мобилизация и реорганизация российской науки и образования 

в годы Первой мировой войны» під загальною редакцією Е.І. Колчинського, 

[Колчинский ред., 2018], де акцентується більше уваги на політичному 

факторі зміни місця роботи українського вченого.  

Особливу цінність для нашого дослідження має кандидатська 

дисертація сучасної української дослідниці О. В. Ляпіної «Історична наука в 

Київському інституті народної освіти в 1920-1933 роках: напрями і тенденції 

розвитку». Зазначена робота присвячена вивченню розвитку історичної науки 

КІНО періоду 20-30 рр. ХХ ст. [Ляпіна, 2002]. Авторка описує зміни в сфері 

освіти з приходом радянської влади на території України, ліквідацію старих 

університетів, а також утворення нових інститутів народної освіти, метою 
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яких стала підготовка кадрів для педагогічної освіти. Порушуються питання 

репресій радянської влади проти старої дореволюційної школи професорів, 

описуються тяжкі умови для дослідників – обмеження у використанні 

архівних матеріалів, зарубіжної літератури, всього того, що необхідно для 

науково-дослідницької роботи. Цілий розділ своєї дисертації О. В. Ляпіна 

присвятила «проблемам викладання всесвітньої історії в КІНО», аналізуючи 

дослідження вчених з історії країн Західної Європи, висвітлюючи напрямки 

та зміни в їх дослідженнях. Хоча і вивчення проблем всесвітньої історії так і 

не набуло систематичного характеру, через суттєві зміни унаслідок 

зовнішньополітичного та внутрішньоосвітнього курсу, однак авторка 

схиляється до думки, що «в цілому історична наука в КІНО в 1920-33 рр. 

перебувала на високому теоретичному рівні, і це перш за все відобразилося в 

практичних і педагогічних розробках».  

Продовжуючи своє судження, О. В. Ляпіна дає оцінку саме науково-

викладацькій та педагогічній діяльності Л. Беркута в КІНО. Дослідниця 

пише, що «протягом 1920-х – початку 1930-х рр. Л. М. Беркут залишався 

практично єдиним провідним фахівцем з питань середньовіччя і нових часів 

Західної Європи». Також О. В. Ляпіна не оминає можливості дати 

характеристику роботам Л. Беркута, пов‟язаних з питаннями походження 

феодалізму та ідеології німецьких цезаристів. На наш погляд, дослідниця 

дуже вдало підкреслила головну мету дослідження Л. Беркутом еволюції ідеї 

відродження Священної Римської імперії під владою німецьких правителів. 

Вона пише: «…його нарис розвитку ідеології німецьких правителів VIII-XV 

cт. є надзвичайно цікавим і для сучасних дослідників причин виникнення І і 

ІІ Світових війн» [Ляпіна, 2002, c. 101-110].  

Науковий шлях професора відображено в Енциклопедії історії України 

в статті О.В. Юркової [Юркова, 2003]. Хоча дана стаття обмежується дуже 

коротким описом періоду життя і діяльності вченого, вона є цінною, 

насамперед, тим, що допомагає встановити точні дати основних життєвих 

етапів Л. М. Беркута.  
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Відомості про наукову діяльність Л. М. Беркута в КІНО ми знаходимо в 

статті одеського проф. О.Б. Дьоміна: «Медієвістика в УРСР 20-30-х років ХХ 

століття: час стагнації та виживання» [Дьомін, 2011, с.147-152]. Аналізуючи 

зміни, які відбувалися в 20-30 рр. ХХ ст. в СРСР в історичній науці, 

незважаючи на скептичні оцінки деяких радянських вчених стосовно 

розвитку медієвістики, автор відмічає, що все було «не так однозначно». 

О. Б. Дьомін називає Л. Беркута київським «провідним науковцем-

медієвістом міжвоєнного часу». У статті подається невеличкий перелік робіт 

українського вченого. 

До підготовки дисертаційної роботи були залучені також дослідження 

та праці, присвячені науковим розвідкам київських вчених-медієвістів ХІХ – 

початку ХХ ст., вчителів, колег, друзів Л. М. Беркута. Основні напрямки 

медієвістичних досліджень, які проводилися на історико-філологічному 

факультеті Київського університету Св. Володимира, розкрито в 

кандидатській дисертації І. О. Орищенко «Становлення та розвиток 

медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30- роках ХІХ – на 

початку ХХ ст.». У дисертації авторка охарактеризувала основні особливості 

розвитку вітчизняної медієвістики, історичні погляди вчених, а також зв‟язок 

київських медієвістів з напрямками та течіями західноєвропейської 

історичної науки. В останньому розділі роботи були порушені питання 

існування в університеті Св. Володимира наукової школи медієвістики 

[Орищенко, 2013].  

Також до зазначеної тематики треба віднести роботи харківського 

дослідника С. І. Лимана, присвячені розвитку медієвістики в Україні. Автор 

глибоко проаналізував тему «початку зародження наукового туризму» в 

статті «Ф. Я. Фортинський у Франції: з історії його зарубіжної подорожі 

1874-1876 рр.» [Лиман, 2015]. Розглядаючи наукові відрядження Київського 

вченого, С. І. Лиман підкреслює значення наукових подорожей в подальшій 

викладацькій діяльності історика. Вказане дослідження допомагає нам 

послідовно відтворити картину і наукових подорожей Л. М. Беркута, 
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талановитого учня Ф. Я. Фортинського. Значущою для нашого дослідження є 

дисертація С.І. Лимана «Медієвістика в Україні в кінці ХІХ-на початку 

ХХст». В своїй дисертації, С.І. Лиман серед робіт медієвістів України кінця 

ХІХ-початку ХХст. вказує на дві роботи Л. Беркута, надруковані в київський 

період його науково-педагогічної діяльності: «Боротьба за інвеституру», та 

«Возникновение и характер средневековой анналистики». [Лиман, 1993, 

с.284]. Про кадрові проблеми на кафедрі загальної історії ун-ту св. 

Володимира у Києві, нам розкриває монографія С.І Лимана: Идеи в латах: 

Запад или Восток? Средневековье в оценках медыевыстов Украины (1804-

первая половина 1880-х гг.). [Лиман, 2009, с.83-84]. Вагомою є робота С. І. 

Лимана щодо науково-педагогічної діяльності ще одного київського 

історика-медієвіста – В. О. Більбасова [Лиман, 2009]. 

 Науковий шлях та медієвістичні студії проф. М. М. Бубнова 

проаналізовано в науковій статті О. О. Сидоренка [Сидоренко, 2001]. Значну 

увагу приділено науковій діяльності І. В. Лучицького в статті Л. В. Таран 

[Таран, 2010] .  

Даний комплекс робіт допомагає нам провести аналіз наукових студії 

Л. М. Беркута і різнобічно висвітлити етапи його творчого життя, оскільки 

історичні сюжети, якими займалися ці вчені-медієвісти, надалі привертали 

наукову увагу Л. М. Беркута. 

Досліджуючи феномен виникнення середньовічної анналістики, 

А. І. Сидоров у своїх статтях згадує про Л. М. Беркута та підкреслює, що 

Л. Беркут – один з перших, хто займався питаннями виникнення 

середньовічних анналів і був прибічником так званої «еволюційної теорії» їх 

виникнення [Сидоров, 2018]. 

Небагато інформації щодо Л. М. Беркута було присвячено в монографії 

польського проф. Л. Т. Блащіка, присвяченій історії кафедр історико-

філологічного факультету Варшавського університету. Монографія, по суті, є 

перерахуванням тих персон, які викладали з 1816 по 1915 рік на різних 
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кафедрах університету, в тому числі і Л. М. Беркута, що працював на кафедрі 

всесвітньої історії. На жаль, автор не наводить навіть найважливіших робіт 

вченого [Błaszczyk, 1995-2003]. 

Для ознайомлення з різними сферами історичного знання, якому 

Л. Беркут присвятив свої медієвістичні студії, в дисертаційному дослідженні 

були проаналізовані висновки, здобутки, конкретно історичні ремарки праць 

ряду провідних вітчизняних, російських, радянських та західних: урбаністів, 

істориків релігії, культури, політичної думки. Насамперед треба відмітити, 

що сама методологічна візія Л. Беркута сформувалася в наукових змаганнях 

української школи істориків та тодішньої європейської медієвістики. За 

своїми історико-філософськими поглядами Л. Беркут, як і більшість 

істориків-професіоналів його доби, належить до позитивістської течії 

філософії. Втім, треба зазначити, що деякий вплив на формування науковця в 

ранній період його діяльності мали погляди романтичної школи, особливо 

французької та німецької.  

Важливе значення для розкриття питань середньовічної книжкової 

культури, історичної думки середньовіччя, джерелознавства, які займали 

досить істотне значення в наукових студіях Л. Беркута, сприяють роботи 

цілої плеяди західних вчених: Ф. Яффе, Ф. Курца, В. Ваттенбаха, В. 

Гізібрехта, представників німецького позитивізму: Б. Круша, В. Левісона, 

російських вчених: В. О. Більбасова, В. О. Ключевського. Варто відзначити 

праці з історіографії та джерелознавства радянських істориків-медієвістів: 

Д. М. Єгорова, О. Д. Люблінської, О. А. Добіаш-Рождєствєнської. Також в 

дисертаційному дослідженні були опрацьовані роботи сучасних вчених: 

А. І. Сидорова, Т. В. Гімона, М. Ю. Парамонової, В. М. Лурьє, А. І. 

Донченка. 

Для опису відносин між середньовічною Церквою та державою в 

дослідженнях Л. Беркута вагомими є праці представників німецької 

романтичної школи – В. Ф. Гизебрехта «Історія німецького імперського 

періоду» [Giesebrecht, 1863], Г. Пейзера «Німецький спір про інвеституру за 
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Генріха V до 1111 року» [Peiser, 1883], Г. Бьомера «Церква та держава в 

Англії та Нормандії» [Böhmer, 1899], англійської: Ф. Барлоу, У. Стабса, 

російської: філософа Е. Трубецького, медієвіста проф. Харківського 

університету А. С. Вязігіна, польського дослідника середньовічного 

християнства Я. В. Ковальського, а також сучасних дослідників історії 

середньовічної релігії та культури: Ю. Е. Арнаутової, О. Є. Ігнатьєвої.  

Висвітлити проблематику історії середньовічного міста, яким займався 

Л. Беркут і присвятив цій темі досить ґрунтовні монографії, допомагають 

роботи істориків Заходу: О. Тьєррі, М. Вебера, Г. Белова, А. Піренна, 

М. Блока, Ф. Гізо, представників ерудицької школи Франції: А. Люшера та 

А. Жірі. Цікаво, що відома російська дослідниця В. Стоклицька-Терешкович 

у своїй монографії «Основные проблемы истории средневекового города» 

[Стоклицька-Терешкович, 1960] поділяє думку Л. Беркута щодо дуже 

слизького і неоднозначного компромісу монархії з містами. Російський 

вчений О. К. Дживєлєгов у своїй роботі «Средневековые города в Западной 

Европе» [Дживелегов, 1902] солідаризується з Л. Беркутом в питанні вагомої 

ролі середньовічного міського права в Німеччині.  

Питання соціальної структури середньовічного міста, а також процеси 

розвитку міської спільноти, які виділяє Л. Беркут у своїх медієвістичних 

студіях, ми простежуємо у роботах видатного радянського вченого 

С. М. Стама. Розкриття правових відносин в середньовічному місті, тематика 

яких постійно проходить червоною ниткою в студіях Л. Беркута, ми 

знаходимо в дослідженнях сучасних російських урбаністів: представниці 

Саратовської школи М. Є. Карпачової, істориків – Л. І. Солодкової та 

Н. М. Негуляєвої. Серед представників української урбаністичної науки нами 

були проаналізовані роботи Ф. Я. Фортинського, М. Ковалевського, 

І. Лучицького, сучасних науковців – П. П. Толочка, Г. Чапала, Т. Д. Гошко та 

інших.  

Таким чином, в останні десятиліття у зв‟язку з розвитком самого 

історичного знання, зміною політичних та ідеологічних векторів життя, 
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творчість українських вчених істориків-інтелектуалів, які жили в складних 

життєвих умовах, практично на «зламі епох» (в період падіння монархізму та 

часів радянської влади), все більше і більше привертає увагу сучасних 

дослідників. Це зумовило появу досить значної кількості наукових 

бібліографічних досліджень, метою яких було визначення місця того чи 

іншого вченого у розвитку української історичної науки. Але, що стосується 

життя та наукової спадщини Л. Беркута, не існує літератури про нього як 

вченого, написано не надто багато, практично фрагментарно. 

Все це актуалізує тему наших наукових розвідок та свідчить про 

необхідність створення більш комплексного дослідження, присвяченого 

життю та наукової діяльності Л. М. Беркута. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Осмислення життя та наукової діяльності Л. М. Беркута можливе за 

умови ретельного дослідження джерельної бази, що становить собою 

сукупність архівних документів та друкованих матеріалів. У даному 

дисертаційному дослідженні різні види джерел ми віднесли до двох основних 

груп: неопублікованих та опублікованих джерел. 

Серед неопублікованих джерел основу дисертаційного дослідження 

становлять джерела особистого походження, виявлені у фондах 

Центрального державного історичного архіву України у м. Києві (далі – 

ЦДІАК України), Центрального державного архіву вищих органів влади і 

управління України (далі – ЦДАВО України), Державного архіву м. Києва 

(далі – ДАК), Інституту рукописів Національної бібліотеки України НАН 

України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУ ім. В. І. Вернадського), 

Державному архіві Ростовської області м. Ростов-на-Дону (далі – ГАРО), 

Російського державного історичного архіву м. Санкт-Петербург (далі – 

РГИА). Документи, що відклалися в цих архівах, вдало доповнюють один 

одного. 
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Вагомий інтерес для нас становлять вперше введені у науковий обіг 

матеріали архіву Ростовської області м. Ростов-на-Дону, що нині стали 

важкодоступними для українських дослідників. При цьому потрібно визнати, 

що дані матеріали набагато більш інформативні, ніж ті, які відклалися в 

інших архівах. Це пояснюється тим, що, покидаючи Донський університет, 

основний масив своїх документів (тобто свій особистий архів) Л. М. Беркут 

був змушений залишити саме там. Основний масив документів, пов‟язаних із 

темою дисертаційного дослідження, зосереджено у ф. 46. До описів цього 

фонду, крім формулярного списку про службу в Імператорському 

Варшавському Університеті, включено документи особистого характеру: 

початковий період життя Л. Беркута, свідоцтва про хрещення та одруження, 

народження доньки, диплом про закінчення університету, діяльність до 

переїзду в Варшавський університет, паспортні книжки сімейства Беркут, 

дані про родину, заповіт та багато іншого.  

Матеріали опису 3 цінні тому, що містять доповідні записки про роботу 

Л. Беркута в Варшавському та Донському університетах, посади на кафедрах, 

листи до відповідальних працівників університетів про матеріальне 

становище, доповідні записки, фінансові звіти, загальні відомості про 

адміністративно-учбову діяльність. Документи, які зберігаються в даному 

описі, розкривають процес становлення та діяльності Л. Беркута як 

інтелектуала та науковця.  

Матеріали ГАРО в деякій мірі дублюються відомостями Російського 

державного історичного архіву (РГИА, ф. 733, спр. 241). Мова йде про 

формулярні списки про службу Л. М. Беркуту, які нам вдалося виявити за 

1902, 1906, 1909 і 1915 рр. В них містяться загальні відомості про 

призначення, нагороди, посади на кафедрі, титули і чини вченого. 

Велике значення для висвітлення закордонного періоду життя 

Л. Беркута мають документи, що відклалися у фонді (ф. 837 ЦДІАК України). 

Це дружнє листування (німецькою мовою) Л. Беркута з деканом історико-

філологічного факультету Київського університету М. М. Бубновим. Завдяки 
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цим матеріалам нам відомо, в яких наукових закладах проходив своє 

стажування Л. Беркут, студії яких вчених він відвідував, а також з якими 

закордонними науковцями мав дружні стосунки. Листи є приголомшливим 

джерелом, яке відкриває нам внутрішній світ вченого, його емоційний стан, 

почуття, переживання, плани на майбутнє. Цікавим є характеристика 

Л. Беркута, яку він дає особливостям навчального процесу закордонних 

студій.  

Непересічне значення мають відомості в Державному архіві м. Києва 

(ф. 16), особлива справа студентських років Л. Беркута. 

Джерельну базу неопублікованих матеріалів також доповнюють 

матеріали ЦДАВО України – Народний комісаріат освіти УСРР (ф. 166). 

Мова йде про особову справу Л. М. Беркута. У справі всього лише шість 

аркушів, але є коротка біографія, анкета, перелік місць навчання та роботи і, 

найголовніше, – перелік (хоча і не всіх) наукових праць, а також ті роботи, 

видання яких Л. Беркут готував на майбутнє. Також у цьому архіві (ф. 3561) є 

матеріали щодо роботи семінарів при Київському ІНО (оп. 1, спр. 269, 359). 

Однією з секцій семінару – секцією загальної історії – керував Л. Беркут. Ця 

інформація корисна для огляду педагогічної діяльності професора. У цьому ж 

фонді є документи адміністративного характеру про діяльність історичного 

відділу факультету професійної освіти КІНО. У них міститься інформація 

про посади Л. Беркута різних років, напрямки його наукової та викладацької 

діяльності. Недовгий час у 1924 р. Л. Беркут був деканом факультету 

професійної освіти Київського ІНО. У справі 259 (Списки лекторів ВІНО 

ім. Драгоманова) є не тільки перелік викладачів, але їх короткі 

характеристики. Тут ми знаходимо світлини різних років викладачів 

Київського ІНО, навіть фотопортрет самого Л. Беркута з дарчим написом 

О. Оглоблину. В деякій мірі ці матеріали допомагають нам поповнити наші 

відомості як про завершальний період життя і діяльності самого Л. М. 

Беркута, так і про ту атмосферу, в якій опинилися вчені старої 

дореволюційної школи в кінці 1920-х років.  
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Практично всі використані нами архівні документи вводяться в 

науковий обіг вперше.  

Крім архівних матеріалів, до неопублікованих джерел можна віднести 

матеріали Інституту Рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського. У фонді Х (Архів 

АН УРСР) є чернетка статті «Буржуазні концепції і марксистсько-ленінське 

розуміння так званих середніх віків», це друга частина статті, яка мала бути 

опублікована в журналі «Україна», але, на жаль, так і не вийшла. У фонді 

В. Ляскоронського (ф. 167) є лист Л. Беркута до В. Ляскоронського. Є листи 

(ф. І) Л. Беркута до Академії наук (№ 22698-22699) з подяками за привітання 

з нагоди святкування 25-річчя наукової діяльності. У фонді С. Маслова 

(ф. ХХХІІІ) є списки слухачів семінарів вищого типу КІНО на 1926-1927 рр. 

та різноманітна інформація про університет-інститут, де зустрічаються 

невеликі відомості про Л. Беркута. 

Окремий блок джерельної бази складають опубліковані джерела. Іноді 

подібного роду джерела називають історіографічними. Сюди ми відносимо 

всі охоплені нами роботи самого Л. М. Беркута, які допомагають усвідомити 

погляди і методологічні установки вченого. 

Багато з цих монографій були видані на початку XX ст. і сьогодні є 

бібліографічною рідкістю. Ці роботи були виявлені в Національній бібліотеці 

України ім. В.І. Вернадського м. Києва.  

На сьогодні нами було знайдено практично два десятки робіт вченого, 

багато з яких виявилися майже забутими сучасними вченими, тому введення 

їх в науковий обіг допоможе збагатити сучасну історичну науку.  

На нашу думку, всі наявні в нашому розпорядженні праці Л. М. 

Беркута можна розділити на наступні групи: 1) роботи з історіографії та 

джерелознавства: «Возникновение и характер средневековой анналистики» 

[Беркут, 1910; 1911], «Христианские легенды и жития святых ранней эпохи 

средних веков» [Беркут, 1911], «Жития святыхъ. Из записок по 

источниковедению средней истории» [Беркут, 1911], «Памятники 

латеранской историографии» [Беркут,1911], «Иоркские Трактаты, какъ 
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источник для характеристики английских церковно-политическихъ идей – в 

эпоху до конкордата 1107 г.» [Беркут, 1911], «Карл Великий и франкская 

образованность и литература его времени. Историографический этюд» 

[Беркут, 1912], «Обзор источников для первоначальной истории средних 

вековъ: Германцы и переходная эпоха» [Беркут, 1913], «Историография 

времени Меровингов. Венанций, Фортунат и Григорий Турский, Фредегар и 

“Gesta”» [Беркут, 1914], «Остготы и вестготы. Их историография» [Беркут, 

1914], «Етюди з джерелознавства середньої історії» [Беркут, 1928]; 2) 

навчально-методичні роботи: «Введение в историю средних веков» [Беркут, 

1911], «Лекции по истории средних веков» [Беркут, 1916], «Лекции по 

истории Франции ХVІІ в.» [Беркут, 1910-1911]; роботи з історії 

середньовічного міста: «История немецких городов в средние века» [Беркут, 

1912], «Императорские привилегии и городские права ХІІ в. в Германии» 

[Беркут, 1910], «Судьбы французских городов» [Беркут, 1912], «Устройство 

и управление городских общин в римском государстве, преимущественно въ 

эпоху Империи. Историко-юридический очерк»
 
[Беркут, 1912]; релігійно-

філософські: «Очерк из истории борьбы за инвеституру во время императора 

Генриха V. Генрих V и Пасхалис II до конкордата 1111 г.» [Беркут, 1902], 

«Про ідеологію в німецьких цезаристів середніх віків» [Беркут 1927]; 

теоретико-методологічні: «Про основні елементи в походженні ленної 

системи» [Беркут,1912], «Буржуазні концепції і марксо-ленінове розуміння 

так званих середніх віків» [Беркут, 1932]. 

Всі ці наукові праці Л. Беркута є основним джерелом для вивчення 

історичних поглядів вченого, а також дозволяють нам дослідити основні 

напрямки його наукових студій. 

Джерельна база дослідження розширюється завдяки особистим 

нотаткам та спогадам викладачів Харківського, Київського університетів, а 

також діячів української науки 1920-30-х років та випускників КІНО.  

Так, Л. П. Бузескул, академік НАНУ, проф. Харківського університету, 

згадує про Л. Беркута в своєму листуванні з В. С. Іконніковим [Письма 
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В. П. Бузескула к В. С. Иконникову, 2013, с. 198-228]. Аналізуючи це 

листування, ми дізналися про дружні відносини цих двох вчених, а також про 

те, що В. П. Бузескул допомагав тоді ще молодому Варшавському доценту в 

питаннях захисту його наукової дисертації в Харківському університеті. 

У спогадах О. Оглоблина відтворюється історія головних подій КІНО, 

описуються відносини прибічників і противників університетської системи 

серед професури Києва, є інформація стосовно стану кафедри всесвітньої 

історії КІНО на момент приїзду Л. Беркута із Ростова до Києва [Оглоблин, 

2003]. Варто відмітити також спогади видатної української жінки-історика 

Наталії Полонської-Василенко, яка почала писати в часи виїзду в еміграцію, 

відразу після війни, охопивши період з кінця XIX ст. до середини XX ст. 

Завдяки роботам Н. Полонської-Василенко стає відомою початкова історія 

становлення та існування ВІНО ім. Драгоманова, також життєве становище 

професорсько-викладацької корпорації. Окрім цього, в своїх спогадах 

історикиня описує портрети вчених першої половини ХХ ст., не оминає вона 

і тодішнього молодого доцента Л. Беркута, називаючи його «спокійним 

молодим вченим» [Полонська-Василенко, 2001]. Необхідно підкреслити, що 

всі ці спогади в радянські часи були під забороною і почали вводитися до 

наукового обігу лише на початку дев‟яностих років ХХ ст.  

Варто відзначити також спогади про навчання в Київському інституті 

народної освіти в 1924-1928 рр. В. Н. Лінки (Геппенер), надруковані в грудні 

1974 р. Тут через характеристики особистості професорів, манеру їх 

спілкування зі студентами, проходження новим установкам влади в 

політичному і педагогічному плані Н. В. Лінка з помітною іронією відтворює 

атмосферу 1920-х рр. в Київському ІНО. У цих мемуарах портрет 

Л. М. Беркута подається в досить іронічному окресленні. Загалом її спогади, 

на наш погляд, це мовна ілюстрація боротьби радянських істориків проти так 

званої «буржуазної» історіографії та «буржуазних» кадрів. Щоб зрозуміти це, 

досить процитувати кілька рядків її спогадів: «головними труднощами для 

істориків перехідного періоду 20-х рр. була необхідність осмисленого 
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освоєння теорії історичного матеріалізму. Чи не засвоївши суті нового 

підходу у вивченні історії, вони в ті роки пішли по шляху найменшого опору, 

по шляху спрощенців» [Линка, 1924-1928]. 

Вагомим є спогади доктора історичних наук професора І. А. Гриценка, 

які стосуються історії Київського університету імені Тараса Шевченка. 

З вересня 1937 по травень 1942 р. І. А. Гриценко навчався на 

історичному факультеті Київського університету. Описуючи історію 

університету, навчальний процес, побут та життя студентів, культурні, 

наукові інтереси, професор подає відомості про тих викладачів, які на той час 

(1937–1941 роки) працювали на факультеті. Серед викладацького колективу 

автор виділив особистості, лекції яких справляли на нього велике враження і 

мали вплив. Сюди він відніс і представників так званого «старшого 

покоління», де перше місце посідає «академік» Беркут Леонід Миколайович, 

який на той час викладав історію середніх віків. Автор розповідає, як 

вшановували академіка Л. М. Беркута з нагоди його 60-річчя. Для нього 

ювіляр є не тільки професіоналом вищого рівня, а й уособленням всієї 

«академічної традиції» [Коцур, 2017]. Для нас наведені спогади є особливо 

цінними, тому що охоплюють практично останні роки життя та наукової 

діяльності проф. Л. Беркута. 

У дисертаційному дослідженні були також задіяні видання «Monumenta 

Germaniae Historica» (Історичні пам‟ятки Німеччини, MGH), де представлені 

серії публікації середньовічних джерел, які були використані Л. Беркутом в 

його наукових медієвістичних студіях.  

Таким чином, залучена джерельна база дозволяє нам дослідити всі види 

наукової, творчої, педагогічної діяльності Л. М. Беркута. Особливість 

джерельної бази полягає в залученні архівного матеріалу, а також в 

широкому використанні праць вченого, які відображають різноманітні сфери 

наукового життя українського історика. Все це дозволяє нам відтворити 

основні життєві віхи Л. Беркута, простежити моменти його становлення як 
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вченого-інтелектуала, а також вивести його науковий доробок на новий 

рівень. 
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Розділ 2 

ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ БЕРКУТ: 

ЕТАПИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ 

 

2.1. Початок шляху в науку: університет, наукові відрядження 

 

Вивчення особистості і наукової творчості Л. Беркута доцільно почати 

з відновлення його біографії. 

Народився майбутній інтелектуал 15 червня 1879 р. (за новим стилем) в 

Києві у міщанській родині. Збереглася стаття № 80 метричної книги Києво-

Подольської Хресто-Воздвиженської церкви, де 26-го грудня Леонід був 

хрещений [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74]. На жаль, інформації про дитинство 

та юність Леоніда Миколайовича не надто багато. 

На цей рахунок ми маємо в своєму розпорядженні інформацію, яка 

збереглася в особистій справі Л. Беркута в архіві ГАРО м. Ростов-на-Дону. 

Батько, київський громадянин Микола Нікітін, був православного 

віросповідання, мати – Єлизавета Андріївна – була лютеранкою. Можливо, 

саме німецьке коріння Леоніда Миколайовича в подальшому обумовлює його 

прекрасне володіння німецькою мовою [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 15]. 

Відомо, що середню освіту майбутній вчений здобув у третій київський 

гімназії, але при цьому абсолютно неясним залишається питання, де і яку 

освіту він здобув до вступу в гімназію, швидше за все, це була парафіяльна 

школа. Після закінчення гімназії він вступив до Київського університету Св. 

Володимира і у 1901 р. закінчив історико-філологічний факультет цього 

університету, здобувши вищу освіту. [РГИА. Ф. 733. Оп. 226. Д. 241. Л. 35 

об.-39]. 

Роки навчання стали для нього часом напруженої інтелектуальної 

роботи. В особовій справі Л. Беркута з фондів ГАРО зберігся його диплом 

«Першого ступеня», який свідчить про чудові успіхи у навчанні. Практично з 

усіх наукових дисциплін Л. Беркут отримав «дуже задовільно», що 
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відповідає сучасному критерію оцінювання як «відмінно» [ГАРО. Ф. Р-46. 

Оп. 3. Ед. 74. Л. 11]. Саме за напружену працю і природні здібності в 

університеті на молодого студента звернув увагу видатний учений, 

провідний медієвіст, професор з германістики та слав‟янознавства Ф. Я. 

Фортинський, який понад тридцять років був доцентом кафедри «загальної 

історії», а в останні дванадцять років свого життя й ректором університету 

Св. Володимира.  

Крім звичайних лекцій з історії середніх віків, професор Фортинський 

ввів до навчального процесу практичні заняття – «Огляд джерел середніх 

віків» [Лиман, 2015, c. 114]. 

Практичні заняття він проводив протягом всіх наступних років свого 

викладацького життя. Маючи великий досвід викладання, отриманий в 

різних провідних закладах Західної Європи, Ф. Я. Фортинський багато уваги 

приділяв своїм учням, допомагав працювати з архівними джерелами, що 

робило його вельми популярним серед молодих студентів історико-

філологічного факультету [Налівайко, 2021, c. 288-293]. Під впливом свого 

викладача-наставника Леонід Беркут зацікавився історією Стародавнього 

Риму та Середніх віків. Саме тут, в Київському університеті, Л. Беркут 

формується як науковець [РГИА. Ф. 733. Оп. 226. Д. 241. Л. 94]. 

Можливість отримати бажану професуру починалася з медальної 

роботи, оскільки тільки золота медаль гарантувала можливість залишитися в 

університеті і перейти до наступного рівня – складання магістерських 

іспитів. У 1901 р., закінчуючи історико-філологічний факультет під 

керівництвом проф. Ф. Я. Фортинського, Л. Беркут здобуває золоту медаль за 

свою першу наукову роботу «Очерк из истории борьбы за инвеституру во 

время императора Генриха V» [Налівайко, 2021, с. 288-293]. 

У свідоцтві, виданому Імператорським Університетом Св. Володимира 

від 9-го березня 1901 р., пишеться наступне: «Дано студенту VІІ семестра 

историко-филологическим факультетом в 1900 г., награжденного за 

сочинение на тему «Борьба за инвеституру, во время Императора Генриха 
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V», он удостоен сим факультетом награды золотою медалью» [ЦДАВО. 

Ф. 166 Народний комісаріат освіти УСРР. Оп. 12. Спр. 483. Арк. 1 зв.-3]. 

27 вересня цього ж року указом № 11280 попечителя Київського 

учбового округу Л. Беркут отримує дозвіл залишитися при університеті Св. 

Володимира для приготування до професорського звання по кафедрі 

всесвітньої історії, переважно середньовічної, з нарахуванням стипендії 

[ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 34].
 

Через рік, в 1903-му році, професорському стипендіату Л. Беркуту було 

також дозволено продовжити збереження за ним стипендії зі спеціальних 

коштів університету для приготування до професорського звання ще на один 

/ третій / рік по 27 вересня 1904-го року [РГИА. Ф. 733. Оп. 226. Д. 241. Л. 

35-36]. 

У 1904 р. Л. Беркута залишають при університеті ще на один учбовий 

рік, але без виділення йому коштів [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 35].  

У наступному 1906 р. молодий Леонід Миколайович успішно витримує 

встановлені, як написано в документі Міністерства Народної Освіти, 

«випробування», тобто – іспити на ступінь магістра загальної / середньої / 

історії, проте молодий вчений не встигає провести дві вступні лекції для 

здобуття звання приват-доцента [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 35; РГИА. 

Ф. 733. Оп. 226. Д. 241. Л. 37-38].  

Справа в тому, що в цьому році Леонід Миколайович одружується – 

29 жовтня у Старо-Київській Вознесенській церкві він вінчався шлюбом з 

дочкою надвірного радника Софією Григорівною Івановою [ГАРО. Ф. Р-46. 

Оп. 3. Ед. 74. Л. 15]. А вже через рік, 2 вересня 1907 року, у молодого 

подружжя народилася донька – Олена [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 12]. 

Дізнатися, як склалася її доля, вкрай важко. Відомо, що дівчинка жила 

постійно з батьком. Так, в 1917 році Л. Беркут просить в ректораті 

Варшавського університету копію свого послужного списку для оформлення 

своєї дочки Олени до навчального закладу [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 

85]. 
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Забігаючи далеко наперед, відзначимо, що в останні роки свого життя, 

будучи вже маститим і відомим столичним професором, Леонід 

Миколайович проживав в досить скромних умовах разом зі своєю дочкою та 

двоюрідною сестрою [ЦДАВО. Ф. 166 Народний комісаріат освіти УСРР. Оп. 

12. Спр. 483. Арк. 1-2-3-4].  

Сам шлюб Леоніда Миколайовича та Софії Григорівни навряд чи 

можна назвати довгим та щасливим. Надалі Л. Беркут намагався особливо не 

згадувати про свої стосунки з дружиною, хоча напевно за характером він все 

ж таки був однолюбом.  

У документах ГАРО збереглася заява доцента Л. Беркута Його 

Високоповажності Ректору Варшавського університету (датована 1910 р.), в 

якій він порушує клопотання перед Київським губернатором щодо надання 

окремого дозволу на проживання своєї дружини. У цьому ж документі 

Леонід Миколайович вказує причину такого прохання: «…вона, Софія 

Григорівна, скаржиться на нібито жорстке поводження з нею, хоча я завжди 

бажав і тепер бажаю, щоб моя дружина залишалася при мені в Варшаві» 

[ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 49]. 

У 1911 році він знову просить ректора цього ж університету про видачу 

своїй дружині нового паспорту [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 59]. 

А вже у 1914 році Київською міською поліцією Софії Григорівні 

Беркут була видана безстрокова паспортна книжка з позначкою «разведенной 

жены доцента всеобщей истории Варшавского университета» [ГАРО. Ф. Р-

46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 64-65]. Таким чином, надані матеріали дозволяють нам 

зробити висновок, що шлюб між Леонідом Миколайовичем і Софією 

Григорівною тривав зовсім недовго. 

Будучи професорським стипендіатом, Л. Беркут з 1905 по 1907 рр. 

викладав латинську мову в так званій «школі академіків» – Колегіумі Павла 

Галагана, що в Києві [Błaszczyk, 1995-2003, cz. 203-205].  

1 січня 1907 року Міністерство Народної Освіти затвердило 

пропозицію відрядити професорського стипендіата Л. Беркута з наукового 
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метою за кордон для приготування до професорського звання по загальній 

історії з виділенням йому стипендії в розмірі одна тисяча п‟ятсот рублів на 

рік [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 36]. 

Таким чином, у житті Л. Беркута починається новий етап, який 

сьогодні проф. С. Лиман називає «періодом вітчизняного наукового туризму» 

[Лиман 2015, c. 109].
 
 

Наукові відрядження для молодих вітчизняних вчених відкривали 

можливості, перш за все – ознайомитися з науковими дослідженнями у 

закордонних університетах, оволодіти новою методою викладання 

спеціалізованих дисциплін, звернути увагу на допоміжні вчені установи. 

Основними країнами студіювання на початку ХХ ст. були Німеччина та 

Франція. Згідно з правилами міністерства наукові відрядження тривали два 

роки і здійснювалися за державний кошт. Завдяки рішенню наукової Ради 

університету Л. Беркут дістав закордонне командирування для поглиблення 

своїх знань у галузі всесвітньої історії (середньовічної та римської) [ЦДАВО. 

Ф. 166 Народний комісаріат освіти УСРР. Оп. 12. Спр. 483. Арк. 3-4]. 

Протягом двох років, 1907-1909 рр., Л. Беркут працював в різних 

наукових закордонних закладах під безпосереднім керівництвом провідних 

вчених. Найбільшу увагу для його спеціалізації мало студіювання в 

Паризькій «Школі хартій». Створена в 1821 р. для підготовки архівістів і 

бібліотекарів, здатних працювати з документами з історії середньовічної 

Франції, вона зіграла величезну роль у розвитку палеографії, дипломатики та 

інших допоміжних історичних дисциплін, а також у вивченні 

неопублікованих джерел. Тут Л. Беркут вивчав дипломатику та палеографію 

у видатного французького професора А. Жірі. Саме концепція Жірі вплинула 

на наступні роботи з питань методології джерелознавства. А. Жірі визначив 

об‟єкт дослідження дипломатики, віднісши до її компетенції такі види 

джерел, як дипломи, грамоти, акти, правові документи, а в методі їх вивчення 

порушив питання їх належності до автора [Медушевская, 2017, c. 500].  
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У 1908 р. Л. Беркут вивчав середньовічну латинську палеографію на 

семінарі професора Гавка. Далі в Мюнхені цю ж дисципліну слухав, 

відвідуючи семінари дійсного члена Баварської Академії наук проф. Генріха 

Сімонсфольда. У Грайфсвальдському університеті Л. Беркут відвідував 

курси з методології історії відомого Ернста Бернгейма, автора «Підручника 

історичного методу і філософії історії». В цьому ж університеті брав участь у 

семінарі ще одного німецького історика, відомого своїми працями з історії 

пізньої античності Отто Зеека [ЦДАВО. Ф. 166 Народний комісаріат освіти 

УСРР. Оп. 12. Спр. 483. Арк. 3-4]. Наприкінці 1908 р. Л. Беркут прослухав 

спецкурс одного з першокласних юристів свого часу, вченого, діяльність 

якого охоплювала римське, німецьке та церковно-канонічне право, проф. 

Рудольфа Зома. Надалі концепцію цього вченого в загальних рисах буде 

вживати український вчений в описанні взаємозв‟язку церкви і західних 

держав на етапі раннього середньовіччя. Історію Католицької церкви та 

папства Л. Беркут вивчав у студіях церковного дослідника, провідного 

теолога Марбурзького університету Карла Мірбта. 

Переїхавши з Німеччини до Парижа, вчений відвідував Практичну 

Школу вищих досліджень, яка займала декілька приміщень Сорбони, де 

основою навчання проголошувалися практичні заняття, а також College de 

France. У Франції на його заняття мали вплив видатні спеціалісти – 

професори Гастон Блок, А. Люшер, Флаг [РГИА. Ф. 733. Оп. 226. Д. 241. Л. 

94].  

Під час свого закордонного наукового відрядження Л. Беркут веде 

активне листування зі своїм другом та старшим колегою – Миколою 

Михайловичем Бубновим (1858-1943), який в період з 1905 по 1919 рр. 

займав посаду декана історико-філологічного факультету Київського 

університету Св. Володимира. У ЦДІАК України збереглися німецькомовні 

листи цих двох видатних медієвістів.  

Так, в 1908 р., перебуваючи в Мюнхені, Леонід Миколайович пише: «В 

цілому, я живу дуже самотньо, що пояснюється легко тим, що я багато читаю 
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і мало говорю. Що стосується моєї роботи, то я зібрав і опрацював велику 

кількість літератури. Як Вам відомо, я прослухав в місцевому університеті 

спеціальний курс латинської палеографії професора Сімфельда. Головним 

чином, мене цікавить питання, як буде все відбуватися з практичного боку, 

адже кількість слухачів перевищує понад сорок осіб. Сподіваюся нам 

вдасться побачитися разом на початку лютого в Парижі» [ЦДІАК. Ф. 837. 

Оп. 1. Спр. 74. Арк. 35-44 зв., 52-53 зв., 55-56 зв., 61-63 зв.].
 

Цікаво, що Л. Беркут, окрім відвідування наукових студій, займався 

обробкою та редагуванням лекцій проф. Фортинського. Про це в своєму 

листі від 12-го вересня з м. Маргбурга він пише наступне: «Нарешті у мене 

з‟явилася можливість відправити Вам одну частину по Фортинському, тому 

що я прослухав курс з середньовічної історіографії. Тут більша половина 

тексту написана мною. Мені було б приємно, якби Ви прочитали і висловили 

свою думку. Важливий момент, про папську історіографію мені не була 

представлена ніяка інформація ні від Ватенбаха, ні від Моліньєра, цей факт 

додає мені сміливість частину відправити до друку. З огляду на сильні 

добавки, у новій главі, все це вже не буде більше розглядатися як праця 

Фортинського. Тому, не прийміть за моє марнославство, якщо світ побачить 

брошуру під подвійними прізвищами – "Фортинський" – "Беркут"» [ЦДІАК. 

Ф. 837. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 35-44 зв.]. 

Сам Леонід Миколайович користувався величезною довірою з боку 

німецьких вчених істориків. Так, наприклад, професор Мірбт в Марбурзі 

довірив Л. Беркуту ключ від особистої бібліотеки [ЦДІАК. Ф. 837. Оп. 1. 

Спр. 74. Арк. 35-44 зв.].
 
Варто звернути увагу і на те, яку характеристику 

Л. Беркут дає західним вченим, котрі проводили свої наукові студії. 

«Дозволю собі заявити, – пише Л. Беркут у своєму листі від 20 листопада 

1907 р. з Марбурга, – проф. Хаук читає чудово свій курс, особливо, що 

стосується західної церковної історії. Але все ж мені здається, що для 

новачків він трохи складний. Проф. Хаук завжди підносить великі відомості» 

[ЦДІАК. Ф. 837. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 52-53 зв.].
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«Я порівнюю лекції проф. Бернхайма та проф. Міртца, – продовжує 

вчений. – Перший (Бернхайм), безумовно, робить серйозні висновки про 

події та особистості; другий (Міртц) має схильність все висловлювати м‟яко і 

красиво, але вкрай проти Риму і догматів, за що його багато критикує преса» 

[ЦДІАК. Ф. 837. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 52-53 зв.]. 

«У Лейпцігу я прослухав лекції Хаука, я дійсно багато чому у нього 

вчуся. Непоганий курс лекцій у проф. Зома з німецької історії права та 

латинської філології» [ЦДІАК. Ф. 837. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 55-56 зв.].  

Критично ставиться Л. Беркут до системи викладання проф. 

Бернхайма: «Він вважає, що тільки науково підготовлені й освічені в цьому 

питанні люди можуть брати участь. Для студентів такі методи приносять 

тільки складнощі. Крім того, 20 годин в семінар – це занадто мало, щоб 200 

студентів були академічно підготовлені [ЦДІАК. Ф. 837. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 

55-56 зв.]. Також я не згоден з практичними моментами пана Бернхайма, – 

продовжує Л. Беркут, – наприклад: з його точки зору всі технічні слова 

(термінологію) або цілі вирази необхідно записувати. Або також, що студент 

все це повинен детально роз‟яснити. Такий стиль хоча і важливий, але 

важкий» [ЦДІАК. Ф. 837. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 61-63 зв.].  

Наостанок відзначимо, що під час закордонного навчання Л. Беркута 

сприймали як прекрасного співрозмовника та полеміста. Той же самий проф. 

Бернхайм згадував, що Леонід Миколайович запрошував його безліч разів 

для спільних диспутів. А проф. Мірт був для нього завжди життєрадісним 

співрозмовником [ЦДІАК. Ф. 837. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 61-63 зв.].
 

Отже, протягом 1907-1909 рр. Л. Беркут став однією з найяскравіших 

фігур молодого покоління вчених, домігся серйозних успіхів у кількох 

гуманітарних дисциплінах: палеографії, дипломатиці, джерелознавстві, а 

провідні вчені Німеччини та Франції мали істотний вплив на всю його 

подальшу наукову діяльність [ГАРO. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 43; Левченко, 

1928]. 
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У 1909 р. Л. Беркут повертається до Києва і згідно з поданим 

проханням був допущений до двох пробних лекцій для здобуття звання 

приват-доцента. Лекції відбулись у присутності викладачів історико-

філологічного факультету і 26 листопада 1909 року були схвалені усім 

факультетом, який і затвердив рішення вважати Л. Беркута гідним звання 

приват-доцента [Левченко, 1928, Налівайко, 2021, с. 288-293]. 

Таким чином, ми бачимо, як поступово відбувався процес становлення 

не тільки освіченої людини та інтелектуала, а й фахівця в галузі медієвістики. 

На той час Л. Беркут здобув міцні знання, мав викладацьку практику, 

вивчив низку стародавніх та сучасних європейських мов. Подальші 

дослідницькі інтереси визначали напрямки його історичних студій, але вже 

не в рідному Києві, а в Варшаві, а потім в Ростові-на-Дону. 

 

2.2. Науково-викладацька діяльність: Варшава, Ростов-на-Дону 

 

У 1909 році історико-філологічний факультет одноголосно обирає 

магістранта університету Св. Володимира Л. М. Беркута на посаду доцента 

по кафедрі загальної історії, разом з тим затверджує перехід Леоніда 

Миколайовича на службу до Варшавського Імператорського університету 

[ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 38].  

На жаль, нам невідомо, наскільки таке обрання виявилося 

несподіваним для самого Л. Беркута. Відомо тільки, що однієї рекомендації 

кафедри виявилося достатньо, щоб він був обраний на вакантну посаду. 

Перехід на службу в Царство Польське передбачав різні заохочення та 

фінансові надбавки, так, в зв‟язку з обранням Леоніду Миколайовичу були 

видані кошти: 400 р. на переїзд та 1200 рублів «на підйом» [Михальченко, 

2004, с. 3-30].  

А вже в 1910 р., згідно з регламентом Російської імперії (при 

зарахуванні на службу до університету), Л. Беркут приносить присягу «Його 

імператорській величності» [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 46-44]. 
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На час приїзду Л. М. Беркута до Варшави кафедра загальної історії 

мала велику історію та традиції. У різні роки тут працювали О. 

Ковалевський, А. Павінський, Г. Зенгер, А. Копилов, П. Люперсольський, М. 

Карєєв, М. Любович, Д. Петрушевский [Błaszczyk, 1995-2003, cz. 203-204; 

РГИА. Ф. 733. Оп. 121. Д. 517; Там само. Оп. 128. Д. 46. Л. 77]. Цікаво, що 

багато хто з професури були випускниками університету Св. Володимира.  

Але у роки першої російської революції університет фактично не 

працював, тому після його відновлення в 1908 р. набір студентів був 

низьким, факультети виявилися в складному становищі через незаповненість 

кафедр: за часи перерви в роботі багато викладачів виїхало. Не стала 

винятком і кафедра загальної історії [Михальченко, 2005]. 

До закриття університету склад кафедри залишався незмінним: 

А. Павінський, який замінив проф. Ю. Ковалевського (+1878), та М. 

Любович.  

У 1896 р. помирає А. Павінський і на його місце через необхідність 

укомплектувати колектив кафедри в 1897 р. до Варшави запросили приват-

доцента Московського університету Д. Петрушевського. З тих пір і аж до 

закриття університету М. Любович та Д. Петрушевський працювали разом: 

перший читав лекції з історії Стародавньої Греції, другий з історії 

Стародавнього Риму [Błaszczyk, 1995-2003, cz. 203-204]. 

У 1906 Д. Петрушевський стає ординарним професором кафедри 

загальної історії Московського університету, саме тому кафедра загальної 

історії Варшавського університету була представлена тільки лише одним 

професором, М. Любовичем. Саме на допомогу йому наприкінці 1909 р. 

приїжджає молодий Л. Беркут. Потрібно відзначити, що обидва вчені 

зберігали дружні відносини, вони навіть разом були евакуйованими з 

Варшави (в кінці 1915 р.), спочатку в Москву, а потім в Ростов-на-Дону 

[Баженова, 2014, c. 89]. 

Уявлення про умови життя у Варшаві можна скласти за спогадами 

відомого колеги Л. М. Беркута, також випускника університету Св. 
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Володимира, професора І. А. Малиновського: «Перше, що кинулося в очі, 

коли приїхали до Варшави, це незвичайна чистота ... Любов до чистоти, до 

зелені, до квітів свідчить про культурність населення. Про культурність 

свідчить велика кількість життєвих зручностей і дешева плата за 

користування цими зручностями ... Дешевизна – це теж характерна риса 

варшавського життя. Можна було прожити дешево та з достатнім 

комфортом… У Варшаві були так звані урядові театри – драматичний, 

оперний і оперетковий. Вистави проходили польською мовою. Типова, 

справжня Варшава – польська. Ми жили в цій польській Варшаві, 

користувалися всіма тими зручностями життя, які вона дає…» [Казаровa, 

2019, c. 29]. 

У Варшаві кар‟єра молодого магістранта Л. Беркута стрімко йде вгору. 

Відразу після приїзду Леонід Миколайович стає виконуючим обов‟язки 

доцента Варшавського університету. 

У 1915 р. вчений звертається до Ректора університету з проханням про 

надання йому відпустки з наукового метою відвідування Харкова з 24 по 27 

квітня, це була підготовка до захисту його магістерської дисертації [ГАРО. 

Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 76].  

8-го травня 1915 р. постановою факультету Імператорського 

Харківського університету Л. М. Беркут одноголосно був удостоєний 

званням магістра загальної історії за дослідження «Борьба за инвеституру во 

время Императора Генриха V» [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 77]. 

Таким чином, Леонід Миколайович у віці 36-ти років отримав звання 

магістра всесвітньої історії.  

Звичайно ж, сама тема дисертації для Леоніда Миколайовича виявилася 

не новою, він вже звертався до неї в своєму студентському творі. Більш 

детально повернемося до неї, аналізуючи наукові студії Л. Беркута, 

присвячені взаєминам Церкви і держави в середньовічній Європі. 

Можна задатися питанням: що саме спонукало Л. Беркута захистити 

дисертацію в Харкові. Цікаво, що ніхто з колег-істориків вченого не набув 
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ступінь магістра або доктора історії в Варшавському університеті, крім його 

випускника Г. Писаревського. Можливо, претенденти отримати наукову 

ступінь воліли обирати для цього більш високий ранг наукового закладу?  

У своєму дослідженні, проаналізувавши ареал наукових захистів 

службовців Варшавського університету, А. Баженова з цього приводу 

пропонує наступні цікаві судження.  

Звичайно, пише дослідниця, найчастіше викладачі кафедри всесвітньої 

історії захищалися в тих університетах, які самі закінчували, або в тих містах, 

де перебували їх наукові заклади. Однак, певну роль могли зіграти особисті 

добрі стосунки з викладацько-професорським складом та можливими 

пропозиціями наукових керівників [Баженова, 2014, c. 107; Баженова, 2012, 

с. 196-121]. Бувало також, що вибір університету залежав від збігу наукових 

інтересів майбутнього магістранта зі спеціалізацією певних вчених. 

Нам здається, що саме два останніх фактори були домінуючими при 

виборі навчального закладу для захисту дисертації Леоніда Миколайовича 

[Баженова, 2014, с. 108-110]. Підтвердження цих суджень ми знаходимо в 

листуванні двох почесних вчених, сучасників Леоніда Миколайовича – проф. 

В. П. Бузескула та проф. В. С. Іконнікова, опублікованому на сторінках 

Харківського історіографічного збірника. [Письма В. П. Бузескула к 

В. С. Иконникову, 2013, с. 106-121].  

В одному зі своїх листів від 31 жовтня 1913 р. проф. В. Бузескул пише: 

«Свої праці та листи дисертації п. Беркут надсилає мені. Але з середньої 

історії у нас (тобто в Харкові) A. C. Вязігін, так що п. Беркуту доведеться 

мати справу з ним, якщо бажає захищати дисертацію в Харкові [Письма 

В. П. Бузескула к В.С. Иконникову, 2013, с. 217]. 

В іншому, написаному 10 квітня 1914 р., він теж коротко згадує про 

наукові наміри Л. Беркута: «Мені Л. М. Беркут писав про свій намір побувати 

в Харкові. Я йому раджу звернутися до А. С. Вязігіна, який викладає у нас 

середню історію. Зі свого боку я, звичайно, готовий зробити що можу…Але, 

по-перше, із середніх століть не фахівець, а, по-друге, ми, старі професори і 
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давні члени факультету, тепер не в авантажі: на факультеті головні керівники 

А. С. Вязігін і новий його друг А. Л. Погодін… В. І. Савва може бути дуже 

корисним Л. М. Беркуту. Але, повторюю, в своєму доброзичливому 

відношенні я не відмовлю» [Письма В. П. Бузескула к В. С. Иконникову, 

2013, с. 220].  

Тобто, особисті дружні стосунки з істориком-античником проф. 

В. Бузескулом, а також спільні наукові інтереси (А. Вязігін, В. Савва) 

звертали погляди Леоніда Миколайовича саме в бік Харківського 

університету. 

Після одержання диплому в 1915 р. Л. Беркут отримує призначення 

екстраординарного професора з фінансовою надбавкою 2000 рублів на рік 

[ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 84-85]. А наступного 1916 р. він був 

затверджений за вислугу років в чині «колезького секретаря зі 

старшинством», що давало можливість займати нижчі керівні посади [ГАРО. 

Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 84-85]. 

У 1917 р. Л. Беркут стає ординарним професором, що було почесною 

посадою в навчальних закладах Російської імперії, оскільки ординарний 

професор мав право брати участь в засіданнях Ради університету, вести 

наукові семінари, спеціалізовані курси, а також пропонувати свою 

кандидатуру на виборні посади [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 86; Юркова, 

2003].  

Наукову діяльність історика у Варшаві можна умовно розділити на 

кілька напрямків. До першого належать його роботи в галузі середньовічної 

історіографії та джерелознавства: дослідження виникнення і характеру 

середньовічної анналістики [Беркут, 1911f], вивчення та аналіз пам‟ятників 

Латеранської історіографії [Беркут, 1911u], житій святих доби раннього 

середньовіччя [Беркут, 1911i], йоркських трактатів [Беркут, 1911m], 

історіографії часів Карла Великого [Беркут, 1912n].  

Стосовно другого напрямку, то це роботи, присвячені історії 

середньовічних міст: Імператорські привілеї та міські права ХІІ ст. в 
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Німеччині [Беркут, 1910l], історія німецьких міст [Беркут, 1912k], доля 

французьких міст в середні віки [Беркут, 1912y], устрій і управління міських 

громад у Римській державі [Беркут, 1912z], та інші. 

Необхідно відзначити, що разом з Леонідом Миколайовичем 

тематикою середньовічного міста також займався його давній соратник й 

колега по кафедрі М. М. Любович [Любович, 1904].  

Головною перевагою наукових розробок Л. Беркута є аналіз широкого 

кола джерел і літератури, серед них праці метрів історичної науки: О. Тьєррі, 

Фюстель де Куланжа, К. Лампрехта, А. Піренна. 

Збереглися відомості про курси та дисципліни, які вів Леонід 

Миколайович у Варшавському університеті.  

У 1910 р. він проводив «Лекції з історії середніх віків» для студентів 1-

2 курсу історичного відділення історико-філологічного факультету.  

У 1911-1912 академічному році він мав читати «Вступ до історії 

середніх віків» для студентів 1 та 2 курсів історичного відділення. У 1912-

1915 рр. Л. Беркут проводив заняття з історії Стародавнього Риму (для 1-3 

курсів) [Беркут, 1911d, c. 1]. 

Викладацька діяльність Л. М. Беркута не обмежувалася тільки 

Варшавським університетом. У 1910-1911 рр. він читав «Лекції з історії 

Франції ХVІІ ст.» на Вищих жіночих курсах при Варшавському університеті 

[Беркут, 1910/1911q, c. 1]. 

За роки напруженої роботи та викладання Л. М. Беркут накопичив 

величезний досвід, який втілив у виданні низки солідних навчальних 

посібників, що, на наше глибоке переконання, й досі не втратили свого 

значення. Стисло розглянемо деякі з них. 

Один з перших своїх посібників, виданий в 1911 р., Л. М. Беркут 

присвятив «Вступу до історії середньовіччя». При складанні даного 

посібника автор використав кращі твори російських науковців: 

О. І. Георгієвського [Георгиевский, 1865], В. Г. Васильєвського 

[Васильєвський, 1882], В. Сокольського [Сокольский, 1881]. 
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У своєму загальному огляді «Середніх віків» Л. Беркут відповідає на 

запитання, що являють собою «середні віки» і яке їх значення в системі 

історичного знання. Далі вчений розкриває значення поняття «medium 

aevum», вказує, що цей вислів з‟являється в історичній науці лише з 

половини ХVІІ ст. [Беркут, 1911d, с.4].  

Для зручності ведення своїх лекцій і більш продуктивного сприйняття 

студентами наукового матеріалу вчений пропонує розглядати середньовіччя 

в двох хронологічних періодах. Перший величезний період починається від 

падіння Західної Римської імперії в 476 р. і триває до епохи Карла Великого і 

його наступників, тобто до кінця ІХ ст. Цей період характеризується 

боротьбою римських і германських елементів, вимиранням старого і 

розвитком нового, а також сплетінням чужих за своєю природою елементів 

[Беркут, 1911d, с. 5]. 

Другий період починається після життя та діяльності близьких 

нащадків Карла Великого. Тут у всій красі квітнуть дві характерні риси 

середньовічного життя – католицизм, який впливає на інтелектуальне, 

моральне, особисте життя людей Західної Європи, та феодалізм – ціла 

система, яка зачіпає політичну, економічну, юридичну сторону побуту 

романських і германських народів. Для українського вченого вся 

середньовічна епоха обертається в рамках так званого католицько-

феодального ладу, де немає антагонізму між романськими і германськими 

елементами, тут вони пристосувалися один до одного, виробивши цей лад, 

настільки характерний для середньовіччя, який помітно втрачає своє 

домінування до нових часів ХV століття [Беркут, 1911d, с. 5-6]. 

Для того щоб розглядати середньовічну історію як особливий і 

цілісний розділ загальної історії, Л. Беркут пропонує провести цікаву 

операцію порівняння способу життя «західноєвропейських націй» середніх 

віків і так званих «класичних народів» [Беркут, 1911d, с. 6-7]. Перше, на що 

пропонує звернути увагу професор при порівнянні античної та 

середньовічної цивілізацій, це на світський характер першої. Релігія у 
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стародавніх греків і римлян ніколи не відігравала такої ролі, як на Сході, вона 

не розвилася в цілу догматичну систему, яка становила б весь світогляд 

людини, освячувала соціальні інститути, підкоряла б собі думки, почуття і 

волю як окремої особи, так і цілого суспільства. З появою християнства 

цілісність античної цивілізації, безсумнівно, порушується – поруч зі 

світською філософією, заснованою на критичному мисленні, з‟являється 

релігійна теологія, поруч зі світським правом з‟являється канонічне, поруч з 

державою як мирською установою з‟являється нова релігійна установа – 

церква. Саме такий дуалізм філософії та теології, світського та церковного 

права, світської держави та церкви для Л. Беркута є особливою 

характеристикою середніх віків [Беркут, 1911d, с. 7].  

Іншою важливою відмінною рисою середньовічного способу життя, 

вважає вчений, є структура політичного ладу. Антична цивілізація, говорить 

Л. Беркут, була переважно міською, саме міські громади були тією 

політичною формою, якою жили народи Греції та Італії. Навіть Римська 

імперія поділяла принцип союзу міст, тільки під владою Рима. Але з 

приходом варварів подібна система втрачає своє значення, політичний 

устрій, вироблений античним світом, руйнується. Сукупність германських 

племен рано виявляє здатність до того, щоб перетворитися в державу-націю, 

чого не змогла досягти сукупність міських громад античного світу [Беркут, 

1911d, с. 7-9].  

Сам вплив германської політичної форми на залишки муніципального 

побуту і на ідею імперії мав настільки величезне значення, що вже в силу 

цього факту історія середніх віків не може вважатися продовженням давньої і 

має бути виділена в особливий розділ історичної науки [Беркут, 1911d, с. 10-

11]. 

У цілому, даючи загальну характеристику «середнім вікам», Л. Беркут 

намагається донести до слухачів (студентів) основну тезу своїх студій – 

«середні віки» не є епохою стагнації або культурного застою. Для 

українського професора епоха «середніх віків» – це, перш за все, епоха 
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постійної динаміки. За великим переселенням народів слідом йде навала 

норманів, потім хрестові походи, зовсім поруч йдуть повстання міст і 

французьке альбігойство і, нарешті, гуситство. Поруч з монахом йде лицар, 

світський сеньйор і духовний магнат мають одні й ті ж інтереси як феодальні 

власники, проте повинні змагатися як представники різних станів, саме тут, в 

«середньовіччі», папа і імператор покликані доповнювати один одного, проте 

перебувають у вічній ворожнечі, як представники держави та церкви [Беркут, 

1911d, с. 11-13]. 

Подальші свої наукові лекції (І-ІІІ) Л. Беркут присвячує початковому 

етнографічному складу населення південно-західної Європи – іберам та 

лігурам. Окреслює ареал їхнього географічного розташування. Професор 

наводить дані давньогрецького географа Страбона, який повідомляє, що 

поняття «Іберія» застосовувалось до області між Гасконською та Ліонською 

затоками. Встановлює загальну спорідненість між трьома європейськими 

етносами – іберами, аквітанцями та басками. У своїх студіях вчений 

схильний до теорії про те, що лігури були найбільш стародавніми 

представниками арійської сім‟ї, які мешкали на європейському континенті 

[Беркут, 1911d, с. 13-15]. 

Далі Л. Беркут, розглядає питання, що стосуються етногенезу кельтів 

та їх міграційних напрямків. Переселення цих племен, пише професор, 

можуть бути зведені до трьох основних потоків-напрямків, які мали вихідну 

точку в Германії. Перший міграційний рух був спрямований на Іспанський 

півострів. Другий, в кінці V-IV ст. до н. е., був розділений на два – до Італії 

та нинішньої Богемії. Третій, під тиском германців – аж до Малої Азії, де 

була заснована в 240 р. до н.е. незалежна держава Галлатія. На сьогоднішній 

день залишки стародавніх незалежних кельтів, пише історик, збереглися на 

півночі Британії та в Ірландії [Беркут, 1911d, с. 15-19]. 

Більшу частину своїх викладацьких студій (IV-VI лекції) Л. Беркут 

присвячує народам Галлії. Дуже барвисто і жваво він описує історію галлів в 

епоху римського завоювання, говорить про їх побут, релігію, культуру, про 
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міжплемінні відносини, торкається важливих питань завоювання Галлії 

Юлієм Цезарем та подальшої її «романізації» [Беркут, 1911d, с. 20-21; 33-38].  

Не оминає професор тематики внутрішньотериторіальних та 

політичних реформ імператорів Діоклетіана та Константина Великого та 

відображення їх в житті Галлії. У підсумках вчений підкреслює: при цих двох 

імператорах кількість римських елементів в Галлії настільки збільшилася, що 

до кінця ІІІ ст. ми спостерігаємо динамічне згасання Галльської релігії та 

права, проте, якою великою не була б романізація, ми все ж таки можемо 

віднайти сліди кельтських елементів [Беркут, 1911d, с. 39-46; 46-54]. 

Останні свої студії (VII-X лекції) вчений присвятив виникненню та 

поширенню християнства в Західній Європі [Беркут, 1911d, с. 54].  

Тут Л. Беркут поступово описує життя і устрій перших християнських 

громад та боротьбу нової релігії з язичництвом. Розглядає роль Отців церкви 

– папи Віктора І та Іринея Ліонського у розповсюдженні християнського 

віровчення в Галлії, говорить про появу такого інституту в церкві, як 

Середньовічне чернецтво, торкається важливих і на той час маловивчених 

питань – впливу чернечої культури на життя середньовічного суспільства. 

Все це дозволяє нам характеризувати Леоніда Беркута як історика 

середньовічної Західної Церкви [Беркут, 1911d, с. 62-71; 71-80]. 

Портрет Л. М. Беркута як вченого буде неповним, якщо ми не 

торкнемося його діяльності як прекрасного знавця і викладача історії 

Стародавнього Риму та Римського права. Так, в 1912 році у Варшаві 

виходить його змістовна монографія «Устройство и управление городских 

общин в римском государстве преимущественно в эпоху Империи. 

Историко-юридический очерк» [Беркут, 1912z, с. 1]. Тут з властивою йому 

науковою скрупульозністю Л. Беркут розглядає феномен «persona publica», 

аналізує взаємини селян та міських жителів, описує походження і права 

давньоримського колонату.  

Наступну частину свого наукового дослідження Л. Беркут присвячує 

«munera personarum et patrimonii», де описує різноманітні посади в 
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Римському місті, джерелами для дослідника є твори римських юристів: 

Ульпіана, Гермоніана, Аркадія Харизія, блж. Августина [Беркут, 1912z, с. 10-

12-18]. 

Дуже системно Л. Беркут розкриває взаємовідносини сенату та міських 

магістратів, звертається до питань управління в муніципіях та провінційних 

містах, які утворювалися за римським зразком [Беркут, 1912z, с. 44-52]. 

Останню частину своєї праці дослідник присвячує вивченню 

фінансових питань, пов‟язаних з доходами та витратами міських громад в 

Римській державі. Всі джерела доходів міських громад в епоху імперії 

Л. Беркут розділяє на дві категорії. До першої він відносить «доходи 

постійні»: за володіння земельною власністю, експлуатацію міських полів, 

плату за користування водою, лазнею, різні мита, штрафи, прибуток від 

общинних рабів. До другої вчений відносить так звані «не постійні», тобто 

випадкові доходи, які місто отримує від дарувань чи дарів за заповітом 

[Беркут, 1912z, с. 53-65].  

Що стосується витрат міських громад в епоху імперії, то вони були 

наступні: культ і сакральні потреби, виховання та суспільне навчання, 

посольства, державна пошта, благодійність і лікарі, закупівля хліба, народні 

розваги, різного роду споруди міських будівель [Беркут, 1912z, с. 66-

81]. Матеріал даної роботи характеризує Л. Беркута як першокласного знавця 

латини та інших європейських мов. Протягом розкриття усіх тем фігурує 

величезна кількість не тільки латинських, але й грецьких термінів та понять. 

Вченого вирізняє високий рівень ерудиції, прекрасне знання культури та 

побуту стародавнього світу. Характерною рисою не тільки лекцій, а й 

подальших наукових видань Л. Беркута є чітке зосередження на темі, аналіз 

біографії історичних персонажів, вивчення культурної атмосфери [Налівайко, 

2021, с. 29-31].  

Все це свідчить, що Л. Беркут був спадкоємцем найкращих наукових 

традицій XIX – початку XX ст., адже в своїх поглядах завжди був 

прибічником аналізу першоджерела. Саме цей принцип став основою 
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наукової діяльності на все подальше життя. У цілому ж лекції демонструють 

його як викладача з широкого мислення і допомагають нам проникнути в 

його духовний світ [Налівайко, 2021, с. 29-32]. 

Аналізуючи лекційний матеріал та навчальні посібники Л. М. Беркута, 

ми можемо зробити ще одне важливе спостереження: будучи професором 

Варшавського університету, він, тим не менш, відмінно знав програму і 

систему роботи середніх навчальних закладів, здійснюючи тим самим таку 

необхідну наступність у системі освіти. 

На жаль, на сьогоднішній день навчальні посібники Леоніда 

Миколайовича, написані на початку минулого століття, залишаються 

маловідомими. 

Починаючи з 1915 р., коли військові дії на фронтах Першої світової 

війни стали впритул наближатися до Варшави, було прийнято важке рішення 

про евакуацію університету вглиб Росії. Хоча війна йшла вже майже рік і до 

евакуації, здавалося б, можна було б підготуватися заздалегідь, однак вона 

була настільки поспішною, що в Москву вдалося вивезти тільки частину 

університетського обладнання. Практично весь професорсько-викладацький 

склад і частина студентів були евакуйовані спочатку до Москви, а вже потім 

– у Ростов-на-Дону. Але до самого Ростова Л. Беркут потрапив не раніше 

1917 року [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 85]. 

Цікаво, що 6-го лютого цього ж року, вже в Ростові, історико-

філологічний факультет подає клопотання на ім‟я Попечителя Варшавського 

Навчального округу про відрядження екстраординарного професора 

Л. М. Беркута з науковою метою до Росії на період з 1 травня по 1 жовтня 

1917 року [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 86]. Мотивацією для такого 

клопотання були повна неможливість у даний час отримання в Ростові-на-

Дону необхідних для занять іноземних книг і особливо нових виданих 

текстів; найбільш продуктивним часом в університетських книгозбірнях є 

саме позаканікулярний час, коли бібліотеки функціонують в усі дні тижня; 

професору Беркуту потрібно було зібрати матеріали для лекцій з історії 
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середніх віків в майбутньому 1917-1918 академічному році. Міністерство 

Народної Освіти прихильно поставилось до клопотання, проф. Беркуту було 

призначено відрядні кошти в сумі 250 рублів зі спеціального фонду [ГАРО. 

Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 90]. 

Даний документ підкреслює два важливих моменти в житті Л. Беркута. 

Перший, що в 1917-1918 учбовому році проф. Беркут збирався читати в 

Ростові спеціальний курс лекцій з історії середніх віків. Другий характеризує 

його як сумлінного науковця і його ставлення до справи викладання: «Для 

роботи історику постійно потрібні нові іноземні матеріали і найголовніше – 

видані джерела».  

Вже 1-го липня цього ж року Міністерством Народної Освіти Л. Беркут 

був обраний виконуючим посаду екстраординарного професора Донського 

університету [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 84-86].  

15 липня 1918 р. Ректорат Донського університету відряджає 

Л. Беркута на літній вакаційний час з науковою метою, як зазначалося в 

посвідченні, «у службових справах», до Києва, Одеси та в інші міста України 

і Варшаву [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 22]. 

Важливо відмітити, що практично відразу після свого переїзду до 

Ростова Леонід Миколайович з невідомих для нас обставин (можливо були 

проблеми зі здоров‟ям, а можливо, через нові політичні зміни) складає свій 

«Духовний заповіт» [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 17]. Завдяки цьому 

документу, який зберігся в особовій справі Л. Беркута в архівах ГАРО, нам 

стали відомі деякі важливі та цікаві факти з особистого життя вченого. 

Перш за все, свій «головний скарб», книги та наукові посібники, які 

Леонід Беркут збирав усе своє життя, він передає у власність кабінету 

загальної історії Державного Донського університету м. Ростов. До речі, 

після переїзду вченого до Києва більша частина його бібліотеки так і 

залишилася в Ростові [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 18]. 
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Л. Беркут був завзятим філателістом, свою колекцію рідкісних марок 

він волів лишити своєму племіннику та похреснику Анатолію Васильовичу 

Беркуту [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 18-19]. 

І наостанок, зовсім невеликі збереження, які знаходилися в банку, та 

премію в розмірі 200 рублів за «медальний твір», яку він мав отримувати 

через кожні два роки, він заповідає своїй дочці Олені Беркут. Свідками 

заповіту, що поставили свої підписи, були два колеги Леоніда Миколайовича 

– майбутній ректор Ростовського університету О. М. Євлахов та філолог-

славіст, історик літератури В. А. Францев [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 

18-19].  

У 1918 р. Л. Беркут отримує посаду ординарного професора Донського 

університету, а після трьох років роботи, 23 жовтня 1920 р,. на засіданні 

факультету він був обраний помічником декана історико-філологічного 

факультету цього ж навчального закладу.  

Третього листопада 1920 р. на факультеті було відкрито нове романо-

германське відділення. Леоніду Миколайовичу Беркуту було доручено, крім 

12-ти годинної норми викладання, ще 2 години обов‟язкових читань з 

латинської середньовічної палеографії. Враховуючи необхідність викладання 

даного курсу, факультет клопотав про фінансування проф. Беркуту за 2 

години понад норми [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 25].  

 У Ростові-на-Дону вчений залишався відносно недовгий час – з 1917 

по 1922 рр., далі професор Л. Беркут переїжджає на батьківщину, до рідного 

Києва. Що саме спонукало Леоніда Миколайовича повернутися до Києва? 

Нам здається, що тут слід врахувати наступні важливі обставини.  

По-перше, це нові важкі випробування для всіх професорів 

Варшавського університету, які настали з встановленням в 1920 р. на Дону 

радянської влади. Вся інтелігенція, і особливо вузівська професура, спочатку 

розглядалася більшовиками як ворожа до радянської влади, з усіма 

подальшими наслідками. Особливо наочно це проявилося на донській землі. 

З перших своїх кроків нова влада почала запеклу боротьбу за перетворення 
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університету в радянський навчальний заклад, поступово вводячи до складу 

його управління відданих комуністів, здатних здійснювати політику 

Комуністичної партії. Завдання партії полягало в тому, щоб «перевиховати 

старих професорів, переконати їх, що вони можуть успішно працювати в 

радянському університеті», – писав пізніше колишній ректор навчального 

закладу Є. С. Белозеров [Белозеров, 1959, c. 163]. Дуже часто таке 

«перевиховання» виражалося в звільненнях, арештах та засланнях 

представників старої професури. 

Леоніду Миколайовичу пощастило, йому вдалося уникнути репресій. 

Справа в тому, що після окупації Києва більшовиками в 1919 р. і в результаті 

проведених ними так званих «нових освітніх реформ», у 1920 р. Київський 

університет був розформований. З історико-філологічного та фізико-

математично-природничого факультетів університету, Київського 

учительського інституту та Київських вищих жіночих курсів був створений 

Вищий інститут народної освіти ім. М. Драгоманова (ВІНО), а з 1926 р. – 

Київський інститут народної освіти (КІНО) [История Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко]. Саме на засіданні 

ВІНО ім. Драгоманова від 20 квітня 1922 р. проф. Донського університету 

Л. М. Беркут був обраний на посаду професора даного інституту по кафедрі 

загальної історії [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 27]. А вже в травні цього ж 

року він отримав схвалення від ради Донського університету і навіть 

невеликі матеріальні кошти для переїзду [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 

29].  

Таким чином, вже будучи відомим науковцем, Леонід Беркут 

повертається на батьківщину, вступаючи в новий і завершальний період своєї 

викладацької та наукової діяльності. 

 

2.3. Київський період в житті Л. Беркута, науково-педагогічна 

діяльність 
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Останній період життя Л. М. Беркута, з одного боку, був досить 

плідним (у творчому аспекті), а з іншого, надзвичайно складним, оскільки 

вчений опинився в абсолютно нових для себе життєвих умовах. Становлення 

радянської влади на теренах України було тісно пов‟язане з реформами не 

тільки в суспільному житті, а й в освітній системі. Зміни, що відбувалися 

протягом 1919 р. та на початку тридцятих років, суттєво вплинули на 

розвиток науки у вищих навчальних закладах України, на формування нового 

наукового покоління та на напрями і методи наукових досліджень [Ляпіна, 

2002, c. 101-110; Ляпіна, 2002, с. 6-16].  

Треба відзначити, що саме в цей час університети, як центри науково-

дослідницької роботи, практично перестають існувати. Згідно з «новою» 

освітньою реформою, яка розпочалася з 1920 р., передбачалася ліквідація 

«буржуазної освіти», тобто університетів, які не відповідають завданням 

«нового державного будівництва» [Ляпіна, 2002, c. 101-102]. Основою для 

освітньої система мала стати трудова школа, мета якої – насичення 

практичними заняттями та створення кваліфікованих кадрів перш за все для 

народного господарства. При такому розкладі, гуманітарна сфера не входила 

в плани «нової радянської влади» [Ляпіна, 2002, c. 101].  

Звичайно, що внаслідок таких змін обмежувалися і наукові комунікації 

між європейськими та українськими вченими, практично стали неможливим 

поїздки за кордон, відвідування провідних європейських наукових центрів, 

обмежувалася можливість роботи з джерелами та архівними матеріалами. 

«Нова влада» прагнула встановити тотальний контроль за культурною, 

духовною та ідеологічною сферами людського життя.  

Реформування Київського інституту в 1920 р., про яке було згадано 

вище, призвело до значних змін. За спогадами О. Оглоблина, в той час 

кафедра всесвітньої історії перебувала далеко в не найкращому стані 

[Оглоблин, 2013, с. 213-216]. Більша частина старих викладачів залишила 

викладання, а нових практично не було, при цьому ніхто не брав до уваги, що 

ці люди ще зберігали високий науковий та творчий потенціал і могли ще 
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багато чому навчити молодих студентів. Тому в 1922 р. було прийнято 

рішення залучити до викладання зарубіжної історії досвідчених метрів науки 

– Л. Беркута, Г. Павлуцького, М. Василенка. Самому ж Леоніду 

Миколайовичу, крім викладання, Київський ІНО запропонував обійняти 

посаду керуючого кафедрою Всесвітньої історії, яку він буде обіймати до 

самої смерті (+1940) [ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1077. Арк. 189 зв.-190].  

Для Л. Беркута, як і для багатьох його колег-медієвістів того часу, 

такий переїзд надавав можливість професійного працевлаштування, оскільки 

у зв‟язку з реорганізацією вищої освіти часто медієвісти лишалися практично 

без роботи, їм доводилося або «кидати медієвістику» і перекваліфікуватися, 

або повертатися до центрів, де можливостей професійного працевлаштування 

було більше, завдяки наявності бібліотек, музеїв, науково-дослідних 

структур різного рівня. В Україні таким центром стає Київ, але і тут аж до 

середини 30-х рр. реалізувати себе професійно стає все складніше [Дмитриев, 

2012, с. 403-438; Клюев А. И., Свешников А. В., 2013, с. 131-143; 

Колчинский, 2018, с. 100-150]. 

У КІНО прибулі науковці почали викладали свої спецкурси на 

історичному відділенні (чи циклі), а з 1926 р. на відділі суспільствознавства 

факультету профосвіти. Недовгий час у 1923-1924 рр. Л. Беркут був навіть 

обраний деканом факультету професійної освіти цього ж університету 

[ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 12. Спр. 483. Арк. 7]. 

Необхідно зазначити, що ще з 1920 р. загальні історичні дисципліни 

були перейменовані на такі курси, як «історія класової боротьби в античному 

світі, середні чи нові віки». Загалом, впродовж всієї історії КІНО 

відбуваються постійні зміни – змінюються навчальні програми, на жаль, 

змінюється і склад викладачів, старих викладачів намагаються змінити нехай 

і на багато менш кваліфікованих, але на недавно вирощені власні кадри. Так, 

наприклад, проф. О. Покровський, дослідник, викладач історії античності, 

був змушений через складні умови переїхати до Ніжина, а проф. М. 
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Василенко взагалі був репресований [ДАК. Ф. 356. Оп. 1. Спр. 255. Арк. 15 

зв.]. 

У цілому, наркомат освіти був націлений радикально вести боротьбу 

проти «ворожих буржуазних теорій», а також змінити навчальні програми і 

видалити ті предмети, які непотрібні майбутньому вчителю радянської 

школи. Тому з 1923 р. в КІНО все більше й більше відбувається своєрідна 

педагогізація наукового процесу. Але, звичайно, такий швидкий радикальний 

підхід не міг кардинально й зразу змінити методи викладання досвідчених 

вчених. Зазначимо, що Л. М. Беркут на науковій ниві почав працювати ще з 

1902 р., тому [ДАК. Ф. 16. Оп. 4. Спр. 634. Арк. 43] змінити методику 

викладання та саме розуміння наукового процесу в цілому для нього самого і 

для його колег було практично неможливо. У свою чергу, саме керівництво 

факультету, розуміючи це, намагалося особливо не акцентувати увагу на те, 

що саме слід змінити.  

Г. Павлуцький почав викладати історію західноєвропейського 

мистецтва, а Л. М. Беркут – історію середніх віків та декілька спецкурсів із 

всесвітньої історії [ЦДАВО. Ф 166. Оп. 12. Спр. 483. Арк. 1-2].  

У 1924 р. помирає проф. Г. Павлуцький, тому додаткові години курсу з 

історії культури були надані Л. Беркуту. Напевно ми не помилимося, якщо 

зазначимо, що впродовж 1920-х рр. Л. Беркут лишався практично єдиним 

провідним дослідником з питань західноєвропейського середньовіччя та 

західноєвропейської історіографії [Дьомін, 2011, с. 147-148].  

У період своєї роботи в Київському інституті народної освіти на 

кафедрі всесвітньої історії Л. Беркут, крім основних курсів з історії середніх 

віків та Риму, викладає цілий ряд інших історичних дисциплін: історію 

середньовічних міст, методологію історії, джерелознавство середньовічної 

історії, латинську палеографію, дипломатику, історію середньовічної 

латинської літератури, історію французького абсолютизму, історію Англії за 

нових часів [ДАК. Ф. 3561. Оп. 1. Спр. 254. Арк. 39; Левченко, 1928, с. 281, 

Налівайко, 2019, с. 39]. При підготовці до своїх лекцій Л. М. Беркут 
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використовував досить різноманітну літературу, що говорить про широкий 

науковий кругозір вченого, це роботи К. Лампрехта, Е. Бернгейма, 

П. Ардашева, О. Лаппо-Данилевського, М. Хвостова, Ф. Енгельса, 

К. Каутського [ДАК. Ф. Р-346. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 24 зв.-25; Ляпіна, 2002, 

c. 104-105; Стельмах, 1997, с. 111-12, 115-119, 142]. 

Окрім викладання на факультеті, Л. М. Беркут багато часу приділяє 

справі українізації своєї кафедри. Один з багатьох студентів Л. Беркута, 

М. Левченко в своїй статті, присвяченій двадцятип‟ятиріччю викладацької 

діяльності професора, про це пише наступне: «Л. Беркут виявив себе як 

чудовий прибічник української культури. Після свого приїзду до Києва він 

входить в тісні відносини з українською інтелігенцією, успішно проводить 

українізацію кафедри всесвітньої історії, таким чином подаючи приклад для 

інших кафедр» [Левченко, 1928, c. 281]. Підтвердженням цього є запис в 

Анкетному листі КІНО за 10.03.1927 р., де професор зазначає, що викладає 

він саме українською мовою [ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 12. Спр. 483. Арк. 1].  

З 1924 по 1927 рр. при КІНО діяв семінар підвищеного типу, метою 

якого була підготовка студентів старших курсів з основних теоретичних 

дисциплін до науково-дослідницької роботи, сприяючи таким чином 

підготовці складу майбутньої аспірантури для інститутів та науково-

дослідницьких кафедр. Однією з секцій семінару, а саме секцією загальної 

історії в 1924 р., керував проф. Л. Беркут. У ЦДАВО України (в особистому 

фонді проф. О. Оглоблина) залишилися звіти цього семінару, в яких ми 

знаходимо корисну інформацію щодо огляду педагогічної діяльності 

професора [ЦДАВО. Ф. 3561. Оп. 1. Спр. 269. Арк. 5 зв.].
 
Проводячи своє 

перше засідання, Л. Беркут виступив с доповіддю про наукове життя 

Тьєровського інституту в Парижі, розповівши слухачам про головні наукові 

методологічні напрямки французьких істориків [ЦДАВО. Ф. 3561. Оп. 1. 

Спр. 269. Арк. 6 зв.]. Далі в своєму звіті керівник семінару пише, що його 

слухачі (в кількості 5-ти осіб), успішно прослухали спеціальний курс з історії 

середньовічного міста, переважно німецького, окрім ознайомлення з 
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матеріалами (а це були спеціальні збірники джерел), багато часу приділяли 

обговоренню важливих питань соціального життя середньовіччя, таких як 

середньовічний імунітет, відношення ринку до міста.
 
Крім того, кожен з 

п‟яти слухачів/співробітників, отримував особливе завдання для більш 

детального вивчення спеціальної теми. Так, наприклад, пише Беркут: 

«Гейдельберг працює над темою – «Парламентські реформи в Англії в ХІХ 

та ХХ ст. у зв‟язку з розвитком соціальних взаємовідношень», а Діаконенко 

взяла тему – «Старий напрямок і новий підхід до вивчення Ренесансу». 

Цікаво, що даючи для розробки теми слухачам/співробітникам секції, 

професор враховував не лише їх методологічне значення, чи індивідуальні 

інтереси, а й здібності своїх студентів. Для Л. Беркута важливо, щоб 

майбутні вчені не тільки вміли використовувати весь науковий матеріал, а 

головне, навчились робити самостійні висновки [ЦДАВО. Ф. 3561. Оп. 1. 

Спр. 269. Арк. 13]. 

У цей період Л. Беркут не полишає також і своєї дослідницької роботи. 

У списку наукових робіт КІНО проф. Л. Беркута за 1925-1926 рр., написаним 

ним власноруч, ми знаходимо наступний перелік робіт: 1) дослідження «Про 

долю каролінгської історіографії 20-40 рр. ІХ ст.», прийнятий до друку УАН; 

2) стаття « Про ідеологію німецьких цезаристів Середніх віків», Записки 

УАН; 3) дослідження «Про основні елементи розвитку ленної системи», для 

записок ІНО; 4) в стадії підготовки для УАН – «Середньовічний імунітет; 

його походження та модифікації» [ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 12. Спр. 483. Арк. 4].  

У цей час Л. М. Беркут також займається проблемою походження 

феодальної системи. У 1927 р. виходить невелика за обсягом робота, яка так і 

називається – «Про основні елементи в походженні феодальної системи» 

[Беркут, 1927x]. У цій роботі професор дає власне визначення таким 

поняттям, як: «fiscus», «benefitium», «feodum». Багато говорить Л. Беркут про 

виникнення феодальної системи під час правління Меровінгів, робить чітке 

розмежування між «бенефіцієм» та «прекарієм», описує походження 

«васалітету» та «комендації» як однієї з форм васального договору. Більш 
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ґрунтовний аналіз цієї роботи ми дамо в наступному розділі роботи [Беркут, 

1927x, c. 1-5]. 

Продовжуючи свої наукові студії, професор воліє не зупинятися тільки 

на соціально-економічних аспектах середньовічної історії, а й звертає свою 

увагу на філософсько-теоретичні питання середньовічного світогляду, саме 

на ідеологію німецьких цезаристів середніх віків [Беркут, 1927w]. У своїй 

роботі професор проводить дослідження головної філософської ідеї чи мети 

німецьких імператорів середньовіччя, яка виявилася настільки живучою, що 

пережила своїх авторів і відголоски якої можуть спостерігати навіть 

сучасники. Починаючи з коронації Карла Великого, пояснюється сама 

необхідність в існуванні Священної Римської імперії – єдиного 

християнського світу, яким керує єдина влада імператора. Взагалі така ідея 

була своєрідною психологічною потребою для середньовічної людини, 

резюмує професор [Беркут, 1927w, c. 3-4]. Такої «месіанської ідеї» 

дотримувалися Фрідріх І Барбаросса, який вважав себе спадкоємцем 

Константина і Юстиніана Великого, Фрідріх ІІ з династії Гогенштафенів та 

інші германські імператори. Саме ідея «єдиного самовладного володаря», 

який отримує владу від Бога, стає однією з вагомих причин драматичної та 

запеклої боротьби між «Sacerdotium та imperium». Ця ідея жила багато 

століть, аж поки разом з Відродженням та реформацією, дітьми 

«торговельного капіталізму», не прийшли на зміну нові ідеї, зруйнувавши 

середньовічний погляд, – продовжує професор [Беркут, 1927w, c. 4].
 

Дуже професійно в своєму дослідженні Л. Беркут приводить читача до 

думки, що саме ця середньовічна ідея відіграла і відіграє важливу роль для 

теперішнього німецького народу, який аж до сьогоднішнього часу перебуває 

під владою поглядів всесвітньої політики Карла Великого [Беркут, 1927w, 

c. 16]. 

Крім наукових надбань, 1927 рік став для Л. М. Беркута ювілейним, у 

цьому році український вчений святкував 25-тиріччя своєї наукової 

діяльності. В Інституті Рукопису НБУ ім. В.І. Вернадського у фонді 
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В. Ляскоронського збереглися ювілейне запрошення, підготовлені 

спеціальною ювілейною комісією, запрошення, які писав сам Л. Беркут своїм 

близьким друзям, а також подяки за привітання. Неймовірно душевними та 

теплими, сповненими радості є слова подяки за привітання, які Л. М. Беркут 

адресує до Української Академії Наук: «З почуттям глибокої зворушливості я 

читаю ці привітальні рядки… Висловлюючи мені свою певну надію, що я ще 

довгі-довгі роки працюватиму на користь нашої науки, Українська Академія 

Наук, безумовно, подає мені нової енергії й сил – обіцяю виконати її 

заповіт». Безумовно, такі слова могла написати тільки та людина, яка все 

своє життя присвятила на користь науки [ІР НБУ ім. В. І. Вернадського. Ф. 

90. № 22698-22699; Ф. ХХХІІІ. № 1685; Ф. 33. Оп. ІІ, т. ІІ. № 10055-1006].  

У кінці 1920 – на початку 1930-х рр. в силу переважно політичних 

причин відбуваються чергові зміни у системі викладання загальної історії. 

Маючи потребу в історичній науці як формі ідеологічного обґрунтування і 

легітимації правлячого режиму, радянська влада «повертає» історію в 

середню і вищу школу. Відкриваються історичні відділення і факультети, як 

в старих, так і в нових університетах та педагогічних інститутах. Відповідно, 

виникає потреба в медієвістах, здатних забезпечити кваліфіковане читання 

курсу історії середніх віків у цих навчальних закладах. Такі зміни стають 

відчутними і в Київському ІНО. Вводяться ті дисципліни, які раніше були 

ліквідовані, збільшується корпорація науковців, але разом з такими, на 

перший погляд, позитивними змінами відбувається повна політизація всього 

навчального процесу. Вчені повинні були повністю переорієнтуватися на 

марксистсько-ленінське трактування історичного процесу [Вайнштейн, 1968, 

с. 64-65]. Треба зазначити, що в умовах сталінських репресій Л. Беркут, як і 

інші викладачі, був змушений оволодіти марксистко-ленінською 

методологією та друкувати ідеологічно правильні статті [Жмудський, 1959, c. 

530-531]. 
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Проте його роботи не можна назвати кон‟юнктурними чи виконаними 

на замовлення, Л. Беркут завжди писав з позиції вченого, а не відданого 

марксиста [Налівайко, 2021, с. 288-293]. 

У 1932 р. виходить його стаття «Буржуазні концепції і марксистсько-

ленінське розуміння так званих середніх віків», до речі, у фондах (Архіву АН 

УРСР, № 14502) зберігалася написана власноруч Л. Беркутом чернетка цієї 

статті (на 70-ти аркушах). Витримана в дусі офіційного канону, на наш 

погляд, дана стаття написана «езоповою мовою» і виражає зовсім 

протилежний зміст [Жмудський, 1959, c. 530-531]. Більш детального розбору 

цієї теми ми торкнемося в наступному підрозділі роботи. 

Практично на схилі свого життя в 1940 р. виходить остання стаття 

Л. Беркута, яку він присвятив місцевій історіографії остготів, вестготів і 

вандалів. У ній професор намагається з марксистських позицій розглядати 

історичні праці Кассіодора, Іордана, Ісидора Севільського і Юліана 

Толедського [Калуцька, Фрізман, 1973, с. 154-168]. 

Висока ерудиція Л. М. Беркута, а також глибоке володіння дослідними 

навичками дозволяли вченому безболісно перейти до вивчення зовсім інших 

проблем, таких як марксистське вчення про закони розвитку людського 

суспільства чи історії класів і класової боротьби в епоху феодалізму, але, 

навіть вивчаючи ці роботи, здавалося б, не зовсім близькі до питань 

історичної думки середніх віків чи середньовічної історіографії, все рівно 

відчуваєш руку маститого вченого. 

Цілком ймовірно, що Л. Беркут за своїм характером був не 

конфліктною, спокійною та товариською людиною. Так, наприклад, у 

спогадах Н. Полонської-Василенко є згадка про Л. Беркута, який, будучи ще 

доцентом, приходив з іншими вченими в гості і, на відміну від інших 

запрошених, вів себе скромно й тихо [Полонська-Василенко, 2011, c. 242-

243].  

Мало того, перебуваючи за кордоном, а також у Варшаві, він постійно 

підтримував дружні стосунки зі своїми колегами. Досить згадати доволі 
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широке листування Л. Беркута з М. М. Бубновим та В. П. Бузескулом, його 

приятельські відносини з М. Любовичем та В. Ляскоронським, багато своїх 

наукових праць в знак глибокої поваги Леонід Миколайович присвятив 

декану історико-філологічного факультету університету Св. Володимира – 

проф. В. С. Іконнікову. 

На жаль, Л. М. Беркуту не вдалося створити свою наукову «школу». 

Цьому явно не сприяли деякі об‟єктивні обставини – його постійні 

закордонні наукові відрядження, переїзди з одного університету в інший, 

політичні потрясіння, війни, формування нової політичної системи та ін. Але 

те, що Леоніда Миколайовича Беркута любили і шанували його учні та 

студенти, не викликає сумнівів. Одним із свідчень цього можуть служити 

спогади проф. І. А. Гриценка про Київський університет. Описуючи 

приміщення Київського університету, навчальний процес, життя та побут 

студентства, наукові та культурні інтереси, історик згадує, що під час його 

навчання 1937-1940 рр. історію середніх віків викладав «поважний 

представник старшого покоління», академік Беркут Л. М. [Коцур, 2017, c. 

62]. Найбільш особливим для молодого студента було те, як на засіданні 

Вченої Ради історичного факультету в присутності великої кількості саме 

молодого покоління – студентів, вшановували академіка Л. М. Беркута з 

нагоди його шістдесятиріччя. Численні привітання, доповіді про життєвий та 

науковий шлях, квіти, подяки. Цікаво, що багато поздоровлень були 

виголошувані грецькою та латинською мовами. Розповідач підкреслює: «У 

наших очах останніми не лише віддавалася данина давній університетській 

традиції, а й підкреслювалася особлива вага академіка-ювіляра як вченого і 

педагога» [Коцур, 2017, c.  41]. Важко повірити, що подібні слова могли бути 

присвячені звичайному викладачеві. 

Але мусимо відмітити, що не всі студенти могли гідно та належним 

чином оцінити науково-викладацьку діяльність Л. М. Беркута. Сюди можна 

віднести так звані «Спогади про навчання в Київському інституті народної 

освіти в 1924-1928 рр. Н. В. Лінки». У цих спогадах портрет маститого, в 
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доволі почесному віці професора, малюється в «жаргонних словесних 

фарбах», нам здається, що така характеристика є зовсім неприйнятною для 

людини, знайомою з правилами етикету, та повагою до старшої людини. 

Гадаємо, що такий опис є плодом тодішнього ідеологічного виховання. Сама 

ж Н. В. Лінка в своїх спогадах зауважує, що: «…старі професори, старожили 

доживали свій професорський вік і до всяких нововведень ставилися більш 

ніж скептично, приймаючи їх чисто формально, аби не отримати відставки. 

Вони ще не засвоїли основних положень марксизму про вирішальне значення 

розвитку продуктивних сил і пов‟язаною з ним видозміною виробничих 

відносин, про роль класів і класової боротьби. Чи не засвоївши суті нового 

підходу у вивченні історії, вони в ті роки пішли по шляху найменшого опору, 

по шляху спрощенців» [Линка, 1928]. 

Чи був Л. Беркут віруючою людиною? Швидше за все так. Він був 

хрещений в православ‟ї, повінчаний, його дочка Олена була хрещена в 

православній церкві. На підставі даних, що знаходяться в особовій справі, 

Л. Беркут визначав себе до релігійної конфесії – православ‟я.  

Цікаво, що в ГАРО збереглися навіть листи від Варшавської духовної 

консисторії, яка просить канцелярію університету надати відомості про 

Леоніда Миколайовича Беркута. Також є лист, в якому настоятель 

Варшавського Свято-Троїцького собору прот. Тихон наполегливо просить 

повідомити особисто його, куди вибув і на який час приват-доцент Л. Беркут. 

Судячи з наполегливості прохання, можна припустити, що священник 

особисто був знайомий з науковцем [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 55-56-

63]. 

Професійно займаючись історією середньовічної церкви, а саме 

питаннями взаємин Римських пап та Німецьких імператорів, а також вищої 

Церковної ієрархії і королів Англії в XI ст. – поч. XII ст., Л. М. Беркут 

намагався уникати крайнощів «історичної критики». Відтворюючи історичну 

картину тих подій, вчений завжди враховував особливості світогляду та 

менталітету середньовічної людини.  
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Останні роки свого життя Л. Беркут проживав в рідному Києві, по 

вулиці Львівська, 10 у кв. 38 в дуже скромних умовах разом зі своєю дочкою. 

У формулярному списку ВІНО в графі майновий стан професор зазначив 

наступне: « …ніякого майна не маю, на утриманні є дочка» [ЦДАВО. Ф. 166. 

Оп. 12. Спр. 483. Л. 1-2].  

Помер Леонід Миколайович 12-го лютого 1940 року в 

шістдесятирічному віці. Нам достеменно невідомо, що саме послужило 

причиною смерті вченого. Поховали професора в рідному Києві на 

Лук‟янівському цвинтарі.  

З часом на могильному хресті була встановлена меморіальна дошка з 

простим, на перший погляд, але в той же час досить ємним надписом, що 

характеризує напевно все життєве кредо вченого: «Пам‟ятка історії могила 

Беркута Л. М. історика». 

Підводячи підсумки, ми хочемо відзначити наступне. Л. М. Беркут був 

не тільки прекрасним знавцем і адептом своєї справи, а й популяризатором 

історичних знань. Він не тільки чудово володів латиною, методологією 

історії, джерелознавством середньовічної історії, і а й усіма силами 

намагався донести ці знання до своїх учнів та студентів вищих навчальних 

закладів. За довгі роки викладацької роботи ним були вироблені власні 

принципи й методика викладання. Результатом його викладацької роботи 

стали навчальні посібники з історії середньовіччя та Риму, написані зі 

знанням справи, які не втратили своєї значущості та актуальності і в наш час. 

Без усякого сумніву, вчені-професори типу Леоніда Миколайовича Беркута 

служили справжньою окрасою і лицем Київського університету. Їх внесок у 

розвиток гуманітарної освіти не тільки не повинен бути забутий, але й гідно 

оцінений нащадками.  

 

2.4. Вивчення витоків феодальних інститутів та інституцій  
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Важливе місце в науковій творчості Л. М. Беркута посідає розробка 

теоретичних проблем ґенези та початкового етапу розвитку феодалізму в 

Західній Європі. Формування поглядів вченого з цього приводу відбувалося 

на тлі бурхливих наукових дискусій представників наукових шкіл 

медієвістики країн Західної Європи, Росії та України останньої четверті XIX 

ст. та перших десятиліть наступного
 
[Вайнштейн, 1968, Войтович, 2004, c. 

385-394]. Тому його концепція, в цілому побудована на засадах позитивізму, 

є певним відбиттям здобутків та протиріч історичного аналізу тодішньої 

медієвістики, яка представляє і сьогодні певний науковий інтерес. 

У сучасній науці термін феодалізм (від лат. feodum в середньовіччі –

спадкове земельне умовне тримання), має досить багато визначень та 

розбіжностей у трактуванні. Проблема визначення феодалізму пов‟язана з 

цілком природними труднощами (з якими стикнувся і Л. Беркут), що 

обумовлено як схожістю багатьох рис докапіталістичної доби взагалі і 

притаманних не тільки феодалізму. В першу чергу, домінуванням аграрної 

економіки, натуральним характером виробництва, рутинним станом техніки, 

а також наявністю багатьох регіональних та стадіальних різновидів 

феодального ладу. Ці відмінності перш за все слід вбачати в наступному: в 

формах земельної власності (приватна маєткова, державна, поєднання першої 

та другої); формах економічної реалізації цієї власності (сеньйоральна рента, 

державний податок, їх сполучення); у формах домінування панівного класу 

(приватно-договірна, ієрархічна, усталена васально-ленна система, державна 

службова система і їх сполучення); у формах політичної організації 

феодальної держави (держава – сума малих, зв‟язаних між собою 

територіальних регіональних князівств, централізована держава – степова і 

абсолютна монархія).  

Медієвісти XIX – початку XX cт., оперуючи категоріями політичної 

історії та культури, найчастіше в своїх дефініціях феодалізму трактували 

останній як феномен права, або політики, або ідеології. Українській 

історіографії була також притаманна ця ознака. У цьому разі та чи інша 
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важлива риса вказаних галузей суспільного життя могла набувати 

домінантного значення. У цьому сенсі історики так званої «юридичної 

школи» висували як вирішальну ознаку васально-ленну угоду 

[Крижановський, 2013]. Історики так званої політичної школи головну увагу 

приділяли проблемі «роздроблення суверенітету», послаблення центральної 

влади та посилення влади земельних магнатів. Феодалізм – це, по суті 

справи, стан політичної роздробленості, будь-яка форма централізованої 

монархії вже не є для них феодалізмом [Барг, 1973, c. 34-43].
 

Певний вплив на світову медієвістику, в тому числі і на українську, а 

жваві прояви цього ми бачимо в наукових студіях Л. Беркута, відбувалися в 

20-х – 50-х роках XX ст. з боку школи «Анналів», представленою в 

найбільшій мірі працями М. Блока і його послідовників. Вони презентували 

так званий соціальний напрямок в медієвістиці, який розвивався на базі 

деяких ознак впливу марксизму, хоч його представники категорично 

заперечували п‟ятиелементну істматівську формаційну схему, прийняту в 

радянській історіографії того часу [Блок, 2002, c. 157-249]. М. Блок та інші 

«анналісти» вбачали одну з головних ознак розвитку доби феодалізму в 

сеньйоральному ладі, який, проте, має, за думкою вченого, доримське 

походження і виступає як самостійний по відношенню до феодалізму суб‟єкт 

соціальної дії. 
 

На противагу відношенням взаємодії, які лежали в основі ф‟єфно-

васальних зв‟язків, сеньйорія була організацією, яка забезпечувала 

експлуатацію селян власниками землі і мала в зародку елементи антагонізму 

в практиці стосунків селян і землевласників. Наявність спільної земельної 

основи не приводить до злиття в єдине ціле сеньйорій і ф‟єфу, не надаючи їх 

співіснуванню характеру системної єдності.  

Блок вважав, що ф‟єфно-васальні зв‟язки в середовищі панівного класу 

існували протягом приблизно тисячоліття починаючи з доби Каролінгів VIII–

IX ст. Ця еволюція відбувалася на основі багатьох передумов, що істотно 

впливало не тільки на структуру класу феодалів, але й на організацію 
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суспільства в цілому. Вже в IX-X ст. соціум набуває феодального 

забарвлення, за термінологією Блока, це «перший феодальний період». На 

зміну йому в XI-XIII ст. приходить «другий феодальний період», де наслідки 

вказаної еволюції суспільства відбиті ще яскравіше [Блок, 2002, c. 157-249; 

Удальцова, Гутнова, 1970, с. 1-24]. Але все ж таки багато елементів 

середньовічного суспільства зберігають свій партикулярний характер, 

відмінний від феодальних структур. Головним серед них, як уже вище 

згадувалося, виступала сеньйорія. Як видно буде дещо далі, у своїх поглядах 

на феодалізм Л. Беркут до певної міри солідаризується з французьким 

колегою, підкреслюючи натурально-господарчий характер ранньофеодальної 

економіки.  

Але на відміну від ще одного видатного історика-медієвіста 

П. Г. Виноградова та деяких інших вчених, він не схильний абсолютизувати 

цю рису як єдину домінанту. Розвиток товарно-грошових відносин, 

ринкового обміну сприймається ними як розклад феодальної системи взагалі. 

Концепція «кризи феодалізму» в XIV-XV ст. отримала певне 

розповсюдження серед деяких істориків-позитивістів і навіть марксистів 

[Косминский, 1958, c. 257].  

Проблема визначення феодалізму як формації, так і категорії філософії 

історії завжди була актуальна для марксизму. Л. Беркут, як дуже вдумливий 

історик, не міг не звернути серйозну увагу на положення марксизму стосовно 

економічного питання в житті суспільства та його впливу на інші аспекти 

самореалізацій соціуму. Дослідження Л. Беркута показують його добру 

обізнаність з роботами К. Маркса та Ф. Енгельса і, зокрема, з «Капіталом». З 

точки зору марксистської методології, феодалізм не є інститутом або сумою 

інститутів та інституцій, а суспільно-економічною формацією, яка охоплює 

функціонування всіх галузей життя суспільства, включаючи форми ідеології, 

моралі та ін. [Поршнев, 1964, c. 19-21]. При всій різноманітності конкретно-

історичних, регіональних різновидів та стадіальних особливостей дві риси, 

які характеризують виробничі відносини цього ладу, виступають як критерій 
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для класифікації конкретного суспільства як феодального: перше, це 

монополія панівного класу на земельну власність, в категоріальних межах 

якої один з її атрибутів в тій чи іншій юридичній формі був землероб; по-

друге, наявність селянських наділів на землі, яка належала феодалам-

приватним власникам або світській державі та церкві. Ця дрібна структура 

самостійного селянського господарювання, обтяжена різними формами 

феодальної земельної ренти, істотно доповнювала систему феодальних 

маєтків. Таким чином, феодальний засіб виробництва базується на 

сполученні великої земельної власності класу феодалів і дрібного 

парцелярного господарства дрібних виробників – селян, які експлуатуються 

феодалами засобами позаекономічного примусу [Феодализм, c. 283]. Система 

останнього, як це добре відображено в працях істориків XIX-XX ст. (того ж 

Л. Беркута), як марксистів, так і позитивістів, мала різні варіації в країнах 

Західної Європи від форми кріпацької залежності і до простої станової 

нерівності [Неусыхин, 1956, с. 296].  

Самостійне господарювання селян-виробників виступає, за думкою 

К. Маркса, необхідною умовою існування феодального виробництва і 

виникнення феодальної ренти, що породжує відповідні інститути в 

суспільстві [Маркс]. Л. Беркут частково поділяє цю тезу, але з певними 

ремарками, особливо стосовно класової боротьби, які були дуже суттєвими в 

умовах домінування державного тиску тоталітарного режиму на науку. 

Відзначаючи М. Блока, а також М. Вебера, особливою увагою до питань 

класової структури, до економічних і соціально-політичних відмінностей між 

класами та їх різними категоріями і до умов, які забезпечують прогресивний 

розвиток суспільства, Л. Беркут воліє все-таки оцінювати еволюцію 

феодального суспільства не через призму істматівської ідеї – про революцію 

рабів, яка звалила Рим. Логіка його «мови натяків», при розгляді історії 

римської Галлії, приводила до зовсім інших висновків стосовно головних 

чинників формування феодалізму у майбутній Франції. Соціальні рухи в 

цьому регіоні римської доби (повстання Верцингеторікса, рух багаудів), які 
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до того не можна визначати класичними виступами рабів, не мали прямих 

наслідків для формування феодалізму у франкській державі.  

Позбавлений змоги відверто критикувати ідею «революції рабів», 

Л. Беркут за допомогою мікрозауваження підводить читача до думки, що 

встановлення влади Меровінгів не принесло юридичного визволення 

римським рабам. «Ліниві королі» не збиралися визволяти і германських рабів 

[Беркут, 1932b, c. 32-34]. Зменшення числа рабів в їх державі, а згодом і 

зникнення цієї категорії пов‟язується українським вченим з іншими 

причинами соціально-економічного та політичного плану. Стосовно 

загального означення поняття «феодалізм» Л. Беркут пише наступне: «Вислів 

«ленна» або «феодальна» система є науковий термін, яким означають одно з 

найбільших явищ всесвітньої історії в ділянці соціально-політичного 

розвитку людства. Цим терміном покривають звичайно сукупність 

специфічних особливостей того суспільного ладу, що більшою чи меншою 

мірою запанував в середньовічних державах Західної Європи, хоч 

безперечно, що певна економічна фаза в розвиткові окремих народів створює 

режим, аналогічний до «феодального». Щоб уявити його у межах навіть 

самої тільки західноєвропейської території, бракує насамперед рівноправних 

і рівно вартих елементів до порівняння; проте за сучасного розвитку 

наукового знання, можна сказати напевно, що середньовічна ленна система 

повстала через сполучення двох рівноправних інститутів: бенефіціяльної 

системи та васалітету» [Беркут, 1927x, c. 45]. 

Така трактовка феодалізму українським вченим дозволяє нам зробити 

деякі констатації стосовно його методологічних візій даної проблематики, які 

показують філософію його аналізу, дозволяючи нам бачити лінії його 

розмежування або навпаки, ідейної близькості з представниками різних 

історичних шкіл, а також оригінальність його власного підходу як історика.  

Отже, констатуючи наявність в концепції Л. Беркута наступних 

філософсько-історичних та соціологічних елементів, ми переходимо до 

наступних висновків: 
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- феодалізм для українського історика – це система, яка охоплює 

важливі ланки суспільного життя Західної Європи; 

- він виступає і як певна економічна фаза в розвитку окремих народів, в 

першу чергу західноєвропейських; 

- трактування науковцем суті співвідношення між соціально-

політичним і економічним аспектами феодалізму відрізняється від 

марксистської тези про первинність економічного базису, в даному випадку 

економіки феодального суспільства по відношенню до соціально-політичних 

інститутів та інституцій вказаного соціуму. Положення марксизму мали 

певний вплив на Л. Беркута, але тільки у тому сенсі, що вчений у творах 

радянського періоду визнавав значення економічного чинника у суспільному 

житті народів, але цей чинник не можна назвати головною детермінантою 

всіх обставин, а класову боротьбу головною рушійною силою історії;  

- бачення феодальної системи Л. Беркута по своїй суті дуже близьке до 

терміну «феодаліте» М. Блока, з приводу змісту якого інший послідовник 

школи «Анналів» – французький історик, в наукову сферу якого входило 

вивчення західноєвропейської середньовічної ментальності та структури 

феодального суспільства Ж. Дюбі, писав: що «феодаліте» – це по суті 

означення форми здійснення влади в Західній Європі в період біля 1000 р. – у 

встановленні форми здійснення повних взаємовідносин між власниками 

землі і селянами [Бессмертный, 1984]; 

- у своєму трактуванні співвідношення економічного, соціально-

політичного та політико-правового аспектів соціального життя 

середньовічної Європи Л. Беркут близько підійшов до майбутніх візій Ф. 

Броделя щодо ролі різних соціальних домінант (політичних, релігійних, 

наукових тощо), в історії суспільства і держави [Бессмертный, 1984]; 

- означення «феодальної системи» в трактуванні українського історика 

зачіпає і проблему спадкоємності феодалізму з попередньою епохою. Тут 

можна побачити велику близькість ідейних позицій Л. Беркута та німецького 

вченого, видатного соціолога, історика-опозиціонера ідеї історичного 
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матеріалізму М. Вебера. Не випадково, підкреслюючи цю ідейну близькість, 

український вчений на початку своєї статті «Про основні елементи в 

походженні феодальної системи» наводить дуже характерне в цьому сенсі 

висловлювання М. Вебера: «У тій формі, в якій феодалізм повстав у Європі 

на початку середніх віків, стародавні часи знали його лише в зародках: 

сполучення васалітету й бенефіція в тій формі, якої набрало романо-

германське ленне право, не має для себе повної аналогії в давній давнині 

історичної доби» [Беркут, 1927x, c. 40]. 

Звичайно, варто зазначити, що ані М. Вебер, ані Л. Беркут не були 

першовідкривачами проблематики походження феодалізму. Вони мали 

попередників в європейській та вітчизняній історіографії. Саме поняття 

«феодалізм», хоча і введено в науковий обіг в XVIII ст., але по своїй суті 

являється умовним. А це означає, що всі риси цієї «умовності» є підґрунтям 

для різних тлумачень, в залежності від позицій, бачень, методологій, шкіл, 

різних науковців [Гуревич, 2006].
 

Так, зокрема, проблема феодалізму 

знайшла висвітлення в працях істориків романістів, серед яких особливо 

вирізняється Фюстель де Куланж, який вважав, що феодалізм в своїх 

основних рисах витікав як феномен з соціально-правових та політичних 

інституцій пізньої Римської Імперії. Опонентами Фюстеля де Куланжа були 

історики доби реставрації Ф. Гізо та О. Тьєррі [Хачатурян, 2007, c. 6-35]. Ф. 

Гізо, наприклад, даючи оцінку феодальної власності, вбачав її умовний 

характер, обов‟язкову ієрархію та поєднання самої феодальної власності з 

політично владою [Уваров, 2012, c. 810-818]. 

Справжній революційний підхід у визначенні «феодалізму», зробили 

представники позитивізму. Філософія позитивізму приваблювала різних 

науковців своєю орієнтацією на методологічні концепції як природничих, так 

і соціальних наук. Багато прихильників позитивізму було і серед істориків-

викладачів, друзів-колег Л. Беркута в університеті Св. Володимира, метрів 

науки: І. Лучицький, Д. Багалій [Багалій, 1928, c. 318-319], В. Піскорський та 

інші.  



84 
 

Саме комплексний підхід до вивчення історичних епох відкрив нове 

бачення феодалізму. Позитивізм сформував перші засади системного аналізу, 

який базувався на вивченні соціально-політичних процесів, економічних, 

культурних, психологічних, а також у виявленні важливих закономірностей 

історичного прогресу. Результатом такого методу стало вироблення 

історичною наукою термінів «цивілізація», «структура», чи «формація», 

(трохи згодом в марксистській системі) [Феодализм, c. 283]. Методологічні 

позиції трактування «феодалізму» з боку марксизму та наукових студій 

«Анналів» нами висвітлено вище. 

Серед російських істориків, хто жваво займався проблематикою, варто 

зазначити Т. Грановського, який вважав «феодалізм» однією з форм 

проходження людством своєї історії [Грановский, 1986]. 

В українській історіографії даного періоду проблема висвітлювалась у 

роботах науковців університету Св. Володимира: О. Ставровського, 

І. Лучицького, І. Крип‟якевича, Д. Петрушевського, М. Грушевського, 

С. Юшкова та інших [ Бутенко, 2011, c. 68]. 

Розглянута нами робота Л. Беркута «Про основні елементи в 

походженні феодальної системи», яку він опублікував у 1927 році, є однією зі 

спроб узагальнення на основі не тільки суто історичних творів, юридичних 

джерел, а й новітньої вітчизняної та західноєвропейської літератури, що й 

зараз само по собі має велике наукове значення. А сама концепція автора 

відбиває його високий рівень уявлення про історичний процес. 

 

2.5. Догми істмату 30-х років та критична візія медієвіста проф. 

Л. Беркута 

 

«Розстріляне відродження» (духовно-культурне та літературно-

мистецьке покоління, яке було знищене сталінським режимом) тридцятих 

років ХХ ст. було для діячів культури та науки України періодом не тільки 

трагедії, але й боротьби за збереження духовних цінностей культури і 
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надбання науки. У цій когорті мужніх слід назвати ім‟я видатного 

українського історика-медієвіста професора Л. М. Беркута. 

Рубіж 1920-1930 років для істориків СРСР та УСРР став переламною 

епохою: історична наука втрачає свої природні функції, перетворюючись на 

ідеологічне знаряддя тоталітарного сталінського режиму. Так звана 

«культурна революція» мала на меті викорінити найменші залишки 

української національної історіографії, фальсифікувати історію в ході 

широкої кампанії по ідеологічному «перевихованню» української спільноти, 

зруйнувати національні традиції та історичну пам‟ять народу. Масові 

репресії тридцятих років торкнулися і сотень українських істориків-

науковців, краєзнавців, архівістів, працівників вищої та середньої школи, які 

розглядалися як «вороги народу». У 1929 році починається насильницька 

реорганізація структур історичних осередків ВУАН з метою підірвати вплив 

школи академіка М. Грушевського, витіснивши її представників з кадрового 

складу істориків-професіоналів. До середини тридцятих років тоталітарний 

режим зумів перетворити ВУАН в інструмент свого ідеологічного впливу 

[Калакура, 2012, c. 282]. 

Значний вплив на деструктивізацію всіх ланок історичної науки, 

включаючи медієвістику, в СРСР та в Україні мало особисте втручання в її 

розвиток Й. Сталіна, глави більшовицького режиму [Налівайко, 2021, с. 29-

32].  

У 1931 році «геніальний теоретик і вождь» опублікував в журналі 

«Пролетарська революція» (№ 6) свого листа «Про деякі питання історії 

більшовизму», де закріпив офіційні погляди на історію ВКПб [Сталін, 1931, 

с. 97]. Проте цим справа не обмежилась. Фактично радянський лідер 

декларував ряд імперативних щодо розвитку історичної науки постанов, які 

на довгі роки стали свого роду аксіомою для істориків всіх республік 

тодішнього СРСР, включаючи Україну. Коротко це зводилось до наступного: 

- Єдиним дозволеним для істориків методологічним підходом для 

розгляду історичного процесу є догматизований та максимально 
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уніфікований в зв‟язку з ідеологічними потребами тоталітарної держави 

істматівський підхід.  

- Складовою частиною цього є не тільки постулати з догматично 

трактованих творів К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, Й. Сталіна, але й 

псевдотеоретичні рішення форумів партії (з‟їздів, пленумів, тощо). 

 - Категорично відкидається плюралізм у питаннях методології 

історичного дослідження, під сумнівом знаходиться саме поняття філософії 

історії, натомість стає широко розповсюдженою цитація з творів класиків 

марксизму-ленінізму. 

- Догматизацій зазнала відома як у позитивізмі, так і марксизмі теорія 

історичних формацій. Вона набула вигляду п‟ятичленної формули: 

первіснообщинний лад, рабовласницький лад, феодалізм, капіталізм і 

«вершина» досягнень соціалістичній діяльності людей – комунізм з його 

першою фазою соціалізмом. Останнє знаходилося навіть в повному 

протиріччі з історичним баченням самого К. Маркса, який писав про 

азіатський засіб виробництва, як окрему формацію, а також не претендував 

на роль творця цілісної політекономії соціалізму, а тим більше 

«першовідкривача» феномену класової боротьби в історії. Остання 

проголошується творцями сталінської концепції істмату головною рушійною 

силою історії. Інші її чинники (політичні, культурні, релігійні тощо) 

вважалися другорядними. Положення про примат матеріального базису по 

відношенню до соціальної надбудови вели до певної фетишизації поняття 

базису, а також частково ототожненню понять держави і суспільства. 

- «Фундаментальним» постулатом Сталіна для «історика» було й те, що 

в згаданій його публікації взагалі ставиться під сумнів знання історичних 

джерел. Новоявлений «дослідник» робить «геніальне відкриття» для себе та 

світу істориків про те, що паперові документи не можуть бути надійним 

критерієм у встановленні істини в історичному дослідженні. Тим самим було 

взагалі поставлено під сумнів значення історичних джерел. Вірогідними 
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визнавалися лише джерела, які не суперечили сталінським схемам 

національної та всесвітньої історії.  

Обов‟язковим визнавалися партійно-класовий підхід до джерел та їх 

інтерпретації. Доступ істориків до архівів з середини тридцятих років був 

дуже обмежений або навіть зовсім закритий. Контакти з представниками 

історичної науки за кордоном були майже відсутні. Остаточно акценти в 

справі «методологічної дисципліни» істориків було розставлено з появою 

двох «шедеврів» сталінського істмату – «Підручника історії СРСР» 1934 року 

і особливо «Історії ВКПб. Короткий курс» в 1938 році, який було 

проголошено «найвидатнішою працею творчого марксизму-ленінізму». Ця 

«енциклопедія», що породила на своїй базі масу історичних описів 

безглуздого цитування, гальмувала розвиток знань в усіх ланках історичної 

науки в СРСР та України і, зокрема, в медієвістиці [Калакура, 2012, c. 282; 

Шаповал, 1991, с. 21, Налівайко, 2021, с. 29-32].  

Професор Л. Беркут, один з засновників української медієвістики, йшов 

у цей час, як і інші історики, борці за науку, тернистим шляхом 

випробування за звання справжнього професіонала в нелегких умовах тиску 

сталінської цензури та каральних органів. Не бажаючи бути ні істориком-

інтернаціоналістом, ні істориком-пропагандистом штучних схем всесвітньої 

історії, він відстоював свою творчу позицію медієвіста засобами езопової 

мови. Дуже характерною і знаковою в цьому відношенні є його стаття в 

журналі «Україна» в 1932 році (№ 1-2) «Буржуазні концепції і марксо-

ленінове розуміння так званих середніх віків». Коротко зауважимо, що 

журнал було невдовзі закрито.  

Параметри зовнішньої форми вказаної статті витримані в дусі казенних 

норм того часу. Її початок – це «ритуальне каяття грішника», який тридцять 

років своєї наукової діяльності не був причетний до «істин» діамату та 

істмату [Беркут, 1932b, c. 25]. У статті багато цитат з творів Маркса та 

Енгельса, наводяться також окремі висловлювання Леніна. У той же час 
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цікаво зазначити, що автор не наводить цитат з творів Сталіна, що могло 

розцінюватися як певна «єресь».  

Кредо автора-медієвіста, який давно працював у царині вивчення 

соціального життя середньовічного міста Західної Європи, залишається 

фактично позитивістським. Марксистсько-ленінська термінологія статті не 

повинна обманювати уважного читача. Цікавим є справжнє ставлення 

Беркута до постулатів Маркса і Енгельса стосовно історії середніх віків. 

Сприймаючи їх як серйозних вчених, він фактично веде з ними наукову 

полеміку, відкидаючи в той же час істматівську ерзац-схему формаційного 

підходу до середньовіччя.  

Так, Л. Беркут не хоче брати на озброєння сталінську тезу про те, що 

«варвари з гуркотом перекинули Рим». Для нього чинник германського 

завоювання не є вирішальним в становленні західноєвропейського 

феодалізму. В цьому сенсі він не «революціонер», а «еволюціоніст». Сам він 

пише з приводу європейського феодалізму, що його походження й 

подальший розвиток основних його елементів охоплюють період чотириста з 

чимось років – від кінця V ст. і принаймні до другої половини X ст. – і був 

наслідком взаємодії римського і германського способів продукції [Беркут, 

1932b, c. 59].
  

Економічна база франкського суспільства VI-IX ст. залишалася, за 

думкою професора, попередньою. Л. Беркут категорично відкидає, як 

«методологічне непорозуміння», твердження, ніби класичний період 

феодалізму припадає приблизно на VIII-XI століття європейської історії. 

Зауважимо, що він при цьому посилається на цитату з Енгельса про 

«подальший розвиток феодалізму через удосконалення попереднього ладу 

франкських бенефіції і так званої комендації». Таким чином абсолютизація 

«фігури вільного франкського селянина» як центральної особи перехідного, 

за думкою офіційних підручників, періоду V-VIII ст., Л. Беркутом цілком 

відкидається.  
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Погоджуючись з Марксом, що «кріпацтво не є специфічною 

середньовічною феодальною формою», Л. Беркут говорить про тісний 

зв‟язок у розвитку цієї форми залежності з соціальними процесами двох 

взаємодіючих світів ранньосередньовічної Європи – римської та германської 

протягом кількох віків. На його думку, яка відрізнялася досить чітко від 

істматівської, кріпацтво все ж не стало основною формою феодальної 

залежності сільського і особливо міського населення в середньовічній 

Західній Європі. Дійсно, читаючи радянські підручники тридцятих років, ми 

можемо дійти висновку, що основною рушійною силою, наприклад, 

Французької революції XVIII століття, були селяни кріпаки (яких насправді у 

Франції в 1788 р. було тільки 1,5%, від загальної кількості населення). Така 

істматівська профанація історії викликала протест навіть зарубіжних 

істориків-марксистів, так проти неї на початку тридцятих років заперечував 

відомий французький історик Альберт Матьєз.  

На відміну від деяких своїх колег, професор Беркут з великим пієтетом 

ставився до середньовічних хронік. На сторінках його статті ми знаходимо 

цілком блискучий аналіз «Історій» франкського хроніста Нітгарда [Беркут, 

1932b, c. 44-46].  

Український медієвіст не розглядав проблему соціальних протиріч в 

середньовічному суспільстві як постійний антагонізм вищого та нижчого 

класів. Гасло «клас проти класу», яке набуло в 30-ті роки особливого 

розповсюдження в ідеології та історіографії СРСР, не знаходить підтримки в 

його концепції. Це показує і вищезгадувана нами його стаття, де професор 

воліє швидше говорити про те, що проблема соціальних протиріч у 

суспільстві несе в собі не тільки аспекти протиріччя класів, але й їх 

співробітництва. Так, на 60-й сторінці цитованої нами статті він пише, 

наприклад, що «суспільні класи IX ст. народилися в здорових потугах нової 

цивілізації, тобто цілком відповідали новому станові продукційних сил».  

Л. Беркут не вважає, що є «китайська стіна» між істориками-

марксистами та їх опонентами. Попри відмінності, у них існують і спільні 
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елементи. Цікавою з цього приводу є його ремарка про те, що «в основному 

питанні про походження середньовічних міст фундатори марксизму у дечому 

поділяли сучасні їм погляди В. Ніча та Л. Маврера»
 
[Беркут, 1932b, c. 55-59]. 

Марксизм виник не на пустому місці. Він увібрав в себе елементи як 

своїх попередників, так і сучасників. Для науковця Л. Беркута аксіомою є 

античний афоризм: «Платон мені дорогий, але істина дорожча». Ніхто не 

може раз і назавжди привласнювати собі істину. Про це у свій час говорив і 

В. Ленін, критикуючи Ф. Дана. У цьому сенсі критика так званих буржуазних 

концепцій для українського медієвіста в згаданій статті є по суті справжнім 

порівняльним оглядом різних точок зору представників позитивістської та 

марксистської течій в історіографії, де він критично оцінює і тих, і інших. 

Віддаючи належне фундаторам марксизму в обґрунтуванні великого 

значення чинників матеріального виробництва у всесвітній історії, і зокрема 

в історії середньовічних міст і села, український професор тяжіє все-таки до 

позитивістського плюралізму щодо ролі різних чинників в процесі 

формування соціальних інститутів і інституцій доби середньовіччя. 

Істматівська фетишизація матеріального базису і його співвідношення з 

суспільною надбудовою є чужою для Беркута. 

Український дослідник припускає і можливість домінування у 

суспільстві в той чи інший період не матеріальних, а інших суспільних 

чинників. З указаних позицій Л. Беркут дозволяє собі нечувану для 

номенклатурного дослідника 30-х років пряму критику Маркса з питань 

специфіки середньовічної ідеології. Офіційна цензура того часу попускала 

існування тільки єдиного критика Маркса – «товариша» Сталіна. По вказаній 

проблемі Беркут зазначає, що у «фундаторів марксизму не надано 

конкретного аналізу». Цитуючи з цього приводу Маркса, що думки панівного 

класу є панівними думками у суспільстві, він увертається з посиланням на 

джерела, що ці думки відбивають не тільки моменти єдності, але й 

роздвоєння, протистояння, ворожнечі, дисоціацій. Зауваження Маркса і 

Енгельса у «Комуністичному маніфесті» стосовно цього – це лише коротка 
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соціологічна ремарка, яка не спирається на жодне джерело, і історик 

Л. Беркут, хоч кілька разів і цитує формально В. Леніна, але не розглядає 

його як медієвіста, а лише інтерпретатора Маркса.  

Оцінюючи в цілому статтю професора Л. Беркута, як вона подана за 

своєю назвою, слід сказати, що вона має досить суттєвий підхід, який 

езоповою мовою виражає зовсім інший зміст. Критики «буржуазних» (тобто 

позитивістських) концепцій, в дусі офіційного істмату, в статті фактично 

немає, тому що методологічні позиції тих, кого він формально «критикує» 

(Ніча, Маврера та інших), йому дуже близькі. 

Л. Беркут бере до уваги певні досягнення Маркса і Енгельса стосовно 

ролі матеріального виробництва для розвитку міст та політичної історії 

середньовіччя, але категорично відкидає постулати сталінського істмату, 

вважаючи його «методологічним непорозумінням». Проти цього і 

спрямований вогонь його завуальованої, але нищівної критики. 

Такою була принципова позиція мужньої людини і чесного 

професіонала – українського професора-медієвіста Л. Беркута.   
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РОЗДІЛ 3 

Л. М. БЕРКУТ ЯК ФАХІВЕЦЬ-ДЖЕРЕЛОЗНАВЕЦЬ 

 

3.1. Джерелознавчі студії Л. Беркута – загальний огляд  

 

Питання книжкової культури середньовіччя завжди були пріоритетним 

напрямком для наукових студій Л. Беркута.  

Вступивши на службу в. о. доцента Варшавського університету і 

пропрацювавши тут вісім років (спочатку доцентом, а потім на посаді 

професора), весь цей період Л. Беркут поряд з викладацькою та виховною 

роботою активно займався наукою, збираючи необхідні матеріали, і після 

необхідної обробки публікував їх. 

Взагалі треба відмітити, що саме Варшавський період (1909-1917 рр.) в 

науковому житті Л. Беркута є особливо дієвим та плідним [ЦДАВО. Ф. 166. 

Оп. 12. Спр. 483. Арк. 1-2].  

«У літературі досить часто відзначається, – пише у своїй 

фундаментальній монографії, присвяченій історикам Варшавського 

університету, А. Баженова, – що Варшавський університет приваблював 

магістрів можливістю відразу отримати посаду екстраординарного 

професора» [Баженова, 2014, c. 11].
 
В інших навчальних закладах такого 

стрімкого підвищення не було і магістри часто залишалися доцентами, навіть 

приват-доцентами, а провінційні ж університети та інститути, відкриті в 

Одесі, Варшаві, Ніжині, відкривали для нових вчених перспективи 

кар‟єрного росту. В ході подальшого аналізу з‟ясувалося, що практично для 

всіх викладачів кафедри загальної історії перехід у Варшавський університет 

став кар‟єрним підвищенням. 
 

Для порівняно молодого випускника і магістранта університету 

Св. Володимира Л. Беркута Варшава була прекрасним початковим кар‟єрним 

стартом. Крім можливості почати академічну кар‟єру і певний ряд привілеїв, 

була ще одна важлива причина, яка спонукала молодих вчених працювати в 
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Варшавському університеті. Справа в тому, що Варшава перебувала близько 

до європейських наукових центрів, відповідно, молоді вчені могли частіше 

виїжджати за кордон, що було особливо необхідно для фахівців із загальної 

історії [Баженова, 2014, c. 103-105]. 

Відомо, що Л. Беркут, будучи викладачем кафедри загальної історії, 

практично щороку відвідував різні європейські університети: Берліна, Відня, 

Лейпцига, Галле, Вюрцбурга, де мав змогу проводити свої наукові студії 

[ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 12. Спр. 483. Арк. 1-2; Левченко, 1928, с. 280-282]. У 

формулярному списку про службу професора по кафедрі загальної історії 

Імператорського Варшавського Університету магістра загальної історії, 

колезького секретаря Леоніда Миколайовича Беркута (який зберігся в ГАРО), 

ми знаходимо досить багато даних про такі наукові відрядження за кордон. 

Так, Міністерство Народної Освіти від 6 травня 1910 р. № 13319 

дозволило відрядити Л. Беркута з наукового метою за кордон терміном на 4 

місяці з видачею відрядних 166 рублів 66 коп. зі спеціальних коштів 

університету. В 1911 р. Піклувальником Варшавського навчального округу 

№ 8415 був відряджений з наукового метою за кордон терміном на літній 

«вакаціонний час» з відрядними коштами 150 рублів із фонду університету 

[ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л.2]. 

У 1912 р. майбутній професор також був відряджений з наукового 

метою на літній «вакаціонний час» з виділенням коштів 200 р. [ГАРО. Ф. Р-

46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 3].  

У 1913 р. з 1 грудня по 12 січня 1914 р. Л. Беркут перебуває за 

кордоном у науковому відрядженні з виділеними йому коштами в розмірі 100 

р. [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Ед. 74. Л. 4]. У цьому ж році, займаючи вже посаду 

доцента Варшавського університету, Л. Беркут бере активну участь в 

ІІІ Міжнародному історичному конгресі, який проходив в Лондоні [ЦДАВО. 

Ф. 166. Оп. 12. Спр. 483. Арк. 1-3; Юркова, 2003]. У 1914 р. в період 

пасхального і літнього «вакаціонного часу» вчений перебував з науковою 
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метою за кордоном, по відрядженні отримав 100 р. [ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. 

Ед. 74. Л. 4].  

Перераховані вище дані вказують на те, що Л. Беркут практично 

відразу після зарахування на службу до Варшавського університету (з 1909 

р.), ще до свого захисту магістерської дисертації, практично щороку, навіть і 

частіше, був відряджений за кордон, маючи прекрасну можливість 

працювати в зарубіжних архівах, бібліотеках, брати участь в міжнародних 

наукових з‟їздах. У своїй біографії сам український професор про це 

повідомляє: «почти все прежние работы писал за границей» [ЦДАВО. Ф. 166. 

Оп. 12. Спр. 483. Арк. 4].  

Сприятлива можливість працювати з джерелами, постійна наукова 

комунікація, ретельне вивчення західної історіографії – все це давало 

можливість українському вченому творчо підходити до будь-якої теми свого 

дослідження.  

Наявні матеріали дозволяють нам висвітлити наукову діяльність 

Л. Беркута як чудового знавця західноєвропейської історіографії та 

джерелознавця. Інтерес вченого до історіографії не випадковий: він завжди 

прискіпливо з‟ясовував, хто і що писав до нього по темі, яка його цікавила. 

Тому всі наукові праці Л. Беркута спираються на солідну європейську 

історіографічну традицію.  

Переходячи до опису праць Л. Беркута, присвячених цій темі, 

обмежимося загальною оцінкою його творів, тезисно виклавши зміст 

доступних нам робіт. 

Найпершою роботою Л. Беркута в області західноєвропейської 

історіографії була «Возникновение и характер средневекой анналистики» 

[Беркут, 1910e], яка була видана в Києві в невеликий період перебування 

вченого на посаді приват-доцента в університеті Св. Володимира [ЦДАВО. 

Ф. 166. Оп. 12. Спр. 483. Арк. 2-3].
 
Метою даного твору було показати 

зародження, становлення та розвиток на Європейському континенті так 

званих анналів. Трохи згодом дана робота була перевидана ще два рази, але 
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вже у Варшаві, після того, коли Л. Беркута було обрано на посаду штатного 

доцента [Беркут, 1911f].
 
 

Бажаючи ознайомити науковий світ з результатами своїх наукових 

пошуків, Л. Беркут до згаданої роботи додає ще одне своє дослідження – 

«Короткий нарис сучасного стану питання про так зв. Annales Regni 

Francorum» так, що композиційно вона складається з двох частин. Більш 

розгорнуто і детально цю тему джерелознавчих студії Л. Беркута ми 

розглянемо у наступному підрозділі свого дослідження.  

З 1911-1914 рр. також у Варшаві Л. Беркут видає ряд невеликих за 

обсягом робіт, в яких дає короткий нарис розвитку західноєвропейської 

видавничої діяльності. Тут ретельно і акуратно, з наведенням належного 

наукового апарату, Л. Беркут робить огляд джерел з початкової історії 

середніх віків: германців й «перехідної» епохи. Розглядає ранні праці 

західнохристиянської історіографії – Павла Орозія, блж. Августина. З‟ясовує 

вплив робіт Євсевія Кесарійського на характер і форми історичного 

письменства [Беркут, 1913r]. Сюди можна віднести наступні короткі 

публікації українського професора: «Обзор источников для первоначальной 

истории средних веков: Германцы и переходная эпоха» [Беркут, 1913r]  

«Остготы и вестготы. Ихъ историография» [Беркут, 1914s], «Историография 

времени Меровингов. Венанций, Фортунатъ и Григорий Турский, Фредегаръ 

и “Gesta”»
 
[Беркут, 1914j]. 

До цих робіт належить ще одна ґрунтовна праця Л. Беркута: 

«Христианские легенды и Жития Святых ранней эпохи средних веков» 

[Беркут, 1911а1]. Твір розділено на дві частини. У першій Л. Беркут 

використовує агіографічний матеріал, домеровінгської легенди, 

опублікований в таких авторитетних серіях, як житійний довідник, виданий 

болландистами [Bibliotheca hagiographica latina, 1899-1901]. Другу професор 

присвячує короткому розбору Житій і Страждань святих вже безпосередньо 

меровінгського часу. В даній роботі автор розглядає не тільки початок і 

розвиток середньовічної легенди, а й питання про стосунок пізніших текстів 
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до найперших етапів поширення християнства на Заході. Л. Беркут відстоює 

позицію розглядання життя святих ранньої епохи середніх віків як реальне 

історичне джерело. Ці питання ми більш детально висвітлимо в окремому 

підрозділі даної роботи. У 1911 р. Л. Беркут видає практично новаторську 

для свого часу роботу: «Памятники латеранской историографии»
 
[Беркут, 

1911u; Беркут, 1911v]. У цій невеликій за обсягом монографії мова йде про 

так званий «Liber Pontificalis» – життєписи та діяння римських пап від ап. 

Петра і до СтефанаV (+891), які почали записуватися в Латерані з першої 

половини VI ст. З часом з‟являється друга редакція даного збірника, а з 

початку VIІІ ст., вказує Л. Беркут, численні його доповнення. 

«Liber Pontificalis», – продовжує професор, – є, по суті, анонімний 

історичний твір, дуже неоднаковий у своїх окремих частинах і досить 

строкатий за стилем і манерою викладу» [Беркут, 1911v, c. 2]. Кінцева межа 

тексту даного історичного пам‟ятника – коротка біографія папи Пія ІІ 

(+1464). Перші його видання належать Петру Краббе і Алоізію Липоману, 

останні –абату Дюшену та Теодору Момзену [Беркут, 1911v, c. 3; Duchesne, 

1877;
 
MGH- Liber Pontificalis, 1898]. У кінці свого наукового дослідження 

Л. Беркут зазначає, що науковці так і не дійшли одностайності про перевагу 

того чи іншого манускрипту [Беркут, 1911v, c. 5-8].  

Особливої уваги заслуговує ще одна монографія Л. Беркута, видана 

також у Варшаві в 1912 р., яка містить у собі історичний аналіз літератури 

періоду так званого «каролінгського відродження» [Беркут, 1912n, c. 1-46]. У 

своїй роботі Л. Беркут дійшов висновку, що Каролінгські реформи у сфері 

освіти привели до помітного пожвавлення в усіх областях інтелектуального 

життя. З цього приводу він пише наступне: «Придворна академія і школа 

зіграли величезну роль у справі розвитку освіченості у франків. Навіть 

більше того: зі школи вийшло багато відомих діячів. Дивовижний результат 

увінчав зусилля кращого Каролінга, і Карл Великий мав щастя особисто 

побачити плоди своїх зусиль. Як феномен в темну ніч, раптово з‟являється 

література ІХ століття – духовна і світська; і хоча цей блискучий феномен так 
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само швидко згаснув, як і з‟явився – але самі основи, на яких Карл Великий 

збудував свою культурну будівлю, ще не були висушені в смутах часу і 

залишилися жити для багатьох поколінь [Беркут, 1912n, c. 10]. Тут 

український історик докладно зупиняється на розгляді каролінгської 

історичної традиції. Описує біографії і твори видатних світочів даної епохи: 

Алкуїна, Павла Диякона, Ангільберда, Енгарда з його знаменитою 

біографією Карла Великого: «Vita Karoli Magni», говорить, які саме історичні 

твори були знайомі каролінгським читачам [Беркут, 1912n, c. 11-18-30-31]. 

Л. Беркута цікавлять не тільки питання, пов‟язані з просвітою та 

літературною традицією, яка своїм корінням сягала в античну спадщину. 

Його увагу привертає ще один цікавий момент ідеологічного характеру так 

званої «політичної теології» Каролінгської епохи, яка зіграла одну з 

ключових ролей в становленні середньовічної цивілізації: взаємодію 

християнської, німецької та римської культур. 

Закінчує свій історіографічний нарис Л. Беркут інформацією про 

«Codex Carolinus» – зібрання папських листів до каролінгських правителів 

[Беркут, 1912n, c. 40-41].  

Найважливіша праця Л. М. Беркута, головна робота цілого життя – це 

його докторська дисертація, присвячена джерелознавству середньої історії 

періоду утворення й консолідації національних держав на романо-

германському заході, яка була видана ним в якості окремої монографії 

[Беркут, 1928h]. Головним завданням його дослідження було на основі 

власного розробленого методу викласти низку зв‟язаних нарисів з історії 

розвитку середньовічної західної історіографії ІХ-ХІ ст.  

Багато матеріалів, опублікованих автором раніше, й увійшли в його 

докторську дисертацію [Беркут, 1928h, c. 7]. Однак до написання своєї 

головної праці, яка лягла в основу його докторської дисертації, він підходив 

поступово, попередньо опублікувавши ряд невеликих робіт на дану тему.
 
Про 

це сам Л. Беркут повідомляє: «Рік за роком готував потрібні на це матеріали, 

і тепер можна сказати, що мрія ця справджується…., a до всього, вважаю за 
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свою повинність відзначити, що використав я не тільки в даних чотирьох 

Етюдах, але й для попереднього викладу цілу низьку нововиданих текстів, а 

так само загальну й спеціальну літературу останніх перед війною років» 

[Беркут, 1928h, c. VI]. Варто відзначити, що Леонід Миколайович працював 

над своєю докторською дисертацією тринадцять років, ставши доктором 

історії європейської культури в сорок дев‟ять років, що було на той час 

немалим терміном, оскільки докторські дисертації найчастіше вчені 

захищали перед своїм сорокаріччям [Юркова, 2003; Баженова, 2014, с. 106-

107].  

Дана монографія, що складається з ряду окремих нарисів, внутрішньо 

пов‟язаних між собою, мала на меті, як про це пише сам професор: «дати 

освіченому громадянству матеріали з історії розвитку середньовічної 

історіографії» [Беркут, 1928h, c. 1]. Теми, які поставлені в роботі до того 

часу, так і не стали предметом спеціальних досліджень, що і викликало 

звернення до них автора. 

Робота Л. М. Беркута складається з чотирьох розділів, в яких в 

головних рисах послідовно розглядаються початкова доля національних 

історіографій, що з‟явилася в Західній Європі з середини ІХ ст.: німецької, 

французької, італійської. Про своє дослідження сам автор пише: «повинен я 

признатися, що вибираючи з величезного історичного матеріалу, я навмисне 

проминав різні загальні спостереження, це тому, щоб не повторюватися». 

Далі професор перефразовує Відукінда – «подати читачеві оповідання 

конкретне й зрозуміле, але зовсім не втомливе» [Беркут, 1928h, c. 134]. Що 

являє собою зміст роботи? 

У першому розділі, опираючись на джерела, які містяться в головних 

колекціях «Monumenta Germaniae Historica» (MGH), а також на спеціальні 

історіографічні роботи (переважно німецьких вчених: Ф. Яффе, В. Гізібрехт 

та ін.), Л. Беркут подає чудовий опис історичних подій періоду V ст., вказує 

на спільні та протилежні елементи між римськими та германськими світами, 
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говорить про те, як вони дійшли відносної рівноваги в новій франкській 

державі.  

Далі науковець фіксує головні події доби Карла Великого та 

відновлення ним «Західної Римської Імперії» 800 р. Після цих загальних уваг 

Л. Беркут переходить до основної частини свого дослідження – історіографії 

за часів Людовика Побожного та його синів, розглядаючи окремі твори 

історичної літератури – спочатку з тієї доби, коли правив сам імператор 

(+840), а далі й його спадкоємці [Беркут, 1928h, c.10] 

До нас, пише Л. Беркут, збереглися два життєписи Людовика 

Побожного, одне написав Теган, чи Деган, родовитий клірик Трірської 

церкви, а інше – анонім, відомий під іменем Астронома
 
[Беркут, 1928h, c. 10-

11].  

Окрім цих джерел, автор відзначає наступні джерела цієї епохи: роботи 

поета Ермольда Чорного з Аквітанії, твори Агобарда архієпископа 

Ліонського, праці Рабана Мавра, важливий життєпис славнозвісного 

реформатора чернечого життя Бенедикта Аніанського, який написав його 

наступник у сані абата Ардон, на прізвище Смарагд (+843).  

Характеризуючи ці твори, Л. Беркут доходить висновку, що після того, 

як імперію було розділено за Верденським договором 843 р., і постало троє 

національних держав: французька, німецька та італійська, кожна з яких стає 

жити своїм життям і це позначається й на історіографії. Тепер ми не 

знаходимо вже просторих звідних літописів як Великі Лоршські аннали, 

дослідник підкреслює: «пізніші відомості говорять про події або у Франції 

або в Німеччині…, хоч форма запису і збереглася, але характер їх стає 

національним» [Беркут, 1928h, c. 27].  

Другий розділ своєї монографії Л. Беркут присвятив історичній 

літературі в Західній Європі другої половини ІХ ст. Цікаво, що цей розділ 

український історик поділив на три частини, згідно з географічним та 

етнографічним принципом формування майбутніх національних держав: 

Німеччини, Франції, Італії.  
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На території майбутньої Німеччини Л. Беркут описує культурне та 

розумове життя за часів Людовика Німецького, який був сам людиною 

доволі освіченою й виявляв виразний нахил до письменництва та наукових 

студій [Беркут, 1928h, c. 43-44]. Вчений говорить про велику освітню та 

політичну діяльність абатств Санкт-Галленського – в Алеманії, Лоршського – 

у теперішньому Гессені, або Фульдського, яка розгорнулась на «всеньку 

свою широчінь» [Беркут, 1928h, c. 43]. Наприклад, славнозвісні Фульдські 

аннали становлять собою мало не єдине джерело для історії Німеччини ІХ ст. 

– фіксує професор.  

До цього періоду Л. Беркут, додає ще й низьку цікавих оповідань та 

саг, зв‟язаних з особою державця Карла Великого, але які зовсім позбавлені 

історичної правди. Так, наприклад, у другій половині ІХ ст. в Майнці, пише 

історик, з‟явилася коротка «Visio Karoli Magni» (Бачення Карла Великого), 

скерована проти знищення церковного майна від спадкоємців Карла 

Великого [Jaffé, 1885]. Далі так само є вигаданий прозаїчний текст одного 

Гаазького фрагмента з Х ст. про іспанську експедицію Карла.  

Проте з другої половини ІХ ст. ми знаходимо надто цікаві і вже 

історичні «Діяння Карла Великого» – «Gesta Karoli Magni», невідомого ченця 

Санкт-Галленського монастиря, виданих в «Історичних пам‟ятках 

Німеччини» [Jaffé, 1885]. За головне джерело автор взяв розповіді 

Адальберта, який сам брав участь у воєнних походах Карла Великого 

[Беркут, 1928h, c. 50]. 

У Західній Франції територія, яка припала згідно з Верденським 

договором Карлові Лисому, ми знаходимо щодо розвитку історіографії мало 

не те саме, що й у Німеччині, продовжує свої студії Л. Беркут [Беркут, 1928h, 

c. 53]. Кажучи об‟єктивно, Карл Лисий дістав навіть кращу освіту, ніж його 

брати. Та незважаючи на все це, у Франції літературно-наукова діяльність не 

завжди зосереджувалася при дворі [Беркут, 1928h, c. 53]. 

Основним джерелом літописного типу даного періоду Л. Беркут 

визначає С.-Бертинські аннали [Annales Bertiniani], називаючи їх мало не 
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єдиним джерелом для історії Франції ІХ ст. За чудовий додаток до С.-

Бертинських анналів щодо побічних відомостей можна вважати мало тоді 

відомі Ведастинські аннали (Annales Vedastini), в яких невідомий автор 

оповідає переважно про події в північній і західній Франції [Annales 

Xantenses et Annales Vedastini, 1909, s. 40-82].  

В Італії та землях між Альпами, якими керував тоді Лотар І, 

літературна діяльність відзначається дещо особливістю – робить свій 

висновок Л. Беркут, описуючи історіографію цього регіону у своїй 

монографії. Тут поруч з письменниками, які гарно володіють латинською 

мовою, є й інші, які пишуть «варварською латиною», разом з релігійними 

поглядами в деяких творах невідомих авторів ми спостерігаємо суто світські 

ідеї [Беркут, 1928h, c. 57].  

Подібний напрямок ми фіксуємо, пише Л. Беркут і на літературній 

традиції початку Х ст., наприклад: «…політичні памфлети, що належали 

призвітеру Авсілієві та Євгенові Вульгаріусові, написані досить непоганою 

латиною, а монастирська хроніка монтекассінського абата Іоанна, яка 

описувала деякі події півдня Італії «поганою мовою»» [Беркут, 1928h, c. 57]. 

На землях колишнього королівства Лангобардів другої половини ІХ ст. 

ми не зустрічаємо добрих історичних творів, і загальну історію доводиться 

вивчати переважно з життєписів та листів римських пап, цій темі вчений 

присвятив своє окреме історіографічне дослідження, яке стосується 

критичного аналізу рукопису «Liber Pontificalis» [Беркут, 1911v]. 

Закінчує другий розділ своєї монографії Л. Беркут описом та 

характеристикою важливого джерела з історії Лотарингії другої половини 

ІХ ст. «Всесвітньої хроніки» абата Регінона» [Reginonis abbatis Prumiensis, 

1890].
 

Третій розділ український медієвіст присвячує історичній літературі за 

часів Оттонів та Генріха ІІ-го в Німеччині, періоду 919-1024 рр. Описуючи 

культурне життя часів Саксонської династії, Л. Беркут говорить, що Оттон І, 

подібно до Карла Великого, звертав увагу на справу школи та просвіти. Він 
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енергійно скликав до свого двору і взагалі до Німеччини вчених чужинців, 

при його королівському дворі працювала навіть школа, якою керував 

молодший брат – Брунон Кельнський [Беркут, 1928h, c. 74-75]. Науково-

просвітницьку діяльність Оттона Великого продовжували з великим успіхом 

і його два сини. Оттон ІІ, який з зацікавленістю відвідував і брав участь у 

наукових диспутах, та Оттон ІІІ, що дістав чудове виховання під доглядом 

своєї матері та славнозвісних вчених – єпископа Бернварда 

Гільдесгаймського та грека Іоанна Калабрійського, володів грецькою мовою 

не гірше, ніж латинською, зазначає професор [Беркут, 1928h, c.77]. 

Розглядаючи питання про розвиток німецької історіографії за Оттонів, 

Л. Беркут зазначає, на наш погляд, одну цікаву річ, – «вельможні жінки 

Саксонських імператорів: Едіта – англійка, Адельгайда – бургундка, 

Теофанія – грекиня, потрапивши до чужого їм оточення, стільки ж дбали про 

освіту, як і чоловіки» [Беркут, 1928h, c. 77].  

Отже, резюмує Л. Беркут, що не тільки самі імператори Саксонської 

династії були освіченими людьми і всіляко сприяли розвитку просвіти в 

своїй державі, а й їх королеви і принцеси ні в чому їм не поступалися, а 

скоріше намагалися йти попереду [Беркут, 1928h, c. 77].  

Далі справа залишається незмінною і в період правління Генріха ІІ, 

онука брата Оттона Великого, Генріха Баварського [Беркут, 1928h,  c. 77]. 

Цього імператора, продовжує Л. Беркут, з дитинства готували до кліру, а 

початкову освіту він здобув у гільдесгаймській кафедральній школі, де 

проявив чудові здібності до вчених праць. Все життя він займався 

реформуванням церковного життя і поклав початок відомій Бамберзькій 

школі [Беркут, 1928h, c. 77]. 

Закінчивши свої загальні зауваження про хід просвіти в добу 

Саксонських імператорів, Л. Беркут звертає увагу на те, що його особливо 

цікавить в даному розділі – на німецьку історичну літературу Х ст., а саме на 

біографії та твори знаменитих істориків, хроністів цього часу. Починає свій 

історіографічній огляд український професор з біографії та аналізу 
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історичної ваги Відукінда Корвейського і його знаменитої хроніки «Діяння 

саксів» (Res Gestae Saxonicarum) [Видукинд Корвейский, 1975]. Даючи 

характеристику постаті та поглядам Відукінда, Л. Беркут пише: «Відукінд 

перш за все є сакс-патріот, якому всі інші німецькі племена видаються за 

більш чи менш лихі» [Беркут, 1928h, c. 87].  

Переходячи до визначення історичної ваги Відукіндової праці, 

український вчений дуже прискіпливо аналізує його джерелознавчу базу, 

вказуючи, якими відомостями та писемними працями користувався автор 

хроніки. Говорячи про мову та манеру викладання тексту, Л. Беркут помічає, 

що Відукінд був добре обізнаний і з античними, і з латинськими 

письменниками [Беркут, 1928h, c. 88-89]. У своїй монографії український 

вчений не обходить стороною і першого європейського драматурга [Рябова, 

1999, c. 147], поетесу, черницю Гандерсгаймського монастиря Росвіту 

[Беркут, 1928h, c. 84]. 

У Росвіти виявися великий поетичний талант, пише український 

історик: «…вона без будь якої сторонньої допомоги змогла опрацювати різні 

теми із давньої історії, а згодом написала п‟ять духовних творів, щоб 

замінити ними давнішу агіографічну літературу, бо черниці не надто були 

охочі її читати» [Беркут, 1928h, c. 84]. 

Крім легенд релігійного змісту і драм в римованій прозі, Росвіта 

написала два історичних епоси про діяльність Оттона Великого «Gesta 

Oddonis», а також ранню історію рідного монастиря «Primordia coenobii 

Gandeshemensis» [Biblotheca Augustana; Бильбасов, 1837]. 

Закінчує третій розділ своєї монографії Л. Беркут біографіями Войтеха 

та Тітмара Мерзебурзького [Беркут, 1928h, c. 92]. Войтех був обраний на 

духовну посаду єпископа Праги Чеської, якого люто вбили пруси (+997). 

«Постать цього святого справила величезне враження на сучасників і стала 

ореолом для всіх, хто хтів йти його слідами – проповідувати язичникам», – 

пише професор [Беркут, 1928h, c. 93]. Дуже рано з‟являються його 

біографічні замітки – «Passio s. Adalberti».  
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Напевно, серед усіх письменників, істориків, хроністів, твори яких 

вивчав, аналізував у своїх наукових студіях Л. Беркут, найбільшу 

зацікавленість український медієвіст проявляє до постаті Тітмара 

Мерзебурзького. Можливо, така упередженість пов‟язана з тим, що перший 

науковий керівник Л. Беркута, проф. Ф. Я. Фортинський, займався цим 

питанням і навіть захистив по даній темі магістерську дисертацію 

[Фортинський, 1872]. Вчений дуже ретельно і навіть трохи оціночно описує 

біографію Тітмара, вказує, якими саме джерелами користувався єпископ 

Мерзебурга при складанні своєї Хроніки [Беркут, 1928h, c. 95]. Будучи добре 

обізнаним в способі написання середньовічними авторами своїх творів, 

Л. Беркут, називає Хроніку Тітмара вельми тенденційним джерелом, про це 

він пише: «…звичайно, не можна від нього вимагати об‟єктивності до 

краю… у ньому дуже помітно патріотизм сакса, він не зовсім добре ставиться 

до інших германських племен, чужинців він ненавидить, особливо слов‟ян, за 

те, що вони не хтять приймати християнство, і намагання скинути німецьке 

ярмо називає – бунтом» [Беркут, 1928h, c. 98]. Але незважаючи на всі ці речі, 

для українського професора вірогідність Тітмарової хроніки та його любов 

до істини не підлягає сумніву. І навіть не завжди ясна та поплутана мова 

Тітмара для Л. Беркута є «ознака не аби якої оригінальності» [Беркут, 1928h, 

c. 97-98]. 

В останньому розділі своєї монографії Л. Беркут на основі вивчених 

джерел аналізує історичну літературу у Франції та Італії Х століття [Беркут, 

1928h, c. 139-144]. Починає своє дослідження український професор з опису 

політичного становища Франції. Роздробленість території, постійні 

внутрішні чвари, грабунки норманів – все це приводило до занепаду 

літературної діяльності, але не до остаточного її зникнення. Новим 

політичним центром протидії Німецьким імператорам, римським папам а 

також зазіханню Капетінгів на королівський трон стає місто Реймс. Отож і не 

дивно, підкреслює професор, що саме в Реймсі були написані кращі історичні 

твори цієї епохи: аннали Флодоарда та історія Ріхерда [Беркут, 1928h, c. 111]. 
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Флодоард отримує початкову освіту саме в рейнській єпархіальній школі, де 

зарекомендував себе як талановитий письменник. Але подальший його 

життєвий шлях був непростим: конфлікт з графом Гербертом, ув‟язнення, 

позбавлення бенефіції, і тільки після того як кафедру в Реймсі зайняв 

Артольд, Флодоард був призначений на посаду єпархіального архіваріуса, 

пише Л. Беркут. Завідуючи архівом, історик мав можливість зібрати 

необхідні матеріали для подальших своїх праць. Із-під руки Флодоарда 

виходить два чудових історичних твори: «Історії Реймської Церкви» та 

«Аннали» [Беркут, 1928h, c. 112-113].  

Л. Беркут дає високу оцінку «Анналам Флодоарда», він пише: «Аннали 

його відзначаються повнотою відомостей і пильністю датування, тобто 

прикметами доволі рідкими для середньовічних письменників. Флодоард 

говорить не тільки про події у Франції, але й у Лотарингії, Італії, Німеччині і 

подає відомості об‟єктивно, вписує замітки одна за одною, доповнюючи 

свою «Історію Реймської церкви»» [Беркут, 1928h, c. 112-113]. Далі минуло 

близько тридцяти років, перш ніж з‟явивсь наступник Флодоарда, продовжує 

свій джерелознавчий нарис історичних подій у Франції другої половини Х ст. 

український вчений [Беркут, 1928h, c. 113]. Це був Ріхерд, родом з північної 

Франції, випускник рейнської школи. Не абияка працьовитість і талант 

зблизили його ще з одним інтелектуалом середньовіччя – Гербертом 

Орільяцьким, якого далі імператор Оттон ІІ висунув на римську 

первосвященицьку кафедру з ім‟ям Сільвестра ІІ [Беркут, 1928h, c. 114-115]. 

Дуже цікаво, що велику роботу з дослідження творчості Герберта провів 

М. М. Бубнов [Бубнов, 1888-1889; Сидоренко, 2001, с. 69-80], колега та 

близький товариш Л. М. Беркута. Саме цьому вченому наш професор, 

працюючи в Варшавському університеті, присвятив свою першу монографію 

з середньовічної анналістики [Беркут, 1910e]. 

Коли Герберт стає архієпископом Реймським, він доручає Ріхерові 

написати історію Франції [Беркут, 1928h, c. 115]. У 995 р. були готові 

«Historiarum Libri ІV» (Чотири книги історій) [Рихер Реймский. История в 
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четырѐх книгах]. У своїй монографії Л. Беркут дає наступну історичну оцінку 

цьому твору: «Ріхер не переписує аннали Флодоарда, він багато оминає, 

переставляє, пояснює, доповнює. Для нього не важлива хронологія, він 

намагається встановити причинно-наслідковий зв‟язок, писати прагматичну 

історію в повному розумінні цього слова… Але зробити історичну оцінку 

творам Ріхтера важко. Дуже часто він пише за невідомими джерелами, або як 

самовидець. Отож доводиться пильніше приглядатися, як він поводився з 

тими джерелами, які до нас дійшли [Беркут, 1928h, c.116].
 

Закінчує свої «Етюди з джерелознавства» Л. Беркут описом стану 

італійської історичної літератури Х ст. Тут особливий інтерес у автора 

викликає Ліутпранд, єпископ міста Кремони. Будучи талановитим 

письменником, він знайшов притулок при дворі Оттона І Великого. Добре 

розуміючись на політичних справах, знаючи італійську та німецькі мови, 

Ліутпранд часто виконував дипломатичні місії в Італії та Візантії. Від 

Ліутпранда, пише Л. Беркут, до нас дійшло три твори: «Antapodosis» 

(Відплата), «Historia Ottonis» (Історія Оттонів), «Relatio de legatione 

Constantinopolitana» (Звіт місії Константинополя) [Беркут, 1928h, c. 122-125]. 

Особливо важливими є замітки Ліутпранда щодо римських церковних справ: 

«Ліутпранд трохи чи не перший письменник, який висвітлює позалаштункове 

життя папського двору, хоч і проти самого інституту папства він не 

виступає», – зазначає Л. Беркут [Беркут, 1928h, c. 128].  

У підсумку монографії дуже лаконічно вчений окреслює головні 

пріоритети свого дослідження: «Виходячи з загальної концепції «Нарисів», я 

намагався дати повну картину студій окремих історичних творів ІХ – поч. ХІ 

ст. не в абстрактно-філологічній формі, а, що найголовніше, в їхньому змісті. 

Бажаючи показати особливості романо-германської історіографії в період 

консолідації національних держав на Заході, я не полінувавсь зібрати 

чималий матеріал… окрім цього я не забув у потрібній мірі критично 

поставитися до питань, які стосуються внутрішнього аналізу текстів» 

[Беркут, 1928h, c.134]. 
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Дана робота була успішно захищена і отримала високу оцінку 

тодішнього секретаря Української Академії Наук Агатангела Кримського 

(1871-1942) [Беркут, 1928h, c. 1].
 

За останні роки викладання своїх джерелознавчих студій Л. Беркут 

почав видавати свої роботи українською мовою. Його «Етюди з 

джерелознавства середньої історії», окрім своєї наукової цінності, мають ще 

й велике культурне значення, бо одні з перших на цю тему вийшли в світ 

українською мовою [Левченко, 128, c. 281-282]. 

 

3.2. Середньовічна анналістика як культурний феномен у 

висвітленні Л. Беркута 

 

Своє дослідження, присвячене виникненню і особливості 

середньовічної анналістики, Л. Беркут починає з дефініції і відповідає на 

запитання: що таке середньовічні аннали? 

«Анналами, – пише український науковець, – називаються більш-менш 

короткі, але завжди забезпечені встановленою датою замітки про події, що 

відбулися протягом певного року» [Беркут, 1911g, c. 5]. Звичайно, продовжує 

він, сама форма такого роду заміток не була нововведенням. Подібні замітки 

існували не тільки в християнських державах, але і в язичницькому Римі 

[Беркут, 1911g, c. 6]. Л. Беркут наводить приклади найдавніших варіантів 

перших заміток, це так звані «вільні Annales maximi», які вів Великий 

Понтифік в період Римської республіки. Головний священик Капітолію 

записував ключові публічні заходи, а також імена кожного з магістратів. З 

часом він буде вести докладний облік і публікувати скорочену версію на 

білій дошці «tabula». Такі ж консульські літописі велися і в християнський 

час християнськими письменниками, які продовжували позначати роки по 

консулах, проте їх цікавили не стільки події державного, а перш за все 

церковного життя. Велику роль у розвитку всієї середньовічної історіографії, 
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пише вчений, зіграла хроніка Ієроніма Chronicon Omnimodae Historiae 

(Хроніка всесвітньої історії до 378р.) [Беркут, 1911g, c. 6]. 

Продовжуючи свої наукові студії, Л. Беркут багато уваги приділяє 

проблемі походження європейської анналістики. У цьому питанні 

український дослідник є прибічником досить поширеної й сьогодні в 

науковому просторі так званої «еволюціоністської концепції», згідно з якою 

класичні аннали розвиваються з найкоротших записів на полях великодніх 

(пасхальних) таблиць [Егоров, 1916, c. 151-153; Люблинская, 1955, с. 41-43; 

Poole, 1926, с. 48, 57-61]. Згідно з дослідженнями вченого, великодні аннали 

беруть свій початок на Британських островах, а на континенті вони стали 

відомі завдяки проповіді ірландців і місіонерській діяльності англо-саксів 

[Беркут, 1911g, c. 9-10]. З цього приводу Л. Беркут констатує: «Як відомо, 

між представниками ірландської та англо-саксонської церкви VII ст. в 

Британії йшла суперечка відносно святкування Великодня. Ірландці 

дотримувались Римської традиції обчислення Діонісія Малого, а ірландці 

використовували нікейську схему святкування. У період своєї місії 

представники обох церков вважали за необхідне мати при собі великодні 

таблиці, в яких під кожним роком було відзначено святкування Великодня» 

[Беркут, 1911g, c. 9-10]. Ченцям-місіонерам потрібно було організовувати 

церковні богослужіння і піклуватися про вказівки щодо рухомих свят, а для 

цієї мети великодні таблиці були чистою необхідністю, – продовжує далі 

професор. Оскільки на великодніх таблицях, написаних на пергаментних 

аркушах, залишалися вільні поля, то вони і стали місцем для занесення 

перших нотаток [Nalivaiko, 2020, p. 68-71]. 

Безпосередньо виникнення перших таких заміток Л. Беркут відносить 

до VII ст., з цього приводу він пише: «Можливо, перші замітки були зроблені 

ще в Британії, принаймні найдавніші з них належать до VII ст. і стосуються 

смерті якогось короля чи єпископа, при заснуванні нових церков чи 

монастирів їх представники мали потребу в пасхальних таблицях, робили 

копії з давніших, причому списували і знаходили там історичні замітки, а 
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потім й самі приєднували до них свої» [Беркут, 1911g, c. 10]. Така концепція 

Л. Беркута має важливе значення з наукової точки зору, вона розглядає 

анналістику не тільки в якості жанру історіописання, а й в якості культурного 

феномена, породженого соціальними обставинами конкретної епохи і 

одночасно вказує на її суттєві характеристики. Звичайно, далі підкреслює 

вчений, що становлення анналістики відбувалося значно складнішим 

шляхом, а подальша еволюція не була лінійною. На жаль, ранні 

середньовічні аннали, пише Л. Беркут, що виникли в VII ст., в більшості 

випадків дійшли до нас у вигляді подальших зводів, і оцінка кожного з них 

представляє найбільші труднощі для науковців. Оригінальні ж замітки на 

великодніх таблицях не виходили далі кінця VII ст. і початку VIII ст. [Беркут, 

1911g, c. 10-11].  

Саме в цей час жив і працював в Англії знаменитий Беда 

Вельмишановний, один з видатних творів якого – «De ratione temporum» [Про 

розрахунок часу]
 

[Гимон, 2012, c. 183-185, 263-270] – був присвячений 

роз‟ясненню та обчисленню періоду святкування Пасхи і супроводжувався 

необхідними для цього дійства таблицями. Ці таблиці Л. Беркут пов‟язує з 

першими таблицями, принесеними ірландськими місіонерами на континент, 

на яких власне робилися перші замітки. Таблиці Беди, що збереглися до 

нашого часу в оригіналі або в копіях, й служать для українського вченого 

відправною точкою щодо роз‟яснення походження анналів та способу їх 

наукової оцінки. Найдавнішою і оригінальною таблицею з анналістичними 

нотатками Л. Беркут називає Фульдський рукопис, що зберігається у Відні 

[Беркут, 1911g, c. 11].
 

Цей рукопис спочатку був написаний, скоріш за все, рукою якогось 

англо-сакса, а потім доповнювався представником каролінгської школи. Він 

складається з чотирьох листків, на яких написана великодня таблиця, 

починаючи з 741 р. і закінчуючи 822 р. – продовжує український дослідник 

[Беркут, 1911g, c. 11]. Л. Беркут підкреслює, що саме цей Віденський 

рукопис поклав початок принаймні двом кодексам ІХ ст. – Кассельському та 
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Мюнхенському [Беркут, 1911g, c. 12]. Аналізуючи дане джерело, Л. Беркут 

звертає увагу на ще один важливий момент феномену середньовічної 

анналістики, а саме вплив ранніх порічних записів (містять і записи подій за 

рік) на подальшу історіографію Каролінгського періоду – (на прикладі: rex 

Francorum). Більш детально на цьому питанні зупинимось нижче [Беркут, 

1911g, c. 12-13]. 

Спираючись на метрів німецької історіографії, видавців критичного 

видання історичних джерел європейського Середньовіччя «Monumenta 

Germaniae Historica» Г. Пертца, Освальда Гольдера-Еггера, Г. Вайца, 

український вчений зауважує, що початкові літописи у формі великодніх 

таблиць зустрічаються в ІХ-ХІ ст. у Прюмських
 
[Annales Prumienses, 1888, 

p. 1289-1292], Лоршських [Annales laureshamenses, 1826, s. 19-39], 

Герсфельдських
 

[MGH, 1839, p. 36], Кведельбурзьких [Annales 

Quedlinburgenses, 1839, p. 22-90], Гильдесгеймських [Annales 

Hildesheimenses, 1830, р. 22, 42] та інших анналах. 

Ще один важливий момент, на якому зупиняється у своєму дослідженні 

Л. Беркут, це питання складання, копіювання та збереження стародавніх 

анналів. Для Л. Беркута очевидно, що середньовічна анналістика нерозривно 

пов‟язана з церковним та монастирським середовищем. З цього приводу він 

пише наступне: «Аннали велися звичайно при єпископських кафедрах та 

монастирях. Спершу в науці панувала думка, що більш давні аннали велися 

тільки в монастирях, ніж при церквах, на підставі того, що Бенедиктинський 

статут ставив в обов‟язки монахам розумову працю, яка складалася з 

перепису книг або написання оригінальних творів, до групи яких могли бути 

віднесені і аннали. Але зараз дослідники схиляються до того, що аннали було 

легше вести при кафедрах, ніж в монастирях. На чолі єпархій стояли освічені 

люди, які через своїх капеланів могли швидше і легше дізнатися події, що 

відбувалися при дворі, вони-то і могли займатися веденням анналів. Зміна ж 

на користь монастирів могла початися лише з часу введення статутів 

Бенедикта Аніанського і Клюнійського» [Беркут, 1911g, c. 16]. 



111 
 

Плідно займаючись середньовічною історіографією та 

джерелознавством, Л. Беркут спирався на прекрасну наукову підготовку, 

пригадаймо, ще в період своїх наукових відряджень за кордон він освоював 

середньовічну палеографію у Генріха Сімонсфельда в Мюнхені [Бузескул, 

2019], отже тепер Л. Беркут спрямовує свої інтелектуальні зусилля на 

вирішення питань внутрішньої і зовнішньої критики середньовічної 

анналістики.  

Вивчаючи середньовічну рукописну традицію, Л. Беркут доходить 

висновку, що в середньовіччі основною наративною одиницею слід вважати 

не автентичний авторський твір, а конкретний кодекс, в якому можуть 

знаходитися різні варіації первинної версії. З цього приводу він пише 

наступне: «Складніше йде справа там, де доводиться вивчати або взаємне 

відношення двох чи кількох редакцій одного і того ж літописного зводу, або, 

і це головним чином, – генетичний зв‟язок різних окремих анналістичних 

текстів з їх загальним першоджерелом» [Беркут, 1911g, c. 22-23]. Втім, 

продовжує український медієвіст, слід сказати, що історична наука виробила 

вже певні методи порівняльного аналізу джерел – в тому числі і літописних 

[Беркут, 1911g, c.23].
 

Керуючись блискучими роботами німецьких істориків Фрідріха 

Вільгельма фон Гізебрехта, учня знаменитого Леопольда фон Ранке, Павла 

Шеффера-Бойхорста,
 

а також свого безпосереднього вчителя, професора 

Ернста Бернгейма, лекції якого відвідував в Грайфсвальді [Баженова, 2014, 

c. 304], Л. Беркут дає свої рекомендації стосовно того, на які важливі 

моменти повинен особливо звертати свою увагу вчений при дослідженні 

середньовічних анналів. Перш за все український дослідник порушує 

питання проблеми датування середньовічних джерел. Так, наприклад, 

продовжує вчений, у ІХ ст. всюди бачили намітки та вказівки на народження 

Карла Великого, однак у VIII ст. в Фульді ніхто, звичайно, не міг цікавитися 

фактом народження онука Карла Мартела, та й сам факт народження, 

ймовірно, був дещо пізніше. Невірність помічається в Кассельскому 
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рукописі, де дата народження вказана 753 роком, а у Віденській таблиці під 

754 р., внаслідок чого недосвідченому переписувачу легко було зробити 

помилку і віднести сам факт народження не до 754 р., а до 753 р., що й 

трапилося дещо пізніше [Беркут, 1911g, c. 13]. 

Таким чином, Л. Беркут робить висновки, що в пізніших списках 

анналів можуть з‟являтися похибки: по-перше, від невміння переписувача 

прочитати стародавній рукопис; по-друге, від його невміння правильно 

приурочити до певного року ту інформацію, яка знаходилася у великодній 

таблиці; по-третє, це стосується більш пізніх анналів, від прагнення 

переписувача заповнити літопис новими даними з більш давнього джерела, 

при цьому критично віднестися до першоджерела середньовічний 

письменник не вмів [Беркут, 1911g, c. 13]. 

Друге, на що звертає увагу Л. Беркут, це на те, як одна помилка 

переписувача вела за собою автоматично іншу, навіть з боку більш уважного 

компілятора, демонструючи це на прикладі хроніки ІХ ст. Тітмара єп. 

Мерзербургського (На даний час зберігся вихідний текст «Хроніки» – так 

званий «Дрезденський кодекс», в даний момент знаходиться в Саксонській 

земській бібліотеці м. Дрездена) [Фортинский, 1872; Трилльмих Вернер, 

2009].  

Так, пише професор, під датою 945 р. в анналах Гільдесгеймських і 

Ламберта відзначено прибуття в Німеччину візантійських послів, а в 

Кведлінбурзьких цей факт прибуття віднесений до 944 р. Але на цьому 

спотворення не зупинилися. На початку ХІ ст. Тітмар, єпископ 

Мерзебурзький, складав свою історію королів саксонської династії [Беркут, 

1928h, с. 92-101]. Джерелами для нього служили, між іншим, аннали 

Кведлінбурзькі та Гільдесгеймські, але Тітмар не обмежував себе простим 

викладом історичного матеріалу, він прагнув викладати історію по-своєму, то 

скорочуючи, то збільшуючи свідчення літописців. Так само він вчинив і з 

фактами щодо посольства візантійців до Оттона І, взагалі не приурочивши 
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цю подію до певної дати, він просто вказує, що Оттона І два рази відвідували 

посли [Беркут, 1911g, c. 15]. 

На цьому прикладі видно, пише Л. Беркут, як одна помилка вела за 

собою іншу, навіть і з боку більш уважного пізнішого компілятора. 

Зрозуміло, що окрім помилок в самих анналах зустрічається чимало невірних 

заміток і в самому оригінальному тексті [Беркут, 1911g, c. 15]. 

Третій важливий момент, на якому зупиняється вчений, це географічне 

місце, час, а також біографічні дані про саму людину, яка займалася 

веденням середньовічних анналів. Саме ці факти, пояснює Л. Беркут, 

допомагають вченому в оцінці ступеня достовірності літописних відомостей 

[Беркут, 1911g, c. 17]. У середині ХІ ст., у Фульдському монастирі вів 

літопис монах Рудольф, зазначає Л. Беркут, який знаходився в близьких 

відносинах з Людовиком Німецьким і мав змогу заносити в свій літопис події 

з 838 по 863 рр. точним чином. Однак його свідчення цілком вірні лише тоді, 

коли він пише про вторгнення норманів по Лабі або Рейну; але коли він 

береться говорити про норманські грабежі у Франції – по Сені та Луарі, у 

нього виявляється маса хронологічних і топографічних помилок [Беркут, 

1911g, c. 17]. На жаль, підкреслює вчений, найдавніші анналісти дуже рідко 

фіксують свої ініціали та місце, де вони вели свої рукописи. Саме ж місце 

написання сучасні дослідники намагаються визначити за допомогою фактів, 

які б могли викликати зацікавленість в очах місцевої людини – це зміна 

єпископа чи будівля монастиря, перенесення реліквій тощо [Беркут, 1911g, c. 

17]. Але навіть і серед локальних заміток можуть зустрітися неточності та 

похибки, продовжує свій аналіз Л. Беркут. Найчастіше, попереджає він, 

помилки відбуваються через те, що факти заносяться в літопис не відразу, а 

через деякий час [Беркут, 1911g, c. 17].  

Дане судження Л. Беркут підтверджує наступним цікавим прикладом з 

Кведлінбурзьких анналів, оригінальна частина яких починається з 993 р. і 

триває до 1025 р. [Annales Quedlinburgenses, 1839, p. 69]. З самого тексту 

даного пам‟ятника, пише Л. Беркут, чітко видно, що над складанням літопису 
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працювали принаймні два автори. Тому що в цьому джерелі ми стикаємося з 

двома різними поглядами на церковну діяльність Генріха ІІ [Беркут, 1911g, 

c. 18]. Так, останній представник саксонської династії, бажаючи посилити 

дисципліну монастирів, ставить в абати суворих аскетів, а також конфіскує 

частину монастирських земель, роздаючи їх новим власникам, які мають 

нести за це військову повинність. Ці заходи Генріха ІІ, пише Л. Беркут, в 

літописі від 1016 року засуджуються, а після цієї дати заохочуються, подібне 

протиріччя може бути обумовлено сміливим припущенням – подвійного 

авторства [Беркут, 1911g, c. 17; Annales Quedlinburgenses, 1839].  

Але й тут не обходиться без своїх нюансів, на які має звертати увагу 

вчений, досліджуючи аннали, говорить професор. Справа в тому, що 

Кведлінбурзький анналіст під 995 р. називає баварського герцога Генріха 

майбутнім королем, а тим часом таке дійство неможливо було передбачити, 

бо королем тоді був доволі молодий шістнадцятирічний Оттон ІІІ [Беркут, 

1911g, c. 17-19]. Якщо анналіст сміливо називає Генріха майбутнім королем, 

то доводиться припустити, що свою замітку він писав не в 995 р., а вже після 

1002 року. Таким чином, резюмує Л. Беркут, якщо доведено, що літописець 

пише свої замітки зі спогадів, то сучасний дослідник не може ставитися до 

них з повною довірою, яку заслуговують свідчення, занесені анналістом 

відразу після події, яка відбулася [Беркут, 1911g, c. 18-19]. 
 

Ще один важливий аспект, з яким доводиться стикатися вченому при 

дослідженні середньовічних анналів, зазначає Л. Беркут, – це запозичення 

інформації з одних джерел в інші, «причому цілими сторінками» [Беркут, 

1911g, c. 19]. Цю тезу він пояснює на прикладі Гільдесгеймських анналів 

[Annales Hildesheimenses, 1830, p. 70, 90-103]. Цікаво, пише український 

вчений, що перша частина цих анналів практично цілком запозичена з 

написаних в Майнці «Аnnalеs s. Albani» і виданих Г. Пертцем під назвою 

Вюрцбурзьких анналів. Таке запозичення можливо пояснити, говорить 

Л. Беркут, наступним чином: у другій половині ХІ ст. гільдесгеймська церква 

була в занепаді, частково через боротьбу з архієпископами майнцськими, а 
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частково внаслідок ворожого відношення саксів до Генріха ІV. Саме в цей 

момент в ній припинилося ведення літопису. Але коли церква знову 

оговталася, складання літопису було відновлено, а для заповнення 

історичних прогалин близько 70 років (з 1040 до 1109 рр.) літописці 

скористалися даними від змішання хроніки Маріана Скотт [Гимон, 2012, c. 

258] та Вюрцбурзької хроніки Альбанських анналів. Взагалі, наголошує 

професор, для всієї епохи середньовіччя характерні факти то занепаду, то 

розквіту церковного життя, на що власне і повинен звертати свою увагу 

вчений, досліджуючи літописний звід. 

І наостанок, зауважує Л. Беркут, при дослідженні анналів завжди 

потрібно мати на увазі, чи не носять вони офіціозного характеру [Беркут, 

1911g, c. 20]. Справа в тому, що два перші продовження в хроніці Фредегара 

велися під наглядом Хільдебранда, дядька короля Піпіна Короткого. (Цікаво, 

що саме цей момент Л. Беркут відносить до поштовху ведення так званих 

«придворних анналів») [Беркут, 1911g, c. 20].
 

Аннали св. Аманда (Annales s. Amandi – видані Пертцем в 1 т. MGS) 

[Annales sancti Amandi, 1826, s. 6-10], продовжує вчений, починаються 687 

роком з рішучої перемоги Піпіна Середнього при Тертрі і носять, безумовно, 

своєрідний характер. Велика частина інформації стосується саме походів 

Каролінгів і замовчується історія Меровінгів. Все це схиляє до думки, фіксує 

Л. Беркут, що до кінця VIII ст. поряд з приватною анналістикою з‟являється 

й офіціозна, яка, звичайно, не може кидати погану тінь на правлячу династію 

[Беркут, 1911g, c. 20]. 

Викладене вище стосується історичних подій Лоршських анналів 

(Annales laureshamenses) [Annales laureshamenses, 1826, s. 19-39]. 

Закінчуючи свої змістовні критичні зауваження, які стосуються 

вивчення середньовічних анналів, Л. Беркут вважає за необхідне зупинитися 

на короткій характеристиці низки інших найважливіших пам‟яток ранньої 

середньовічної анналістики [Беркут, 1911g, c. 24]. Керуючись старою, хоча і 

не зовсім вдалою схемою, як про це сам висловлюється Л. Беркут, всі 
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початкові середньовічні аннали можна розділити на три основні групи 

[Беркут, 1911g, c. 24]: перша – це так звана невстрійська група, до якої 

належать Annales s. Amandi, написані в районі Кельна або Тріра, Annales 

Tiliani, також сюди відносять сімейні сент-амандські великодні Annales 

Laubacenses, Annales Auscienses (з Гасконі) та Annales s. Germani Parisiensis 

minores. 

До другої, австразійської групи, належать перш за все Annales 

Mosellani, Annales Laureshamenses, Annales Laurissenses, а також Annales s. 

Maximini Trevirensis (написані в Баварії).  

До третьої, алеманської, належать аннали, які пов‟язані з втраченими 

анналами монастиря Мурбах (Ельзас), до них належать Annales Guelferbytani, 

Annales Alamannici, Annales Nazariani. 

Також до числа малих анналів Л. Беркут відносить так звані 

«Петавіанські аннали», що виникли в період між невстрійською та 

австразійською групами і змушують шукати свого укладача або групу 

укладачів при королівському дворі [Беркут, 1911g, c. 25]. 

Безумовно, перераховуючи всі ці пам‟ятники ранньої середньовічної 

анналістики, професор констатує їх особливу значимість в якості 

літературного зразка для подальшої історичної традиції каролінгської епохи 

[Беркут, 1911g, c. 25]. Розглянувши рукописну традицію на континенті, а 

також описавши методологічні прийоми роботи з анналами, Л. Беркут 

переходить до останньої фази своїх наукових студій, де намагається: 

- визначити питання авторства середньовічних анналів,  

- розглянути, як один текст може існувати в оточенні інших,  

- віднести середньовічні аннали до самостійного історичного жанру і 

все це на прикладі Annales Regni Francorum (анналів королівства франків) 

[Беркут, 1911g, c. 25].
 

Починаючи свій «короткий нарис», Л. Беркут скрупульозно розбирає 

проблеми найдавнішої форми (прототипу), а також авторства даного 

джерела. Український вчений цитує Г. Пертца, який вважав, що найдавніша 
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форма анналів до 788 р. виникла в Лоршському монастирі, однак 

продовження їх з 789 по 829 рр. було складено при королівському дворі 

Ейнгардом, який переробив попередню частину рукописів з Лоршу [Беркут, 

1911g, c. 30]. 

Далі Л. Беркут підтримує думку Леопольда фон-Ранке, який доводив, 

що Annales Laurissenses maiores (Великі Лоршські аннали) є джерелом 

службового характеру, де автором могла бути людина, яка добре знайома з 

політичним життям держави, можливо, і навіть спеціально покликана для 

ведення літопису. Кожна фраза з джерела свідчить, що автор був духовною 

особою [Беркут, 1911g, c. 33].  

Таким чином, підкреслює вчений, що саме гіпотеза Леопольда фон-

Ранке дала поштовх до постановки цікавої проблеми для наукового світу, про 

яку багато писали і пишуть, але яку ще ніхто не зумів вирішити. У своїх 

наукових студіях Л. Беркут демонструє прекрасну обізнаність в розробці 

проблеми авторства анналів, відображену в німецькій історіографії. Він з 

надзвичайною легкістю цитує думки видатних дослідників середньовічних 

рукописів Пертца і Ранке, Сімсона, Моно, Бернгейма, Оттона Гарнака і 

доходить висновку, що певного критерію в питанні про авторство Ейнгарда 

по відношенню до Лоршських Анналів поки не існує, а центр ваги будь-якого 

дослідження зводиться до особистих наукових смаків та поглядів [Беркут, 

1911g, c. 33-35]. Одне можливо стверджувати, говорить Л. Беркут, – це 

зв‟язок даного джерела з королівським двором [Беркут, 1911g, c. 36-37]. 

Детально перерахувавши основні гіпотези походження «Annales regni 

Francorum», український історик намагається продемонструвати на даному 

прикладі, як один текст існує в оточенні інших і надалі може стати основою 

для подальших більш пізніших анналів Франкського королівства – 

Фульдських та Бертинських.  

У своїй роботі український дослідник показує, що аннали можуть 

існувати в різних формах, причому більш простіші не витісняються більш 
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складними, і навпаки, всі вони мирно уживаються один з одним і можуть 

навіть вестися практично одночасно [Nalivaiko, 2020, p. 68-71]. 

Так, наприклад, «Анналам королівства франків» передують 

«Продовжувачі хроніки Фредегара» та «Книга історії франків». Цей рукопис 

ліг в основу сент-амандського кодексу. Тут до аналогічної конфігурації 

текстів додані фрагмент «Життєпису Карла Великого» Ейнхарда, генеалогії 

та «Книга пап» Фрагмент «Перших Мецських анналів» в Реймському 

рукописі кінця IX ст., доповнюючи «Книгу історії франків» [Беркут, 1911g, c. 

37-43]. Все це, на думку Л. Беркута, має служити доказом того, який 

величезний крок вперед зробила перенесена на європейський континент 

ірландськими місіонерами система порічних записів історичних подій.  

Підсумовуючи, визначимо: 

- у своїх наукових студіях Л. Беркут розглядає середньовічну 

анналістику як культурне явище і як конкретний історичний феномен; 

- український вчений є представником так званої еволюційної теорії 

(руху від найпростіших форм до більш складних), згідно з якою аннали 

виникають на рубежі VII і VIII ст. спочатку у вигляді сухих і коротких 

записів на полях великодніх таблиць. Потім кількість цих записів стає все 

більшою, і коли їх обсяг критично збільшується, а зміст ускладнюється, тоді 

вони природним чином перетворюються в повноцінні літописи, знаходячи 

форму розгорнутого, історичного наративу; 

- маючи прекрасну наукову європейську підготовку, Л. Беркут 

пропонує свої критичні зауваження, підкреслюючи, яким інструментарієм 

повинен керуватися дослідник, вивчаючи середньовічні аннали;  

- у своїх наукових студіях Л. Беркут демонструє, як порічна система 

записів спричинила потужний вплив на Каролінгське історіописання і 

сприяла появі унікального типу історичного наративу, який втілився в 

«Annales Regni Francorum».  
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3.3. Агіографія як історичне джерело з історії середньовіччя в 

дослідженнях Л. Беркута 

 

Агіографія (agios від. грец. святий, grafo – пишу) – розділ літератури, 

який об‟єднує в собі життєпис християнських подвижників, зарахованих до 

лику святих, а також різні чудеса, бачення, похвальні слова, про знаходження 

та перенесення мощей [Афиногенов, 2008, c. 283-345].  

Найбільш ранній тип агіографічної літератури виник в період гонінь на 

християн I-IV ст. Оповідання про мучеників створювалися не тільки для 

поширення їх шанування, але і для зміцнення духу інших віруючих в період 

гонінь [Терновский, 1879]. Читаючи свої лекції (зберігся рукописний варіант 

конспекту професора) [Беркут, 1910/1911o] студентам першого та другого 

курсів історичного відділення історико-філологічного факультету 

Варшавського університету, Л. Беркут у своїй VIII-й лекції, яка носить назву 

«Боротьба язичництва з християнством і перемога останнього», констатує 

наступне: «Гоніння настільки порушували в християнах ентузіазм, що вони 

навіть не намагаються уникати мук, а навпаки добровільно прирікали себе на 

муки. У ІІІ-му столітті, продовжує професор, з‟являються навіть книги, які 

представляли собою керівництва до мучеництва. Тих, які постраждали за 

віру, християни вважали святими і останки їх зберігали у вигляді мощей. 

Реліквії мучеників зберігалися в більшій частині, в катакомбах, над ними 

будували вівтарі і здійснювали богослужіння, також в катакомбах знаходять 

свинцеві дощечки, на яких записані імена мучеників. У цей час з‟являються 

також записи діяння мучеників» [Беркут, 1911d, c. 69]. 

До самих ранніх агіографічних записів український медієвіст відносить 

так звані «Acta martyrum», мученицькі акти, самого різного походження 

[Беркут, 1911d, c. 69]. Для Л. М. Беркута це тексти-протоколи 

імператорських намісників, проконсулів та пропреторів, які проводили 

допити і виносили вироки. Християнські письменники, говорить вчений, 
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користувалися цими записами, причому доповнювали їх біографією святого і 

описом його мученицької смерті.  

До другої групи перших агіографічних творів Л. Беркут відносить і так 

звані passio (страждання, мучення), які є безпосереднім авторським витвором 

і можуть включати в себе не тільки протокол допиту, або ж його переказ, а й 

історію про подвиг мучеництва, арешт, ув‟язнення, судовий процес, силу 

духу, страту. Прикладами таких найбільш древніх мученицьких текстів є 

мучеництва св. Полікарпа Смирнського; мучеництво Перпетуї і Феліцітата й 

ін. [Delehaye, 1940]. 

Справа в тому, пише український вчений, що «…не завжди за допитом 

слідувала страта, іноді присуджених до смерті християн відправляли в 

тюремне ув‟язнення. Тут їх відвідували інші християни, і вони розповідали 

про те, як відбувався суд і яким тортурам вони піддавалися. Також ув‟язнені 

передавали свої листи, в яких описували всі зазначені подробиці» [Беркут, 

1911d, c. 69].  

Також сюди Л. Беркут відносить акти, які були складені за спогадами і 

переказами та записані через кілька століть, можливо, змінені під впливом 

літературних переробок [Nalivaiko, 2021, p. 101-107]. 
 

Далі, продовжуючи тематику ранньої агіографії, Л Беркут говорить про 

велику різницю в достовірності даних цих джерел. Протоколи службових 

осіб, пише він, як офіційні записи заслуговують, звичайно, найбільшої 

довіри. Розповіді же самих мучеників, вже не відрізняються такою 

достовірністю, так як мученики під впливом ентузіазму розповідали іноді те, 

чого не було, але більш за все, констатує Л. Беркут, сумнівні ті записи, які 

складені за спогадами і через великий проміжок часу [Беркут, 1911d, c. 70].
 

Вперше зібрання цих актів в єдиний кодекс в календарному порядку 

було зроблено в період після Міланського едикту за часів імператора 

Константина Великого. Першим автором «Збірника древніх актів» Л. Беркут 

називає знаменитого Євсевія Кесарійського – церковного історика і біографа 
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імператора Константина, проте, продовжує історик, це джерело не зберіглося 

до наших часів [Беркут, 1911d, c. 70].
 

Згодом із закінченням гонінь на християнство в другій половині IV 

століття поступово з‟являється зовсім інший тип агіографічного тексту – 

«християнське житіє», послідовний виклад життєвого шляху того чи іншого 

святого. Тепер основним предметом опису стає благочестиве життя, а не 

смерть и страждання святого. «Життя святих» (vita sanctorum) починає 

формуватися під сильним впливом античної літератури, життєпису Плутарха, 

творів Ксенофонта, Філострата та ін. і в подальшому стає одним з 

найважливіших жанрів середньовічної писемності [Парамонова, 2007, c. 22-

29]. Починаючи з XII століття, агіографія відчуває на собі вплив лицарської 

культури, з‟являються поетичні та прозові твори про святих, написані 

різними мовами з яскраво вираженими рисами художнього роману. 

Намагаючись показати поступову трансформацію агіографічної 

літератури, Л. Беркут пише наступне: «В середні віки акти (має на увазі 

головне джерело) переписувалися і дуже часто змінювалися з літературної 

точки зору, в них з‟являється риторична форма викладу» [Беркут, 1911d, c. 

70-71]. Для науковця цілком очевидно і те що, сам жанр середньовічної 

агіографії завжди має певну яскраво виражену філософську специфіку. 
 

Головне завдання середньовічного агіографа, підкреслює професор, 

полягає не в тому, щоб повідомити історично достовірне дійство чи 

біографію самого персонажу, а в тому, щоб створити образ людини, яка 

досягла святості і має бути зразком для наслідування іншим. Тому дуже 

часто середньовічний автор позбавляє свого героя індивідуальних «земних» 

рис і залишає його в образі надприродного «небесного», легендарного, 

міфічного. В агіографічних творах, перш за все, відіграє роль певний «ідеал 

святості», а потім конкретні відомості про життя самого персонажу. Тому 

дослідник при вивченні такого роду матеріалу, повинен вміти 

відокремлювати одне від іншого, і це яскраво ілюструє сам Л. Беркут, 
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відокремлюючи легенди і пізніші додавання від первісної основи на прикладі 

життя святих меровінгської епохи [Беркут, 1911a1, c. 4-9].
 

Починаючи з XVI століття, в Європі на хвилях пізнього Ренесансу і 

початку Реформації починає вироблятися науково-критичний підхід до 

агіографії як групи пам‟яток, які потребують об‟єктивного аналізу з метою 

подальшої публікації перевірених текстів. Найпотужнішим проривом в 

науково-критичній агіографії була робота над підготовкою видань повного 

зібрання католицьких святих «Acra Sanctorum» [Delehaye, 1902], розпочата 

католицьким монахом ордену єзуїтів – Херіберт фон Розвейдом. Після його 

смерті в 1624 р. дана робота була продовжена Іоанном Болландом (1596-

1665) і подальшими продовжувачами його справи так званими 

«болландистами». У період XVII-XX ст. болландисти видали понад сімдесят 

томів агіографічних пам‟ятників [Knowles, 1963, p. 3-32].
 

Історико-критичний метод болландистів відрізнявся особливою 

науковою скрупульозністю. Ними було досліджено величезний історичний 

пласт різного роду легенд і міфів, встановлювався час складання окремих 

варіантів. Досліджуючи матеріал, болландисти виходили з тези розуміння 

святості як особливого внутрішнього духовного феномену, який 

сприймається і визначається тільки лише в сфері надприродного або 

церковного буття [Лурье, 2009, c. 17; Добиаш-Рождественская, 1987, с. 54-

58]. 

У своїх наукових дослідженнях Л. Беркут високо цінує і використовує 

науковий метод болландистів, про це він пише: «Збірник болландистів – 

«Acra Sanctorum» – відрізняється повнотою матеріалу і багатством вчених 

прийомів» [Беркут, 1911d, c. 70-71]. 

Кращий збірник власне мученицьких актів, говорить Л. Беркут, 

належить Рюінару [Ruinart, 1689, s. 1-5], який вміщує в собі матеріал, котрий 

заслуговує найбільшої довіри, як, наприклад, протоколи або оповідання 

самих мучеників та їх найближчих очевидців [Беркут, 1911d, c. 70].
 
У 1872 

році, продовжувач справи, болландист Леблан [Le Blant, 1893] приєднав до 
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актів Рюінара ще один додаток, який, пише Л. Беркут, є науковою спробою 

витягти з актів невиданих Рюінаром достовірний матеріал [Беркут, 1911d, c. 

70-71]. Нову віху в розумінні агіографічної спадщини приніс «романтизм», 

який подібну літературу розглядав як «найкраще з народної поезії», що 

допомагає визначити, розглянути, проникнути в душевний стан 

безпосередньо середньовічної людини [Донченко, 1999]. 

Наступним етапом у вивченні та аналізі агіографічного матеріалу стало 

включення його в один ряд з історичними джерелами. Відповідно до цих 

творів стали застосовуватися виключно критерії сучасного наукового 

історичного дослідження, а літературно-філософська природа самих текстів 

стала повністю ігноруватися. Оскільки такого роду матеріал не завжди 

відповідав вимогам критичного аналізу, то був автоматично зарахований в 

розряд повчальної літератури, яка не має з історичної точки зору особливої  

наукової цінності [Nalivaiko, 2021, p. 101-107].  

Серед представників такого наукового напрямку український професор 

Л. Беркут виділяє відомих видавців житій святих епохи Меровінгів – Б. 

Круша [Krush, 1888-1910] і В. Левісона
 
[Levison, 1927, s. 1]. Займаючись 

критикою легенд, ці дослідники спробували раціоналізувати чудеса, 

знаходячи їм наукове обґрунтування. Метод, запропонований Б. Крушем і В. 

Левісоном, зауважує Л Беркут, базувався на стилістичному аналізі джерел і 

на чисто філологічній основі, надавав можливість визначити історичну і 

хронологічну однорідність легенд та житій, при цьому абсолютно ігноруючи 

саму філософську специфіку середньовічної літератури [Беркут, 1911a1, с. 5-

7]. Така гіперкритика у виданнях Круша і Левісона, продовжує український 

професор, викликала чимало полеміки, знайшовши відгуки в католицькій 

апологетиці [Беркут, 1911a1, с. 11].
 

Найбільш значиму для цієї полеміки Л. Беркут [Беркут, 1911a1, с. 11-

14] виділяє критику французького абата, професора вільного Паризького 

університеті Луї Дюшена (1843-1922) і його головні праці: «Origines du culte 

chrétien»
 
[Duchesne, 1929] (Витоки християнського поклоніння), критичне 
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видання «Liber Pontificalis» [Duchesne, 1877] (Книги пап) та інші. Жвава 

дискусія в європейських наукових колах XIX – початку XX ст., викликана 

бажанням виявити новий зміст в текстах релігійного характеру, не могла 

залишити осторонь і українського вченого-медієвіста, прекрасного знавця 

історії європейської культури Л. М. Беркута. 

Своє наукове бачення даної проблематики Л. Беркут відображає в 

роботі під назвою «Християнські легенди і житія святих» [Беркут, 1911a1]. 

Необхідно відзначити, що дана робота українського вченого є одним з 

перших фундаментальних досліджень, присвячених західній агіографії 

домеровінгського і меровінгського часу V-VIII ст. У своїх дослідженнях 

Л. Беркут користується агіографічним матеріалом меровінгської легенди, 

опублікованим в таких авторитетних критичних серіях, як житійний 

довідник, виданий болландистами «Bibliotheca hagiographica latina antiquae et 

mediae aetatis», Брюссель, 1899-1901 [Bibliotheca hagiographica latina, 1899-

1901], а також роботами знаменитого німецького історика і джерелознавця 

В. Ватенбаха і його «Історичними джерелами Німеччини в середні віки до 

середини XIII ст., з додатком алфавітного переліку легенд Б. Круша епохи 

меровінгів (470-750)» [Ваттенбах, 1866], при цьому, використовуючи даний 

матеріал, український професор робить ремарки, посилаючись на 

антикритику з боку абата Дюшена, знаходячи її в більшості випадків цілком 

ґрунтовною та справедливою [Беркут, 1911a1, c. 14]. 
 

У першій частині своєї монографії Л. Беркут вважає за потрібне з усієї 

великої маси легенд домеровінгського періоду виділити одну, як особливо 

важливу для історичної науки, – «Passio Sanctorum Quatuor Coronatorum» 

[Беркут, 1911a1, c. 7-8]. 
 

Ця легенда, продовжує професор, розповідає про чотирьох 

християнських мучеників, працівників паннонських каменоломень, що 

навернули в християнство своїх товаришів і були віддані мученицькій смерті 

[Беркут, 1911a1, c. 8]. Головним тут є, підкреслює Л. Беркут, відповідь на 

важливе історичне запитання: як християнство могло поширюватися в 
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прикордонних південно-східних областях імперії? І далі сам вчений 

відповідає: «... тут діяли не стільки місіонери у власному розумінні цього 

слова, скільки різні прості люди – муляри, солдати, мандрівні купці, і їх 

місіонерська діяльність була незмінна» ... Passio ss. Quatuor Coronatorum, 

безумовно, має історичне значення, продовжує Л. Беркут, а її перше 

складання науковець відносить до напливу варварів в Паннонію. «Життя в 

каменоломнях зображено в ній з такою точністю і знанням технічних виразів, 

що його упорядник, безсумнівно, повинен був мати особисті спостереження і 

відомості» [Беркут, 1911a1, c. 8-9]. 

Приголомшливу по своїй історичній важливості, цілком виняткову 

картину з епохи зіткнення вже організованого в південних придунайських 

землях християнства з бурхливо увірвавшимся туди язичництвом, дає житіє 

св. Северина (Vita s. Severini abbatis et Noricom apostoli +482), – продовжує в 

своїй роботі дослідник [Беркут,1911a1, c. 9].  

Уперше в населеному римлянами Комагені, дане місто було 

розташоване недалеко від Тюльна (сучасна Австрія), з‟являється образ св. 

Северина [Беркут,1911a1, c. 9-10]. Звідки він родом був, ніхто не знав. За 

мовою в ньому бачили римлянина, за словами – вихідця зі Сходу. Він 

приносив багато втіхи жителям Норику, завжди босий і смиренний, він 

проходив з проповіддю по всій країні. Скоро Северин здобув до себе 

особливу повагу, що навіть варварські князі схилялися перед ним, 

виконуючи його прохання і дотримуючись його порад. Він проводив Одоакра 

на завоювання Італії і передбачив йому багату здобич і успіх. Але все ж він 

не зміг врятувати країну від напливу диких варварів, які знищили в Норику 

сліди християнської культури [Беркут,1911a1, c. 9-10]. Це житіє, зауважує 

Л. Беркут, «…істотно відрізняється від інших творів тієї епохи. Воно 

простіше і природніше за своєю мовою і за змістом, без стомлюючого набору 

слів і ретельно передає образ св. Северина» [Беркут,1911a1, c. 10].
 

Другу частину своєї монографії Л. Беркут присвячує короткому 

розбору Житій і Страждань святих вже безпосередньо меровінгського 
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періоду. З величезної кількості матеріалу слідом за вченим виділимо перш за 

все «Житія святих королівської крові», варварських королів і королев VI-VII 

ст.  

Хоча дані твори, продовжує вчений, написані і редаговані набагато 

пізніше в період каролінгського часу, проте, представляють цінність 

культурно-історичного характеру. Окрім опису різних легендарних образів і 

легенд, тут також міститься цілий ряд юридичних документів в оригіналі, 

констатує Л. Беркут [Беркут, 1911a1, c. 11-12].
 

Ще одне житіє святих, яке заслуговує пильну увагу дослідників, це 

«Житіє св. Колумбана и Галла». Воно розповідає, пише Л. Беркут, про 

християнську місію в південній Німеччині в період раннього середньовіччя з 

боку ірландських або шотландських ченців [Беркут, 1911a1, c. 17]. «Сам 

характер місіонерської діяльності іро-шотських ченців, продовжує 

науковець, залишився б для нас туманною історичною загадкою, якби ми не 

мали в руках дорогоцінного житія св. Колумбана». Він був першим 

ірландським ченцем і одночасно першою історичною духовною особою, що 

ступила на землю південної Німеччини, підкреслює професор [Беркут, 

1911a1, c. 18].  

Народився святий приблизно у 530 р. у східній Ірландії, потім вступив 

до Бангорського монастиря і в кінці VI ст. з дозволу абата разом з 

дванадцятьма супутниками, серед яких був і св. Галл, вирушив на континент 

в державу франків. Незважаючи на різні труднощі і невдачі, франкські королі 

Клотар II і Теодеберт прийняли його з повною повагою, і на їх прохання він 

вирушив в якості місіонера вгору по Рейну, де пізніше вибрав для свого 

перебування місто Брегенц в Алеманії. У 612 році Колумбан переселяється в 

межі Лангобардської держави, де був прийнятий благочестивою королевою 

Теоделіндою і де пізніше заснував знаменитий монастир Боббіо [Беркут, 

1911a1, c. 19]. Супутник св. Колумбана – св. Галл – залишився в Алеманії, 

тут він вів боротьбу з язичництвом, а трохи згодом заснував Санкт-

Галленський монастир. Дане житіє особливо цінне тим, зауважує Л. Беркут, 
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що до нього примикає «дуже важлива і велика література» [Беркут, 1911a1, c. 

19-20]. Подібну роль, яку зіграли св. Колумбан і Галл в житті християнської 

місії в південній Німеччині, взяв на себе св. Аманд (+676). Родом аквітанець, 

він проповідував у слов‟ян і басків, а також заснував Маастрихтське 

єпископство. Viva s. Amandi, на думку Л. Беркута, «…заслуговує всілякої 

уваги і довіри» [Беркут, 1911a1, c. 20]. 

І наостанок, пише професор, не можна обійти мовчанням житіє св. 

Боніфатія (VIII ст.), «апостола всіх німців» – засновника нової франкської 

церкви, що з‟єднав в одну цільну організацію окремі дії своїх попередників і 

в союзі з Каролінгським домом, створив могутню будівлю величезного 

культурно-історичного значення [Беркут, 1911a1, c. 33]. Його житіє, 

продовжує Л. Беркут, було написано незабаром після його смерті, може ще за 

життя Піппіна Короткого, – одним майнцським пресвітером Віллібальдом» 

[Беркут, 1911a1, c. 34].
 
 

Розглядаючи даний історичний пам‟ятник, вчений не позбавлений і 

критичного погляду, він констатує: «На жаль, ця велика біографія страждає 

загальним пороком для всієї агіографічної літератури: не завжди відображена 

реальність, часто придумані подробиці, автор поспішає зобразити кінець 

життя свого героя – його мученицьку смерть» [Беркут, 1911a1, c. 34]. Однак, 

незважаючи на всі недоліки, це не зменшує історичного значення особистості 

св. Боніфація.  

У висновку відзначимо, пише професор Л. Беркут, «сам Боніфацій мав 

видатну для свого часу освіту, написав граматику і метрику, займався 

складанням віршів. Безпосередню важливість для нас має його велике 

зібрання листів, адресованих до нього іншими особами і особливо римськими 

первосвящениками» [Беркут, 1911a1, c. 35]. 

Підсумовуючи значимість наукових досліджень професора Л. Беркута, 

в якості висновків тезисно відобразимо наступні моменти: 

Виступаючи плідним дослідником епохи раннього середньовіччя, коли 

на великих територіях Європи з‟явилися предки сучасних народів, Л. Беркут 



128 
 

не оминає важливе питання залучення нових «варварських прибульців» до 

християнської культури та релігії. 

У пошуках становлення основ культури середньовічної Європи 

науковець звертає нашу увагу на історію поширення християнства в 

центральній і східній Європі і його ролі в перебудові сфер соціального життя 

тогочасного суспільства. 

Будучи добре обізнаним з методами критичної агіографії і 

текстологічної критики західних дослідників XIX – початку XX ст. 

позитивістів В. Ватенбаха, Бр. Круша, італійського метра де-Россі, абата 

Дюшена, Л. Беркут ставиться до агіографічному матеріалу як до цінного 

пам‟ятника культури, що допомагає визначити автентичні риси 

західноєвропейської культури середньовіччя.  

Для професора християнська легенда (епічна поезія, місцеві оповіді, 

фантастичні образи) і житія святих можуть розповісти про соціальну картину 

тодішнього суспільства, про життя різних верств населення, які в інших 

більш ранніх джерелах практично не згадуються, наприклад, маловідоме 

життя працівників панонських каменоломень до V ст. 

Вивчаючи агіографію домеровінгського і, безпосередньо, 

меровінгського періодів, Л. Беркут зачіпає такі важливі теоретичні питання: 

- особливості процесу поширення християнства серед німецьких 

племен; 

- з‟ясування ступеня взаємин і взаємопроникнення народного 

фольклору і меровінгської агіографічної легенди; 

- значення шанування культу святих в соціальному і культурному житті 

меровінгського і домеровінгського суспільства. 

Для Л. Беркута житія святих розглянутого періоду, безумовно, містять 

деякі не агіографічні елементи: епічні пісні, давні язичницькі перекази, 

німецькі легендарії, проте зовнішня схожість не повинна вводити в оману. 

Вчений у своїй монографії робить принципові відмінності між легендою, 

фольклором, міфом і християнською агіографією.  
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Використовуючи історико-критичні методи, розроблені західними 

позитивістами для критичного аналізу агіографічного матеріалу, Л. Беркут 

залишає фігуру святого незмінною, тобто реально існуючою історичною 

особистістю.  

Незважаючи на особливу специфіку і тенденційність агіографічного 

матеріалу, Л. Беркут на відміну від академіка В. О. Ключевського 

[Ключевский, 1870] не є скептиком в питанні залучення житій святих як 

історичного джерела. Для професора вивчення середньовічного культу 

святих представляє особливу історичну значимість. А агіографія 

розглядається ним як суттєвий елемент соціального життя середньовічної 

людини і особлива сфера соціально-культурних досліджень [Nalivaiko, 2021, 

p. 101-107]. 

Таким чином, аналізуючи роботи Л. Беркута з джерелознавства, 

можливо зробити наступні висновки:
 

Л. Беркут працював в руслі провідних загальноєвропейських тенденцій 

наукового пошуку ХХ ст. Прийоми джерелознавчого аналізу в руслі 

позитивістської концепції, акцент на джерело у поєднанні з історико-

порівняльним методом є основною методологічною базою для українського 

вченого.  

Чудове знання латинської, німецької, французької мов дозволяло йому 

торкатися широкого спектру питань середньовічного джерелознавства. 

Безумовно, підсумком багаторічних студій Л. Беркута в галузі 

джерелознавства стала його монографія «Етюди з джерелознавства середньої 

історії. Період утворення й консолідації національних держав на романо-

германському заході», за яку він отримав ступінь доктора історії 

західноєвропейської культури [Юркова, 2003].  
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РОЗДІЛ 4 

ЦЕРКВА І ДЕРЖАВА, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ТА ПРОТИСТОЯННЯ 

У ПРАЦЯХ Л. М. БЕРКУТА 

 

4.1. Л. Беркут як історик середньовічної Церкви 

 

Різноманітні вектори наукової діяльності проф. Л. Беркута протягом 

життя постійно перепліталися. Наукові вподобання вченого спрямовували 

розвиток його подальших дослідницьких студій. 

Історія раннього християнства та Західної церкви стала сферою 

наукових вподобань Л. Беркута ще в період його навчання в Київському 

університеті Св. Володимира. Так, в 1901 році закінчуючи курс історично-

філологічного факультету цього університету, Л. Беркут під керівництвом 

свого метра Ф. Я. Фортинського пише студентський випускний твір саме на 

церковну тематику: «Очерки из истории борьбы за инвеституру во время 

императора Генриха V. Генрих V и Пасхалис II до конкордата 1111 г.»., 

виданий в Києві у 1902 році [Беркут, 1902t]. Вдруге цією тематикою він 

займається, перебуваючи у Варшавському університеті на посаді приват-

доцента. У 1914 році ця ж робота виходить тільки в більш ширшому вигляді, 

вже в якості магістерської дисертації – «Борьба за инвеституру во время 

императора Генриха V, т.1. До папской привелегии инвеституры 13 апр. 

1111 г. включительно» [Беркут, 1914a]. Обидві ці роботи носять 

узагальнений характер [Бузескул, 2019]. 

Л. Беркут досить детально, спираючись на джерела: Римські [Annales 

Romani, 1844], Кельнські [Annales Colonienses, 1826], Гільдесгеймські аннали 

[Annales Hildesheimenses, 1830], а також критично аналізуючи вітчизняну
 

[Трубецкой, 1897; Вязигин, 1898] і західну історіографію
 

[Peiser, 1883; 

Böhmer, 1899; Giesebrecht, 1863] свого часу, розкриває основні віхи боротьби 

за інвеституру між папством і Німецькими імператорами Салічної династії. 
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Взагалі варто відзначити, що саме в Варшавський період (1909-1919) 

рр. своєї наукової діяльності Л. Беркут формується як дослідник історії 

Західної церкви доби Середньовіччя.  

У 1911-1912 рр. виходить цілий ряд його наукових публікацій, 

присвячених вказаній проблематиці: «Иоркские трактаты как источник для 

характеристик английских церковно-политических идей…» [Беркут, 1911m], 

«Христианские легенды и жития святых…» [Беркут, 1911a1; Беркут, 1911i], 

«Введение в историю Средних веков» [Беркут, 1911d]. Остання праця являє 

собою курс лекцій, прочитаних Л. Беркутом студентам 1-2 курсів 

історичного відділення Варшавського університету. Один з розділів свого 

курсу Л. Беркут присвячує історії християнства. Автор буквально поетапно 

розкриває періоди виникнення, становлення і розвитку християнства в 

римському суспільстві. Він описує структуру життя перших християнських 

громад. Цікавим є те, що Л. Беркут ілюструє широкий ареал своїх знань з 

текстології Нового Заповіту, цитуючи фрагмент Мураторі.  

Досить широко дослідник знайомить читача з епохою гоніння на 

християн, а також описує життя християн в Галлії до падіння Західної 

Римської імперії [Беркут, 1911d, c. 60]. У своїх наукових студіях Л. Беркут 

показує себе як знавця церковного канонічного права, курс якого він вивчав, 

перебуваючи у науковому відрядженні в Німеччині. Вільно володіючи 

канонічними текстами, він критично цитує постанови Вселенських соборів, 

переглядає історичні ступені зародження вертикалі церковної влади, системи 

патріархатів, а також становлення інституту папства [Беркут, 1911d, c. 70-71]. 

Не обходить своєю увагою Л. Беркут і питання виникнення чернецтва в 

християнстві та ролі монастирів в житті тодішнього суспільства [Беркут, 

1911d, c. 77-80]. Головною метою наукових студій Л. Беркута стало 

визначення ролі християнства в політичному і соціально-культурному житті 

Західної Європи середньовіччя.  

Український дослідник особливу увагу приділяє питанню про 

співвідношення світської і духовної влади в історії, розглядає 
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взаємовідносини Імперії та папства в Німеччині, боротьбу за інвеституру між 

«Regnum et Sacerdotium»
 
[Беркут, 1902t, с. 1-4].  

Слід зазначити що, питання релігії, розвитку і значення інституту 

Церкви в середньовічному суспільстві були і залишаються сферою інтересів 

дослідників різних напрямків – істориків, філософів, релігієзнавців. Це 

стосується і науковців України. На початок XX ст. в стінах Київського, 

Харківського університетів формується певна історіографічна традиція. У 

більшості випадків мова йде про монографії, статті в спеціальних історичних 

виданнях або в дослідженнях, присвячених історії Церкви в Західній Європі, 

міжнародній політиці папства, боротьбі між духовною та світською владою 

[Бузескул, 2019]. 

Особливий інтерес становлять для нас наукові праці викладача 

Київського університету В. О. Більбасова [Бильбасов, 1866, c. 1-2]. Більшість 

його робіт в галузі медієвістики пов‟язані з питанням ролі християнізації 

Західної Європи, а також характеру соціальної та політичної боротьби між 

двома гілками влади – державою та церквою [Лиман, 2009]. Більбасов 

зазначав, що папство постійно втручалося в політичну сферу Німеччини та 

Італії, і це все сприяло роздробленості та послабленню країн. Учений 

змальовує картину морального розладу духовенства X ст. та панування в 

Римі корумпованої верхівки
 
[Бильбасов, 1863, c. 104; Бильбасов, 1871, с. 4]. 

Слід зазначити, що наукова візія Л. Беркута досить часто збігалася в 

цьому питанні з поглядами його попередника. Так, Л. Беркут зазначає, що 

саме моральний розлад духовенства, симонія, світськість, а не духовність 

вищої ієрархії дали поштовхи до реформ Гільдебрандта, неминучою ж фазою 

цих реформ стала боротьба проти прав королівської інвеститури» [Беркут, 

1902t. c. 2-4].  

Історія середньовічного папства знайшла відображення в студії ще 

одного, але більш раннього учня Ф. Я. Фортинського – А. Горового, а саме в 

його праці «Герберт или папа Сильвестр ІІ». Це студентський твір, в якому 

представлено загальний опис церковно-політичної, літературної діяльності 
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понтифіка. Доречно зауважити, що за згаданий науковий твір А. Горовий, як 

і пізніше Л. Беркут, був відзначений від Київського університету золотою 

медаллю [Горовой, 1886; Бузескул, 2019].  

Особливої уваги заслуговує твір з церковної історії проф. Харківського 

університету А. С. Вязігіна «Очерки по истории папства в ХІ веке» [Вязигин, 

1898, c. 6-7]. Це ґрунтовна монографія, присвячена реформаційним діям пап 

в середині ХІ ст. У той час проф. Вязігін зробив мабуть найбільший внесок у 

вивчення взаємовідносин держави і папства для історичної науки України. 

Питаннями з історії Церкви займалися також інші відомі історики і викладачі 

університету Св. Володимира: І. В. Лучицький [Лучицкий, 1877; Таран, 2010, 

с. 170-173], В. П. Клячин [Клячин, 1888], М. М. Любович [Любович, 1881], 

приват-доцент спочатку Новоросійського, а потім вже і Київського 

університету П. Н. Ардашев [Ардашев, 1902], М. Ю. Беркович [Беркович, 

1967] та інші [Орищенко, 2013, с. 3-17]. 

Більш детально тематика відносин папства та імперії Х-ХІІ ст. 

представлена в російській та західній, особливо – німецькій історіографії. 

Зокрема слід зазначити роботи Є. Трубецького
 

[Трубецкой, 1897], 

Г. В. Визинського [Вызинский, 1857], В. І. Герьє
 

[Герье, 1913]. Серед 

німецьких вчених – Г. Бьомера [Böhmer, 1899], В. Гізебрехта [Giesebrecht, 

1863],
 
Г. Пейзера [Peiser, 1883] та інших. 

Л. Беркут досить часто солідаризується з останніми в питаннях 

генезису інвеститури, для нього, як і для німецьких вчених, інвеститура – це 

не тільки справа васально-ленних відносин чи свободи церкви, але й питання 

більш глибоке, а саме «здійснення монархічного ідеалу пап» [Беркут, 1902t, 

c. 2]. У своїх двох ґрунтовних роботах, присвячених взаємовідносинам 

церкви та держави, які вилилися в цілу епопею боротьби за інвеституру між 

імператором, продовжувачем політичного курсу свого батька, Генріхом V, і 

Римською церквою в особі папи Пасхалія ІІ, Л. Беркут ретельно аналізує 

історичні події, пов‟язані з драматичними переговорами двох представників 

вищої влади – світської та духовної. Соборні рішення в Гвасталі, прибуття 
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Генріха V в Рим, політичні афери, фіктивні угоди, питання капітуляції 

папства, визнання права інвеститури під тиском світської влади – все це 

знаходиться в полі пильної уваги професора. Солідаризуючись в багато чому 

з російськими та західними вченими у вказаному питанні, Л. Беркут разом з 

тим воліє розглянути проблематику в більш широкому полі наукового 

аналізу.  

У цілому ж, комплексна рефлексія українського вченого, як буде видно 

це далі, спрямована на розгляд декількох аспектів цієї затяжної церковно-

політичної боротьби. 

По-перше, це глибинне розуміння протиріч між німецькими 

імператорами і римськими папами, які лягли в основу «controversia 

investiturae». 

По-друге, пошуки компромісу між представниками двох гілок вищої 

влади. 

По-третє, це результати даного протистояння, адже в кінці цієї 

«боротьби» мали вирішитися питання не тільки свободи самої церкви від 

світської влади (ecclesiae libertatem), але й питання майбутнього 

підпорядкування імператора папі або ж навпаки.  

 

4.2. Боротьба за інвеституру в Германії 

 

У розумінні проф. Л. Беркута, інвеститура є одним з важливих 

феноменів соціального життя середньовічної Європи. 

Інвеститура (з латин. Іnvestio – одягати, наділяти) – це акт феодального 

права, введення у володіння посадою або майном, який супроводжувався 

ритуальною передачею предметів: інсигній або регалій, які символізували 

право на владу. По мірі розвитку васально-ленних відносин у феодальному 

суспільстві інвеститура стала одним з трьох основних елементів васального 

договору: (соmmendatio, homagium, fidelities) [Арнаутова, 2011, c. 24]. Ленні 

відносини формуються як двоскладовий особистий союз васала і сюзерена, а 
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також відносини поземельної залежності, що встановлюються актом 

введення васала у володіння самим леном, або ж ленною інвеститурою. В 

залежності від часу, регіону, статусу особи ритуальне оформлення договору 

може варіювати. У своїй роботі «Про основні елементи в походженні 

феодальної системи» Л. Беркут приводить наступний приклад такої 

інвеститури: «Від васала – комендація, від сеньйора – надання дару. 

Комендація відбувалася так, що васал клав свої згорнуті руки, що за 

середньовічним правом означає підлеглість однієї особі другій, вступ в 

особливі стосунки оборони та служби. За комендацією йшла присяжна 

обітниця від васала бути вірним сеньйорові. Васальна ж угода, в свою чергу, 

накладала обов‟язки і на сеньйора: прийняття васала під свою опіку, 

забезпечення належного прожитку та спеціального знаряддя, при цьому васал 

діставав відповідний подарунок, наприклад, коня й зброю, а також символи 

підлеглості: меч, патерицю, прапор, спис, капелюх тощо» [Беркут, 1927x, c. 

56-57]. 

Така ж інвеститура мала місце і в духовному середовищі, коли світські 

особи, королі, князі, державні діячі самі за своїм власним особистим вибором 

призначали єпископів, абатів, священиків, таким чином проводячи 

інвеституру в своїх приватних володіннях. 

Інвеститура в церкві містила в собі дві різні дії, перша – це возведення 

в сан кандидата і передача йому інсигній – символічних ознак духовного 

сану, друга – інвеститура вже духовної особи державним діячем, який 

наділяв правами володіння відповідно до його посади [Игнатьева, 2018].  

Л. Беркут зазначає, що задовго до Каролінгів традиція принесення 

обітниці вірності королю і сама інвеститура були першими по відношенню 

до зведення кандидата в духовий сан [Беркут, 1927x, c. 54-56]. Для 

Л. Беркута практика інвеститури мирськими правителями є безперечний акт 

секуляризації і глибокої кризи в історії Церкви. Зісвітчення (обмирщення) 

церковних інститутів, залучення церкви в бенефеціарну систему, васальне 

становище єпископів по відношенню до мирської влади, виконання 
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адміністративних доручень в якості королівських послів, тотальна симонія, 

дискримінація канонічних прав єпископів і багато іншого. Це ще не повний 

перелік ознак церковної кризи, які наводить у своєму дослідженні 

український медієвіст [Беркут, 1902t, c. 1-3].  

Характеризуючи психологічний портрет папи Пасхаліса ІІ як адепта і 

продовжувача церковних реформ своїх попередників, Л. Беркут зазначає: 

«Він (папа) наполегливо прагнув до досягнення своїх заповітних планів про 

свободу церкви, які явно порушуються, правом королівської інвеститури» 

[Беркут, 1902t, c. 2-3]. У суперечці за інвеституру (1046-1125) між «Regnum 

et Sacerdotium» Л. Беркут виділяє ще один важливий момент (критерій 

протистояння), а саме: ідеологію німецьких імператорів, яка полягала в 

сакралізації влади правителя і пріоритеті навіть над римським 

первосвящеником. У своєму невеликому за обсягом творі «Про ідеологію в 

німецьких цезаристів середніх віків» Л. Беркут зазначає наступне: 

«Франконські та швабські імператори бачать в імператорській короні 

здобуття їх великого попередника, і вже італійський юрист ХІ ст. Петро Крас 

в одному листі до Генриха ІV відомий присуд папи Григорія VІІ про 

позбавлення влади свого супротивника визнає попросту за незаконний, який 

суперечить принципові спадковості імператорської влади» [Беркут, 1927w, c. 

5]. Далі професор цитує біографа Генріха V, Еккехарда Австрійського, який 

прямо в листі до папи Пасхаліса ІІ від 1109 р. заявляв, що «імператори вправі 

контролювати навіть папське обрання, яке колись належало грецьким 

імператорам, тепер виконують вони германські володарі» [Беркут, 1927w, 

c. 5-6].  

І треба зазначити, пише Л. Беркут, що болонські доктори права, 

легісти, які оточували імператора, дуже добре знаходили теоретичні засади 

для всесвітніх домагань їх правителя [Беркут, 1927w, c. 5-6]. 

Таким чином, Л. Беркут демонструє, що право короля або імператора 

здійснювати інвеституру було обумовлено не тільки економічними, але й 

ідеологічними чинниками.  
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Починаючи з Генріха Чорного (1039-1056) імператорська влада 

настільки відверто втручалася в повсякденні церковні справи, вибори пап, 

призначення єпископів, що фактично сама церква ставала інституцією 

мирського правопорядку імперії [Арнаутова, 2011, c. 34]. Сама тема боротьби 

за інвеституру в Германії була досить добре досліджена в західній та 

вітчизняній історіографії (зокрема в працях таких відомих медієвістів та 

фахівців з історії церкви, як Гізібрехт, Гаук, Вайц та ін.) [Вязігін, 1898, c. 1-

2], очевидно, саме тому Л. Беркут воліє зупинитися не на всіх, а на деяких 

етапах цього політико-церковного протистояння. Л. Беркут не описує перші 

етапи цього затяжного конфлікту між «Regnum et Sacerdotium». Він 

практично опускає моменти перших сутичок цієї майже вікової драми: 

конфліктів щодо кандидатури на Міланську кафедру, усунення папи 

Вормським рейхстагом (1076) [Рожков, 1994, c. 94-96], взаємні 

екскомунікації, Каносське стояння (1077) [Ковальский, 1991], залучення в 

конфлікт різних сил і взаємних політичних опонентів, обрання антипап, 

італійські експедиції Генріха IV (1081-1084) [Жизнь императора Генриха IV, 

2017, c. 125-155], тощо. Для Л. Беркута важливо продемонструвати інше – як 

боротьба за інвеституру позбавляла ореолу сакральності саму імперську 

владу. Тепер не король чи імператор, а папа є «вікарій Христа» на землі, 

здатний навіть позбавляти влади будь-якого правителя, який не виконує свій 

християнський обов‟язок. Середні віки, – пише Л. Беркут, – «побачать навіть 

імператора, який заприсягається, що буде вірний папі – вони побачать також 

папу, який проголосив, що тільки римського первосвященика можна назвати 

всесвітнім володарем» [Беркут, 1927w, c. 6].
 
 

Саме так папство переконано й широко розуміє своє в християнському 

світі призначення. Навіть серед найтяжчих обставин свого політичного життя 

воно вважає себе в змозі володіти достатньою свободою засобів, щоб з 

постулатів пишної теорії перетворити на реальну загрозу для супротивників: 

«Як твій представник, – пише Григорій VII, – я дістав від Бога владу судити й 

давати розрішення на небі й на землі. Глибоко в це віруючи, я в твоє ім‟я 
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позбавляю короля Генріха управління Італією і Германією … і забороняю 

всім християнам служити йому, як господареві» [Беркут, 1927w, c. 6]. У 

цьому тексті Л. Беркут дуже добре ілюструє, наскільки папство стає вагомою 

фігурою на політичній карті Середньовічної Європи.  

У цій доволі масштабній тематиці Л. Беркут досліджує, як він сам про 

це говорить, другий і по суті «найважливіший» період в історії церковно-

політичної боротьби, яка безперервно турбувала Захід Європи [Беркут, 1902t, 

c. 1].  

Смерть імператора Генріха IV (+1106), пише професор, повинна була 

покласти край запеклій боротьбі між імперством і папством. Конфліктні 

резерви обох сторін поступово стали згасати. Загалом перший період взаємин 

молодого Генріха V (1106-1125) та папи Пасхаліса II (1099-1118) Л. Беркут 

називає «періодом ілюзорного компромісу» [Беркут, 1902t, c. 20]. Цілком 

резонно він визначає, що Генріх V тільки робив вигляд, що в питанні про 

інвеституру він готовий до компромісу з папою. Римські легати 

підтримували повстання Генріха V, а сам понтифік навіть звільнив молодого 

короля від клятви не віднімати корони у свого батька [Беркут, 1902t, c. 2; 

Грегоровиус, 2018, c. 15-18]. 

На початку своєї політичної діяльності молодий король зумів досягти 

того, пише Л. Беркут, що для зборів григоріанців питання про інвеституру 

залишити «in suspenso» ( в підвішеному стані). Події синодів в Нордгаузені 

(1105), Глосарії – яскраве тому підтвердження. Л. Беркут абсолютно 

солідаризується з думкою німецьких вчених Призера, Ріхтера, Бухгольца, що 

Генріх V діє дуже обережно, з одного боку, він заявляє себе прибічником 

реформ, а з іншого – заручаючись все більше і більше підтримкою 

німецького духовенства, починає проводити свою інвеституру без схвалення 

Риму [Беркут, 1902t, c. 7; Peiser, 1883, s. 189].  

Подальший сейм в Майнці (1106), урочисто визнавши Генріха 

правителем всіх земель, засудив симонію та шлюби священнослужителів і 

висловив надію на припинення розколу між «Regnum et Sacerdotium». Також 
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сейм ухвалив рішення направити посольство до Риму для запрошення папи 

Пасхаліса ІІ в межі Німеччини, щоб той сам очолив собор і поклав кінець 

тривалої схизми. Але, зауважує Л. Беркут, ні сам імператор, ні імперські 

князі не виявили схильності до поступок на користь папства. «Вже один 

склад, пише вчений, посольства, що направлялося в Рим, ясно показує, що 

рейхстаг в Майнці висловився за збереження здавна привласнених 

королівською владою прав і тим самим рішуче приєднався до Генріха V» 

[Беркут, 1902t, c. 14-15]. Дійсно, перебуваючи на висоті свого розвитку, сама 

система васально-ленних відносин передбачала сприйняття інвеститури як 

передачу єпископу його феодальних прав власності, введення в ленне 

володіння, а тому молодий король, як це цілком справедливо зазначає 

Л. Беркут, не бачив законних причин відмовлятися від ритуальних моментів 

(дарування інсигній) як частини правового законодавства держави [Беркут, 

1902t, c. 13-17].  

У самому ж Римі не змогли вірно оцінити політики молодого монарха. 

Саме папство, повідомляє Л. Беркут, розраховувало на підтримку вищого 

німецького духовенства, однак передбачувані союзники вже давно мали свої 

особливі цілі – «розширення своєї власної влади». Тому надії, засновані на 

взаємному очікуванні поступок, Л. Беркут і називає «пустой иллюзией» 

[Беркут, 1902t, c. 20]. Подальші події боротьби за інвеституру розгортаються 

на соборі в Гвасталлі 20 жовтня 1106 року.  

Генріх V знову зажадав через своїх послів визнати за ним право на 

інвеституру. Однак собор продублював своє рішення ще однією відмовою. 

Л. Беркут, користуючись агіографічним джерелом – «житієм Пасхаліса ІІ», 

написаного Петром Пізанським, цитує п‟яте правило постанови цього 

собору: «Безумовно забороняємо, щоб інвеститурa проводилася світськими 

особами» [Беркут, 1902t, c. 26; Peiser, 1883, s. 33]. Також український вчений 

вважає доречним нагадати про прийняття Пасхалісом ІІ рішень щодо 

відношення поставлених (in scimate ordinatos) в «схизмі». Всупереч канонам 

папою була зроблена поступка, за цими єпископами залишався сан, якщо 
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вони щиро примиряться з церквою. Для Л. Беркута така дія Римського 

понтифіка є показовою і говорить про лояльність та бажання вищого 

духовенства швидше покінчити зі схизмою в Германії [Беркут, 1902t, c. 27]. 

Однак, незважаючи на все, в питанні про інвеституру так і не була 

поставлена остаточна крапка. На прохання самого короля рішення цієї 

проблеми було перенесено на майбутній собор в Аугсбурзі. Сам папа розумів 

важливість своєї присутності в Аугсбурзі, але його більше турбувала власна 

безпека, і він прямує до Франції, шукаючи посередників в перемовах в особі 

короля Філіпа І і його сина Людовіка [Беркут, 1902t, c. 27-28].  

Стисло і дуже суттєво описуючи взаємини між папством та 

французькими королями в період боротьби за інвеституру, Л. Беркут 

зауважує цікаву річ в історії цих доволі не простих відносин. Він пише: «Папі 

Пасхалісу ІІ не тільки випало на долю зломити тринадцятирічну завзятість 

Філіпа І в питанні про королівську інвеституру у Франції, а й виступити 

формальним суддею його приватного життя у справі Бертради де-Монфорт. 

Таким чином, до початку XII ст., робить висновок вчений, між папством і 

Капетингами вже була певна згода в церковно-політичному житті країни» 

[Беркут, 1902t, c. 30]. 

Подальші бажання французького монарха залагодити непорозуміння 

між Пасхалісом ІІ і Генріхом V не увінчалися успіхом. Перемовини з послами 

короля, які відвідали папу в 1107 р. в Шалоне-на-Марні, також виявилися 

безуспішними, і папа мусив від‟їжджати до Риму – констатує Л. Беркут 

[Беркут, 1902t, c. 33; Грегоровиус, 2018, с. 15-18]. 

Восени цього ж року король Генріх V направляє в Рим посольство, 

метою якого було сповістити папу про бажання короля зробити так звану 

«Expeditio Romana», для коронування у Вічному місті римським 

імператором, а також, що особливо важливо для нас, підкреслює Л. Беркут – 

«возстановить согласие между святейшим отцом и немецким государем» 

[Беркут, 1902t, c. 47-48]. 
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Що ж стосується умов для примирення, які пропонував майбутній 

імператор, то вони лягли в основу так званого «Трактату про інвеституру 

єпископів» Сігіберта з Жамблу [Tractatus de investiture episcoporum, 1892, 

p. 495-504]. Цей документ Л. Беркут воліє називати «політичною програмою, 

написаною по думках владної людини» [Беркут, 1902t, c. 49]. 

Дотримуючись канви міркування проф. Л. Беркута, ми не будемо це 

історичне джерело наводити цілком, а тільки тезово виділимо основні його 

ідейні моменти: 

У тексті самого трактату строго розрізняється духовний сан єпископа 

від світського становища його як імперського князя.  

Автор не акцентує, в якій формі буде виражена королівська 

інвеститура, посохом або чимось іншим. Король вручає її як світський акт 

призначення ним прелата у володіння імперськими регаліями.  

Свої пастирські права єпископ або абат отримує від вівтаря s. Petri. Але 

рішуче необхідно, щоб сама світська інвеститура у всякому разі передувала 

посвяті. Так само зручніше, якщо посвяченню передує hominium і ленна 

присяга прелатів [Беркут, 1902t, c. 49-51]. Таким чином, цей документ 

повинен був вивести дві сторони з глухого кута переговорів і покласти край 

багаторічному конфлікту.  

Однак нові переговори на наступному Латеранському синоді в Римі 

1110 р. також не мали позитивного успіху. Це прекрасно ілюструє в своїх 

студіях Л. Беркут: «Генріх V вважає інвеституру невід‟ємним правом 

королівської влади, – ця повторна заява римської курії про бажання зберегти 

в недоторканності сферу впливу (regii iuris) набувала незрівнянно більше 

церковно-політичного значення» [Беркут, 1902t, c. 52].  

І дійсно, в постановах синоду була заборона мирянам здійснювати 

інвеституру духовними регаліями під страхом відлучення.  

Л. Беркут, завершуючи передостанню частину свого екскурсу по даній 

темі, в його епілозі дає дуже добру психологічну оцінку сприйняття 

римською курією пропозиції вирішення питання з боку держави: 
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«Інвеститура, – пише дослідник, – у чому б вона не виражалася і яке б 

значення її надавала королівська влада, – все ж таки залишалася в очах 

Пасхаліса інвеститурою, що вказує на залежність прелата від світської особи, 

короля, – і в цьому, здається нам, полягала головна причина невдалої угоди 

1009-1110 рр.» [Беркут, 1902t, c. 54]. З такою дуже суттєвою і доречною 

оцінкою українського вченого важко не погодитись.  

Завершуючи розкриття останньої фази протистояння в боротьбі за 

інвеституру між папством і державою, Л. Беркут у своїх наукових студіях, 

аналізуючи матеріал Римських анналів (annaless Romani), а також хроніки 

Петра Диякона (Montecassino Chronicle), описує події останнього етапу цієї 

доволі тривалої боротьби. Він розкриває події, пов‟язані з Римським походом 

Генріха V, перемовинами і угодами, а також повною капітуляцією папства і 

визнанням за імператором «права на інвеституру» [Беркут, 1902t, c. 60; 

Annales Romani, 1844].  

У 1109 році після довгих переговорів Генріху V вдалося досягти того, 

що папа погодився покласти на нього імператорську корону, але з однією 

умовою – визнанням за церквою її духовної свободи [Беркут, 1902t, c. 64].  

Далі Пасхалій ІІ направляється в Монте-Кассіно заручитися 

підтримкою норманів, а також, повернувшись до Риму, він зобов‟язує 

патриціїв урочистою клятвою не залишати його в небезпеці. Цей історичній 

момент Л. Беркут, на відміну від Пейзера, воліє називати не методом 

обережності проти німецького війська, а зрозумілим бажанням папства 

зміцнити своє політичне становище і, можливо, опосередковано, якщо 

трапиться, вирішити питання про інвеституру «по праву сильного» [Беркут, 

1902t, c. 54]. 

Похід Генріха V до Риму по праву може бути названий грандіозним не 

тільки за кількістю війська. У його числі ми знаходимо канцлера Адальберта, 

князів, єпископів, рицарів, а також (literati viri) так званих «вчених мужів», 

щоб, пише Л. Беркут, «при нагоді – в допомозі мечу, скористатися їх 

послугами» [Беркут, 1902t, c. 57].  
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Німецьке військо рушило двома загонами, які після переходу через 

Альпи знову з‟єдналися на знаменитих Ронкальських полях. Майже не 

зустрічаючи ніякого опору з боку Ломбардських міст, за винятком Мілана, 

Павії, Новари, Генріх V швидко пройшов всю верхню Італію. Його не 

зупинило навіть посольство маркграфині Матільди Тосканської, невтомної 

помічниці попередніх пап-реформаторів, війська якої билися проти Генріха 

ІV. Остання змушена була принести імператорові свою клятву покори, як це 

констатує Л. Беркут [Беркут, 1902t, c. 57; Грегоровиус, 2018, с. 15-19]. 

Після підкорення ворожого міста Ареццо в 1111 р. король Генріх V 

вступає нарешті в переговори з папою Пасхалісом ІІ. Налаштований на 

кардинальне рішення проблеми інвеститури, папа пропонує королівським 

послам план перемир‟я. Таку угоду Л. Беркут характеризує як «новый 

смелый и резкий план», – тепер церква має задовольнятися десятинами і 

добровільними приношеннями віруючих, але всі її маєтки і регалії, які вона 

отримала від Карла Великого, Людовика Німецького, Оттона І та інших 

попередників монархів, повинні бути повернуті Генріху V [Беркут, 1902t, 

c. 59].  

Саме в цей момент, на самому пізньому етапі спору за інвеституру, 

імператорові висувається основний політичний інтерес Римської церкви, 

зауважує Л. Беркут, – незалежна від світської держави церква за всяку ціну.  

Аналізуючи його прояв у дію, вчений робить і логічні висновки 

стосовно ідейної позиції світських опонентів папства. Звичайно, далі пише 

він, «…посли короля розуміли, що план Пасхаліса ІІ логічно нездійсненний, 

не може папа одним розчерком пера знищити усталені протягом століть 

церковно-політичні і державні відносини імперських прелатів» [Беркут, 

1902t, c. 63].  

Л. Беркут аргументовано наполягає на тому, що відмова від регалій не 

була новою, ще кардинал Деусдедіт (1097 р.), відкрито заявляв, що з‟єднання 

в особі єпископів княжих і духовних обов‟язків глибоко знищує церкву. 

Тобто Л. Беркут говорить, що сама ідея (paupertas Christi) існувала задовго до 



144 
 

плану Пасхаліса ІІ [Беркут, 1902t, c. 64]. По вказаній проблемі український 

дослідник полемізує з представниками німецької історіографії – Гізебрехтом 

[Giesebrecht, 1863] та Пейзером [Peiser, 1883, s. 71], на відміну від них він не 

вважає, що відмова від регалій була «справою відчаю», Л. Беркут пише: 

«Хоча Пасхаліс, без сумніву, знав подвійну роль імперських прелатів ... але 

теоретичне здійснення плану він визнавав» [Беркут, 1902t, c. 65]. 

Четвертого лютого 1111 р. в атріумі храму св. Петра в церкві св. Марії 

«in Turri» королівські посли і папські уповноважені приготували два 

договори: один – відмова короля від інвеститури; інший – у вигляді 

папського декрету, відмова духівництва від маєтків, подарованих раніше 

королем. Після обміну клятвеними обіцянками мало відбутися коронування 

Генріха V. 

Обережність, з якою складалися договори, а також клятви, проголошені 

королем німецькою мовою, а не латиною, як того вимагала традиція, обмін 

заручниками, викликали, зауважує Л. Беркут, «взаємну недовіру обох сторін» 

[Беркут, 1902t, c. 68]. 

Генріх V, добре розуміючи суттєві нюанси церковно-політичного 

життя Німеччини, не надавав серйозного значення плану Пасхаліса ІІ, 

продовжує Л. Беркут. У свою чергу, Пасхалій ІІ безперервно запрошує 

норманів і лангобардів з‟явитися на службу римській церкві, але не отримує 

від них твердої відповіді [Беркут, 1902t, c. 69]. 

Одинадцятого лютого табір Генріха V стояв біля самого Риму – Monte 

Mario. Л. Беркут дуже барвисто, спираючись на хроніку Петра Диякона, 

описує зустріч короля з народом Риму: цехами, євреями, монахами і самим 

папою [Беркут, 1902t, c. 70]. Вся processio рухалася до базиліки св. Петра, тут 

Л. Беркут зауважує, на перший погляд, одну малу деталь, яка надалі відіграє 

важливу роль у взятті в полон папи, Генріх V увійшов в базиліку тоді, коли 

вона була зайнята озброєними рицарями [Беркут, 1902t, c. 72-74]. Після 

прочитання обох грамот в базиліці трапився скандал, у зборах знявся шквал 
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обурення, проте сам Пасхалій ІІ сміливо, під страхом відлучення наказує 

єпископам повернути Генріху V всі лени корони.  

Сам король, вказує Л. Беркут, діяв нібито так, що ініціатива виходила 

не від нього і що сам договір може бути прийнятий тільки після наради з 

імперськими князями. Далі Л. Беркут описує цілу драму подій: Генріх V 

вимагає від папи корони, папа в свою чергу – швидше припинити довгу 

нараду, єпископи не бажають приймати договір, обурення проти папи було 

настільки велике, що якщо вірити свідченню Петра Диякона, пише Л. Беркут, 

то єпископ Бургард Мюнстерський і канцлер Альберт умовили короля 

полонити папу [Беркут, 1902t, c. 75].  

Далі відбуваються сцени озброєних сутичок і сам полон папи. Хоча в 

подальшому німці були змушені залишити храм св. Петра і Латеран, однак, 

пише Л. Беркут, Генріх V наполегливо і повільно домагався від папи 

визнання за ним права інвеститури і коронування римським імператором. Так 

постійними нападами на римську область королю вдається зломити 

енергійний опір римлян [Беркут, 1902t, c. 77].  

Дотримуючись свідчення Римських анналів, Беркут підкреслює: «Він 

(папа) вважав за краще померти, аніж погодитися на інвеституру єпископів та 

абатів» [Беркут, 1902t, c. 78]. Однак важке становище полонених мирян і 

кардиналів, розорення римської церкви, подальша нова схизма і антипапа 

Магінулф (Сильвестр IV) змусили Пасхаліса ІІ піти на поступки і 

капітуляцію. «Я змушений!» – сказав понтифік, цитує Л. Беркут [Беркут, 

1902t, c. 79]. 

Одинадцятого квітня біля Маммейського моста було укладено 

формальну угоду між Пасхалісом ІІ і Генріхом V, за якою папа поступався 

королю правом інвеститури кільцем і посохом, вручення яких тепер було 

необхідною умовою для посвячення нового кандидата [Беркут, 1902t, c. 80]. 

Підсумовуючи події запеклої і довгої боротьби між папством і 

державою, Л. Беркут пише: «Німецький король, а відтепер і римський 

імператор, досяг мети своїх бажань. Вдало поєднавши з великим політичним 
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мистецтвом і величезною перевагою зовнішніх матеріальних засобів, він 

зумів вразити папство в самих істотних його домаганнях» [Беркут, 1902t, c. 

81]. Але, продовжує Л. Беркут, для Пасхаліса ІІ це просто необхідна поступка 

в церковно-політичному житті Германії. Навряд чи тепер після такого Генріх 

V називає себе, як раніше, «цар і первосвященик» [Беркут, 1902t, c. 82]. У 

підсумку вчений як би пропонує читачеві самому відповісти на риторичне 

запитання: чи надовго імператор збереже своє завойоване право інвеститури, 

адже майбутнє для нього не відомо, навіть найближче? 

 

4.3. Іоркські хартії як відбиття ідейної полеміки королівської влади 

та Церкви в Англії 

 

Намагаючись відтворити в своїх наукових студіях цілісну картину 

проблеми боротьби за інвеституру між «Regnum et Sacerdotium», Л. Беркут не 

обходить стороною історію взаємовідносин між церквою та королівською 

владою в Англії кінця ХІ – початку ХІІ ст. 

Для професора архіважливо простежити взаємозв‟язок та 

взаємозумовленість подій даної «європейської драми», а саме повторення 

конфлікту боротьби за владу, але вже не між папою і імператором, а між 

Кентерберійським архієпископом і королем Англії, який розгорнувся за 

кілька років до Вормського конкордату 1122 р. [Налівайко, 2022, с.224-226; 

Налівайко,2022, с.5-8]. 

Цій події вчений присвятив невелику монографію «Иоркские Трактаты 

как источник для характеристики английских церковно-политических идей – 

в эпоху конкордата 1107 г.». Торкаючись питання про закономірність і 

зв‟язок двох згаданих церковних конфліктів, Л. Беркут зазначає наступне: 

«Мало того, самый конкордат 1107 г., заключенный с папством младшим 

сыном Вильгельма Завоевателя – королем Генрихом І, часто рассматривался 

вне связи с континентальной историей, хотя следует признать его 

главнейшие общие положення» [Беркут, 1911m, c. 2-3].  
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Далі професор акцентує увагу на загальних об‟єднуючих моментах між 

підсумковими документами цієї затяжної боротьби за інвеституру – 

Лондонським (1107) та Вормським (1122) конкордатами [Беркут, 1911m, c. 2-

3], які досить рельєфно відбили як ступінь конфлікту між двома гілками 

феодальної влади, так і межу компромісу між ними: перш за все для обох 

документів характерна відмова короля від права пожалування кільцем і 

посохом, але зі збереженням королівської пропозиції (assensus) для 

майбутнього кандидата; а також принесення останнім тимчасової (temporalia) 

ленної клятви після першої, саме цей момент для Л. Беркута є вихідним 

пунктом папських міркувань ще на соборі в Гвасталі (1106), задовго до 

Вормсу [Беркут, 1911m, c. 2-3]. 

Критично аналізуючи погляди своїх попередників, які займалися 

різними питаннями історії середньовічної Англії, Є.В. Тарле [Тарле, 1901], 

Д. М. Петрушевського [Кларендонские конституции, 1936], а також 

переважно представників німецької історіографії – Г. Бьомера
 

[Böhmer, 

1899], Ф. Яффе [Jaffe, 1885], Ф. Ліберманна [Liebermann, 1886] та ін., 

Л. Беркут зумів сформувати власну наукову візію вказаної проблеми. 

[Налівайко, 2022, с.224-226; Налівайко,2022, с.5-8]. 

Основний центр ваги своїх наукових пошуків Л. Беркут переносить в 

дві площини:  

- перше – це дослідження загального стану взаємовідносин церкви та 

держави в Англії; 

- друге – розгляд церковно-політичних поглядів групи авторів, що 

підтримують сторону короля в розпал суперечки між Генріхом І Боклерком 

та Ансельмом Кентерберійським, на прикладі характеристики анонімного 

автора і його публіцистичного твору «Іоркські трактати». [Налівайко, 2022, 

с.224-226; Налівайко,2022, с.5-8]. 

 

У своїх наукових студіях, присвячених історії середньовічної церкви, 

Л. Беркут влучно акцентує свою увагу на ролі церкви в політико-правовій 
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системі середньовічного суспільства. Процес розвитку соціальних складових, 

формування політичних відносин в європейських державах багато в чому 

залежали від взаємин між державою та церквою, – цілком логічно зазначає 

український дослідник [Шепетяк]. Однак, відносини не були лінійними або 

простими, дуже часто відбувалося суперництво чи зіткнення інтересів двох 

гілок влади, світської і духовної, яке позначалося в формі кризи, іноді навіть 

гострої, хоча в той час вказане протистояння не набувало ще такого 

взаємного антагонізму, який виник в Англії в XVI ст.  

На матеріалі аналізу історичних подій в Англії після нормандського 

завоювання Л. Беркут уважно простежує етапи розвитку цього «двобою», 

досить раціонально він показує тут певну аналогію з Німеччиною
 
[Беркут, 

1911m, c. 4-7].  

У 1066 році, завдавши поразки Гарольду в битві біля Гастінгса, 

Вільгельм І (1066-1087) Нормандський, або Завойовник, син Роберта 

Диявола, завоював Англію, ставши її королем. Разом з Англією під владою 

Вільгельма опинилася і місцева стародавня церква, яка володіла великим 

майном і користувалася величезним впливом у всьому королівстві [Барлоу]. 

Звичайно, військові перемоги Вільгельма не могли гармонізувати внутрішнє 

життя тогочасного суспільства, розірвати етнокультурні протиріччя. 

Англійські королі, починаючи з Вільгельма, були змушені шукати 

підтримку серед князів, єпископів, впливових абатів великих монастирів – 

таким є важливий висновок Л. Беркута. Український вчений логічно 

доповнює його, говорячи, що відразу після битви біля Сенлаку і вже в 1070 р. 

король робить рішучі кроки до перетворення внутрішнього життя церкви. 

[Налівайко, 2022, с.224-227; Налівайко,2022, с.5]. 

Король намагається забезпечити собі підтримку і схвалення римської 

курії, йому потрібно було освятити весь свій завойовницький план 

авторитетом і підтримкою церкви. Л. Беркут пише з цього приводу: «Было 

вполне естественным, если старые и до некоторой степени обязательные 

отношения между королем и папою – тогда им был Александр ІІ (1061-1073) 
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– приняли тепер очень сердечный и предупредительный характер, создавший 

для обеих сторон удивительную атмосферу взаимного доверия» [Беркут, 

1911m, c. 3].  

Таким чином, професор солідаризується з думками вчених істориків 

німецько-протестантського спрямування Г. Бьомера, Ф. Шаффа та сучасного 

британського вченого-медієвіста Ф. Барлоу, що, займаючись утвердженням 

своєї влади, Вільгельм Завойовник був змушений цілеспрямовано 

підтримувати церковну політику Ватикану не тільки в завойованій Англії, 

але і в Нормандії, герцогом якої він продовжував залишатися. 

Союз короля з Римом тривав і при новому папі Григорії VII (1073-1085) 

досить плідно. Гільдебрандовські ідеї культивувалися і здійснювалися двома 

найвидатнішими ученими ченцями свого часу – Ланфранком (1005-1089) та 

Ансельмом (1033-1109), які згодом стали ієрархами Англійської церкви, 

займаючи архієпископську кафедру в Кентербері [Беркут, 1911m, c. 4].  

Описуючи стосунки між новим королем та папою Л. Беркут пише: 

«Гигорий VII хвалит Вильгельма Завоевателя, как единственного князя, 

который искренно любит Бога и св. Церковь» [Беркут, 1911m, c. 4].  

У свою чергу Вільгельм на ділі намагається довести свою відданість та 

покірність наступнику св. Петра і примушує нормано-англійський єпископат 

опублікувати забуті постанови стосовно целібату, а також обіцяє віддати під 

суд всіх одружених кліриків. Король непохитно намагається реалізувати 

задуману церковну реформу і суворо забороняє баронам чи князям вимагати 

гроші за отримання церковних посад. Звичайно, папа визнавав безумовні 

заслуги короля щодо римського престолу – пише Л. Беркут, але сам принцип 

церковно-політичного ідеалу оновленого папства вимагав дещо іншого 

[Böhmer, 1899, р. 127]. Саме тут український вчений говорить про 

психологічний різнобій в системі церковно-політичних відносин в Англії 

другої половини ХІ ст. [Налівайко, 2022, с.224-227; Налівайко,2022, с.5-8]. 
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Вся ситуація відбувається таким чином, що дозволяла в Римі думати 

про можливість легалізації всієї політичної системи Гільдебрандта, яка 

демонструвалася в так званій теорії «двох влад» і знайшла своє відображення 

в окружному посланні папи Григорія VII – «Dictatus papae, pontifex 

universalis» – своєрідної тезисної програми Католицької церкви [Stickler, 

1848, p. 89-103].  

Ключовий сенс цієї програми полягав в підпорядкуванні Римському 

престолу всієї духовної і світської влади, де тільки папа має право носити 

титул вселенський (universalis), а також звільняти не тільки своїх підлеглих 

єпископів, а й світських королів. У декреті виражалася ідея повної 

незалежності церкви від світської інвеститури (libertas ecclesias), а також 

верховенство духовної влади (gladius – духовного меча як символу влади) 

над світською [Герье, 1916; Берман, 1994, c. 196-216, 262-281]. 

Дуже лаконічно сутність теорії «папської теократії» виклав в своїх 

студіях Л. Беркут: «Последнее звено политической системы Гильдебрандта, 

именно: подчинение всех светских князей власти викария ап. Петра, как 

призванного руководителя Божьего царства на земле», і така ідея не повинна, 

за задумом папства, зустріти опір в особі англійського короля, який 

неодноразово доводив свою покірність церкві [Беркут, 1911m, c. 5].  

Але, продовжує український професор, історичні обставини складалися 

таким чином, що планам Риму в Англії не можливо було здійснитися. 

Л. Беркут позначає головні причини такого становища. [Налівайко, 2022, 

с.224-226; Налівайко,2022, с.5-8]. 

По-перше, Англія була вже давно завойована і не потребувала 

допомоги не від кого, а по-друге, місцевий єпископат висловлювався проти 

втручання папства у справи Англійської церкви. Саме в останньому моменті 

Л. Беркут проводить чіткі паралелі з позицією і настроями німецької ієрархії, 

яка теж робила все можливе, щоб відокремитися в «незалежну владу» від 

папи і далекого Риму [Беркут, 1911m, c. 2]. 
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Знаменитий прибічник папської реформи, теолог, канонік, архієпископ 

Кентерберійський Ланфранк, є першим, хто симпатизує церковній політиці 

Вільгельма Завойовника, висловлюючись проти втручання папства у 

внутрішні справи і розпорядки місцевої церкви. Але головну причину 

нездійсненності планів папи Григорія VII Л. Беркут вбачає в онтологічній 

неможливості передачі верховних прав корони в руки церкви.  

Стосовного цього Л. Беркут пише: «Понтификат Григория VII – как ни 

счастливо он, по-видимому, начинался для Англии и для самого Вильгельма 

Завоевателя – быстро принес собою заметное охлаждение во взаимных 

отношениях некогда близких друзей» [Беркут, 1911m, c. 6].  

Посилаючись на думки знаменитого німецького вченого Ф. Яффе 

(1819-1870) Л. Беркут пише, що в 1079 р. відносини між папою та королем 

погіршилися настільки, що папський легат в Англії, монах Теузон, жорстко 

накидається на короля з нищівною критикою, чим вводить в збентеження 

навіть свого товариша по місії Губерта. Останній незабаром бере на себе 

тяжку місію примирення Вільгельма з папою і встигає в цій справі настільки, 

що Григорій VII вирішує навіть зажадати від короля ленної клятви ап. Петру 

[Jaffe, 1885, t. 2, s. 336-367; 380]. Але Вільгельм, прозваний, пише Л. Беркут, 

Залізною Рукою, був творцем і організатором майбутньої великої держави, 

він ввічливо відповідав, що ніколи не обіцяв папі ленної клятви. Такою 

відповіддю, король в корені руйнував «теократичний план» Григорія VII 

«підкорення всіх світських государів духовній владі апостольського 

послідовника на землі» [Беркут, 1911m, c. 7]. 

Зрештою новий виток, погіршення відносин між німецьким 

імператором Генріхом ІV та папою Григорієм VII, виступ нового антипапи 

Віберта (Климента ІІІ) призвели до того, що Англія зовсім звільнилася від 

опіки Риму і, безумовно, продовжувала у себе традиційну практику 

королівської інвеститури, через яку не припинялися гострі суперечки як на 

континенті, так і в самій Священній римській імперії – зауважує Л. Беркут 

[Беркут, 1911m, c. 2].
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Після смерті Вільгельма Завойовника (+1087) влада в Англії 

переходить до рук молодшого з двох синів, теж до Вільгельма, прозваного 

Рудим.  

Л. Беркут у своїх студіях, аналізуючи церковно-політичні взаємини в 

Англії при новому королі, дає йому далеко не втішну характеристику, 

називаючи його холодним тираном, що не знає ані совісті, ані честі, ні 

батьківської поваги до церкви.
 
 

У період правління Вільгельма Рудого (1087-1100) взаємини між 

світською та духовною владою придбали яскраво ворожий характер. Цинічне 

ставлення нового правителя до церкви, тотальна корупція, постійні 

конфлікти призвели, пише Л. Беркут, англійський клір «до гострого 

невдоволення» [Беркут, 1911m, c. 8]. 

У 1093 р. в період тяжкої хвороби Вільгельм Рудий призначає 

примасом Англії і єпископом Кентерберійським видатного інтелектуала 

свого часу, теолога, одного з основоположників схоластичного напрямку в 

філософії, абата Бекського монастиря Анзельма. 

Ставши верховним примасом Англії, Анзельм хоча і вже був 

авторитетним церковним діячем, але так і не зміг налагодити взаємини зі 

світською владою, Л. Беркут називає його «неопытным ребенком в 

житейских делах, который не мог ни чем импонировать королю» [Беркут, 

1911m, c. 8-9].  

Відносини між церквою і державою обтяжувалися і тим, що новий 

архієпископ так і не зміг відстояти інтереси церковних інституцій в питанні 

раніше проведеної державою секуляризації релігійних володінь. Свого піку 

конфлікт досяг у спробі вирішення питання стосовно інвеститури. 

[Налівайко, 2022, с.224-226; Налівайко,2022, с.5-8]. 

Для Анзельма, підкреслює Л. Беркут, було принципово важливо 

прийняти архиєпископський «палліум» від рук римського папи Урбана ІІ, що 

було прийнято Вільгельмом Рудим як порушення його королівських прав над 
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церквою і викликало залучення примаса Англії до феодального суду 

констатує, Л. Беркут [Беркут, 1911m, c. 8-9].
 

Досліджуючи церковно-політичну полеміку з питання інвеститури в 

Англії, український професор помічає одну важливу річ. Для християнського 

світу Середньовіччя, виділяє Л. Беркут, мало не вперше, на прикладі Англії, 

світ побачив дивовижну картину, коли перша особа англійської церкви 

посаджена на ганебну лаву за «вірність церковній традиції» [Беркут, 1911m, 

c. 9]. І тільки завдяки саме світській, а не церковній опозиції, Анзельм 

Кентерберійський був звільнений від королівського свавілля. У 1097 р. 

Анзельм, пише Л. Беркут, покинув Англію. 

У питанні принципової трансформації подальших дій Анзельма 

Л. Беркут, услід за німецьким істориком Бьомером, говорить: «Не в Римі, а в 

південній Франції у ліонського архієпископа Гугона, що стояв на чолі 

французьких григоріанців, він знайшов собі вірний притулок і заступництво» 

[Беркут, 1911m, c. 9].
 

Після смерті Вільгельма Рудого королем Англії став його брат Генріх І 

на прізвисько Боклер, тобто Мудрий (1100-1135). Він поріднився з німецьким 

імператором, видавши заміж свою дочку Матильду за Генріха V. Після 

смерті імператора Матильда вдруге вийшла заміж за Жоффруа Плантагенета, 

графа Анжуйського, і стала матір‟ю Генріха ІІ, засновника династії 

Плантагенетів в Англії [Шафф].  

Спираючись на дослідження Вільяма Стаббса (1825-1901), професора 

Оксфорда, єпископа Честера, знаменитого історика середньовічної Англії і 

його трьохтомний твір «Конституційна історія Англії» [Stubbs, 1897, р. 328], 

Л. Беркут пише: «Генрих І с помощью клира и англо-саксонов быстро 

обеспечил себе обладание английским троном, был тем человеком, который 

мог, по общему складу характера, восстановить нормальные порядки в 

церковно-политической жизни государства» [Беркут, 1911m, c. 10]. 

Описуючи церковно-політичні відносини при новому англійському королі, 

Л. Беркут, залучаючи дані англійської історіографії [Stubbs, 1905, p. 99], 
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робить висновок, що тепер в нових умовах взаємовідносин мова йде не про 

вимоги папи на світове панування, і навіть не про саму інвеституру, оскільки 

вплив римської курії на Британські острови було зведено до мінімуму, 

церковна партія хотіла лише одного – врегулювання відносин в рамках і 

рисах, які складалися в період правління першого короля нормандської 

династії [Беркут, 1911m, c. 10].  

Сам Генріх І, розуміючи це, продовжує Л. Беркут, у своєму 

королівському маніфесті обіцяє: знищення регалій і пов‟язаних з ними 

зловживань, скасувати грошові побори з церкви, а також, що особливо 

важливо, в своєму листі запрошує Анзельма Кентерберійського зайняти свою 

кафедру і почесне місце в королівській раді. [Налівайко, 2022, с.224-227; 

Налівайко,2022, с.5-8]. 

Щодо останнього, то Л. Беркут вказує на трансформацію поглядів 

«патріарха Британії», який після вигнання повертається до Англії зовсім 

іншою людиною [Беркут, 1911m, c. 11]. 

Ознайомившись з григоріанським ідеями і глибоко перейнявшись 

ними, він не тільки відмовився принести королю звичайну ленну присягу, а й 

зажадав знищення світської інвеститури, у результаті чого Анзельм був 

змушений вдруге покинути Англію, пише дослідник [Беркут, 1911m, c. 11]. 

Конфлікт, який виник і прийняв затяжну форму подальшої 

дипломатичної боротьби, тривав близько п‟яти років, продовжує Л. Беркут, і 

закінчився спочатку пленарною угодою в Еглі (1105 р.), а потім відомим 

Лондонським конкордатом 1107 року, за яким дві сторони досягли угоди, 

Генріх І відмовлявся від права пожалування «кільцем та посохом, проте 

зберіг за собою право ленної присяги так зв. «temporalia», від обраних за його 

згодою кандидатів.
 

Отже, боротьба за інвеституру в Англії завершилася компромісом, 

сторони дійшли визначених домовленостей, котрі в майбутньому лягли в 

основу Вормського конкордату (1122 р.), який став остаточним етапом 

боротьби за інвеституру в Німеччині [Казанский].
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Лондонський конкордат не був бездоганним, і багато питань церковно-

державних відносин залишилися не вирішеними, але він поклав початок 

дискусії про правові підстави влади монарха в середньовічній Англії 

[Plassmann, 200, c. 209-211].
 

Даючи коротку характеристику конкордату, Л. Беркут досліджує цікаве 

і непросте питання – чиї саме погляди були теоретичною і філософською 

базою для даного документу. [Налівайко, 2022, с.224-226; Налівайко,2022, 

с.5-8]. 

Першочергово він згадує ідеї знаменитого схоласта Іва Шартрського, 

який в кінці XI ст. обґрунтував правові відмінності між «духовними і 

світськими» компонентами влади єпископа, таким чином вирішивши 

проблему свободи і незалежності заміщення вакантних кафедр та норм 

васально-ленних відносин, де світські князі мали право світської інвеститури 

по відношенню до світських прав прелата, а відповідно ті, хто дає духовну 

владу, через возведення в сан актом церковної інвеститури, що має 

стосуватися духовної складової влади єпископа [Арнаутова, 2011, c. 57-58]. 

Проте, на думку українського вченого, французький схоласт в цій 

історії був не один. Л. Беркут полемізує з представниками німецької 

історіографії: Бьомером, Заккуром, Ліберманном [Liebermann, 1886, р. 156] і 

вказує ще на одного вченого, ідеї якого відтворилися на конкордаті 1107 р., 

на ченця-бенедиктинця Гугона Флерійського і його трактат «De regia 

potestate ac sacerdotali dignitatae» (Про королівську владу і церковне 

благочестя) [Беркут, 1911m, c. 12]. Написаний між 1102-1105 рр. і 

присвячений Генріху І, цей твір належав не тільки до італійсько-німецької 

церковної полеміки, – говорить Л. Беркут, – а й представляє принципове 

дослідження на тему співвідношення двох гілок влади, і звідси, як наслідок, 

законних прав короля на заміщення вакантних єпископських кафедр [Беркут, 

1911m, c. 14]. 

Таким чином, для Л. Беркута врегулювання проблеми інвеститури в 

Англії, завдяки конкордату 1107 р., було не капітуляцією державної влади 
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перед церковною, а швидше за все, «ініціативою компромісу», який долинав 

від представників інтелектуальної церковної еліти ХІІ ст., шляхом 

знаходження нових взаємин церкви і держави, розмежуванням їх юрисдикцій 

і повноважень, а також переосмислення самої теократичної моделі 

королівської влади. 

Другу частину своїх наукових студій, що описують церковно-політичні 

відносини в Англії ХІ., Л. Беркут присвячує характеристиці повністю 

протилежної сторони церковного розуміння поділу влади, а саме, ідеям 

цілого ряду прибічників та адептів, навпаки, сильної королівської влади в 

Англії, захисників «божественної прерогативи короля» на прикладі 

«Іоркських трактатів» [Беркут, 1911m, c. 12].  

«Іоркські трактати», пише Л. Беркут, є рукописне джерело анонімного 

автора або групи анонімних авторів, написане між 1101-1104 рр. в період 

розпалу суперечки Генріха Боклера з Ансельмом Кентерберійським, що 

складається з різних за обсягом 35-ти трактатів [Беркут, 1911m, c. 1].  

Самі тексти містяться в описаному Хампе К. кодексі 415 колекції 

рідкісних книг і рукописів Коледжу Корпус-Крісті, Кембріджу (Corpus Christi 

College) в бібліотеці Паркера (Parker Library) [Williams, 1951]. Першим же 

видавцем «Іоркського Аноніму» був професор церковної історії Бонського 

університету – Генріх Бьомер, який опублікував свої дослідження в роботі 

«Церква і держава в Англії і Нормандії в 11 і 12 століттях» [Böhmer, 1899, 

p. 177].
 
 

Солідаризуючись з німецьким вченим і аналізуючи текст деяких 

трактатів, Л. Беркут відносить дане джерело до розділу публіцистичної 

літератури періоду інтелектуальної боротьби за інвеституру в Англії, де 

анонімний автор чи група авторів дуже ретельно, теоретичним шляхом, 

використовуючи в своїй аргументації богословські погляди, притаманні 

середньовічній діалектиці, а також величезну кількість цитат і висловів з 

усього корпусу книг Біблії, виводить пріоритет світської влади (царської, 

королівської) над священицькою [Беркут, 1911m, c. 3-13-16]. 
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Розкриваючи проблему відносин світської та духовної влади «Regnum 

et Sacerdotium», Л. Беркут зупиняє свій пильний погляд на один з трактатів 

рукопису під назвою «De cosecratione pontificum et regum» (Посвячення 

єпископів і королів), який український вчений визначає «основным 

источником из целой группы таковых» [Беркут, 1911m, c. 13].  

Прекрасно володіючи латиною, Л. Беркут лаконічно передає головні і 

основні його положення: 

Найперше, він виділяє думку автора, що «церква є нареченою Христа, 

істинного царя і священника, але нареченою вона називається лише в силу 

того, що Христос Цар, з цієї причини вона називається царицею ... Звідси 

таїнство шлюбу Христа з церквою… поставлення прелатів належить більш 

владі королівській, ніж священицькій, бо і священство Христа закінчується 

насамперед з його царської гідності. Останнє властиво Христу від вічності і 

буде з Ним «in aeternum et ultra» (назавжди і за її межами) [Беркут, 1911m, 

c. 14]. 

Далі анонімний автор трактатів, вказує Л. Беркут, наводячи цілий ряд 

посилань на Біблію, вельми своєрідно виводить думку про те, що не можна 

обмежувати царську владу тільки владою над тілами: «У цьому відношенні 

царська влада фактично необхідна для священицької; домагання царя на 

участь в церковному управлінні мають свою основу в тому, що він (цар), як 

священик, через помазання отримує благодать і стає іншою людиною, він –

обожнюється».  

«У силу свого deificatio (обожнення), вони начебто стоять близько один 

до одного, але за ступенем духовної благодаті між царем і священиком є 

різниця, перший є відображенням божественної природи Спасителя, а другий 

– Його людської» [Беркут, 1911m, c. 15]. І ця думка є серцевиною всього 

трактату. Автор твору, підкреслює Л. Беркут, постійно підтверджує 

верховенство першої влади над другою, приводячи паралелі зі Старого 

Заповіту, де говорить про владу і силу Давида й Мойсея.  
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Отже, логіка міркування призводить до висновку – «якщо влада 

царська у Христі вище священицької, то це положення застосовано і до світу 

людських відносин, (до речі, характерна думка для середньовічної релігійної 

філософії, де все земне має бути відображенням небесного), то священник 

повинен поставлятися королем, але не в силу людської влади, а в силу влади 

Бога, pеr potestatem Dei» [Беркут, 1911m, c. 116]. Для підтвердження 

правильності світської інвеститури кількість аргументів і порівнянь не 

закінчується. [Налівайко, 2022, с.224-226; Налівайко,2022, с.5-8]. 

Гідність та пріоритет королівської влади над священицькою автор 

намагається ввести в концепцію «граду Божого» видатного теолога V ст. 

Аврелія Августина: «Король є «єпископ Христа» – навіть більше того: він є 

законний власник ключів царства небесного. Він разом зі священством несе 

високий обов‟язок виховання народу добрим словом і прикладом; він рівно 

служить захисту християнської церкви від єретиків і схизми. Його земне 

королівство є відображенням небесного царства; його свобода – прототип 

майбутньої свободи, яка є найбільшим благом граду Божого quae est summum 

bonum civitatis Dei nostri» [Беркут, 1911m, c. 17-18]. 

Одним словом, зауважує Л. Беркут, резюмуючи позицію автора, «по 

відношенню до церкви царська влада є свого роду дверима і тільки входить 

через неї, тобто призначений королем прелат, правдивий пастир, а не злодій і 

розбійник»
 
[Беркут, 1911m, c. 18]. 

Продовжуючи аналізувати текст трактату іоркського аноніму Л. Беркут 

зауважує, що автор, крім богословських аргументів на користь верховенства 

королівської влади, посилається і на історичні приклади самого папи 

Григорія Великого, який отримав римську кафедру «ex iussione imperatoris» 

(від імператора) [MGH, ІІІ, 675].
 

Мало того, продовжує Л. Беркут, анонімний автор надає також 

королівській владі, як це було в Візантії, дуже велику прерогативу – 

скликання соборів. Святоотцівський авторитет, говорить Л. Беркут, і 

практика церкви надають йому в даному випадку безперечні докази, але мало 
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того, узагальнюючи наявний в його розпорядженні історичний матеріал, 

автор іоркських трактатів майстерно будує цілу уявну картину участі 

царської влади у справі соборного представництва церкви [Беркут, 1911m, c. 

19-20]. 

До однієї групи з розібраним і дослідженим трактатом «De cosecratione 

pontificum et regum» Л. Беркут, спільно з його першим видавцем Г. Бьомером, 

відносить й інші: «De Romano pontifice» (Римський папа); «De oboediendo 

Romano pontifice» (Про послух Римському папі); «De charitate et oboedientia» 

(Про любов і послух)
 
[Böhmer, 1899, p. 462]. Саме в цих трактатах проблема 

відносин світської і духовної влади, зауважує дослідник, вирішується не 

абстрактно, тобто теоретично, а навпаки, вводиться в рамки живої дійсності і 

відрізняється практичними прикладами з церковної історії. [Налівайко, 2022, 

с.224-226; Налівайко,2022, с.5-8]. 

Священицька влада потребує королівської, так як остання охороняє не 

тільки саму церкву, але й її авторитет: «…ipsam quoque sacerdotalem 

auctoritatem» (безпеку священної влади) [Беркут, 1911m, c. 21]. «Він 

співправитель Христу, і йому понад все дана влада над усіма людьми, в тому 

числі і над священиками. Навіть сам папа підпорядкований владі імператора» 

[Беркут, 1911m, c. 22]
 
– зрікає як загальновизнану константу англійський 

анонім.  

Сумуючи головні положення трактату «De Romano pontifice», 

Л. Беркут розкриває головну думку (тезу) автора про сакральність і земну 

необхідність влади короля над земною церквою.  

Розвиваючи свою думку Л. Беркут цілком вірно зазначає, що вказана 

богословсько-філософська теза з часом крізь віки, особливо в період 

реформаційних тенденцій в Англії XVI ст., буде культивуватися і стане 

одним з тих каталізаторів, які призведуть до того, що саме король як 

«відображення земної влади Христа», стане і єдиним верховним земним 

главою Церкви Англії [Религии Мира. Протестантизм, 2006, c. 9; 11-15; 65].  
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«Королівська інвеститура виправдовується тим, що Христос доручив 

священицький чин царській руці. З іншого боку, вона (тобто інвеститура) 

спирається на суверенні права государя над своїми підданими і церковним 

майном. Хоча вона не має на увазі передачі священства і духовної благодаті. 

Але дарування нею королем відбувається в силу того, що він – намісник 

Христа на землі, помазаник Божий» (per gratiam – по благодаті) [Беркут, 

1911m, c. 22]. 

На відміну від Г. Бьомера, в словах даного трактату «вона (інвеститура) 

не має на увазі передачі священства і духовної благодаті», Л. Беркут бачить в 

ній вплив ідей Іво Шартського, а саме в принциповій відмінності між 

духовною та світською сторонами єпископської посади. Однак, продовжує 

професор, ця поступка позбавлена серйозного сенсу, і суперечить 

принциповим ідеям «Іоркського Аноніма», і, ймовірніше, є своєрідним 

політичним прийомом і вказує на те крайнє, на що захисники царської 

теократії могли погодитися в суперечці з григоріанцями [Беркут, 1911m, c. 

22]. Аналізуючи погляди автора «Іоркських трактатів», Л. Беркут говорить 

про ще цілу плеяду чудових представників літературної боротьби за владу 

короля в церкві. Сюди він відносить Венріха Трірського і його трактат «Про 

боротьбу папи і імператора (1081 р.) [Мария Луиза Бульст-Тиле], Відона 

Феррарського
 

[Карсавин, Лебедев], єпископа Бенцона Альбського
 

[Трубецкой], Григория Катинського, автора «Orthodoxa defensio imperialis» 

[MGH, Author, Gregory] та інших. 

Резюмуючи багаж думок та ідей даних середньовічних письменників, а 

серед них були не тільки світські діячі, але і представники духовенства, 

Л. Беркут робить наступний висновок: «Всі вони бажають заснувати на факті 

помазання, священицький характер королівської влади, проте з усіх ця думка 

найбільш різко і послідовно проведена у нашого Іоркського Аноніма»
 

[Беркут, 1911m, c. 23]. 

Будучи чудовим знавцем середньовічної європейської культури, 

Л. Беркут пише, що в працях цих людей перед нами оживає оригінальна 
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картина середньовічного світогляду, «де цар є Бог – не в силу, звичайно, 

походження, а в силу того, що він намісник Бога на землі» [Беркут, 1911m, 

c. 22]. 

Таким чином, український дослідник говорить про феномен того, що 

Є. М. Трубецький називає «імперіалістичною теорією», згідно з якою, 

світські правителі, пройняті християнськими і римськими космополітичними 

тенденціями, дуже добре запозичили ідеї папського цезаризму в свою 

користь, сприймаючи себе як «вікарії Бога на землі» [Беркут, 1911m, c. 23; 

Трубецкой, 1897].  

Такі ідеї передбачають, пише Л. Беркут, надалі особливості розвитку 

Європейського абсолютизму як форми правління, підпорядкованої 

розумному початку і обумовленої Божественною волею, де, за словами 

«останнього отця церкви» Боссюета, «королі мають титул Христа, і вони – 

боги» [Беркут, 1911m, c. 23; Лебедев, 1868].  

Таким чином, проаналізувавши період боротьби за інвеституру в Англії 

до конкордату 1107 р., Л. Беркут виконує головне завдання, що ставилося 

ним у ході його наукових розвідок – це характеристика англійських церковно 

– політичних ідей, що виникли на ґрунті «Tractatus Eboracensеs» (Іоркського 

трактату), групи авторів, де вирішувалися головні питання взаємовідносин 

церкви до держави [Беркут, 1911m, c. 1-3].  

В якості висновку зазначимо наступне: у своїх наукових студіях 

Л. Беркут показує складність і неоднорідність взаємин королівської влади і 

церкви Англії ХІ-ХІІ ст.  

Протягом усього викладеного наукового матеріалу вчений говорить 

про те, що англійські королі, починаючи з Вільгельма Завойовника, повинні 

були шукати підтримку у церкві, і, як правило, її знаходили, проте гострих 

конфліктів між «Regnum et Sacerdotium» не вдавалося уникнути. [Налівайко, 

2022, с.224-227; Налівайко,2022, с.5-9]. 

У 1107 р. обидві сторони все ж таки дійшли мирної угоди, яка згодом 

лягла в основу Вормського конкордату (1122 р.), який завершив боротьбу за 
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інвеституру в Німеччині. Хоча король і відмовився від права духовної 

інвеститури, але залишив за собою право вимоги «hominium» – васально-

ленної клятви за наділення єпископів земельними володіннями. Теоретично, 

підкреслює Л. Беркут, король визнавав вільні вибори єпископів, а на практиці 

неофіційно все ж таки впливав на вибори кандидата. 

З огляду на те, що «hominium» передувала саме посвяченню в 

єпископи, це в майбутньому дало право монархам Англії, як ми побачимо з 

історії церковно-державних відносин XVI ст., мати вирішальний голос в 

Церкві. Для Л. Беркута характерно стверджувати те, що сам конкордат 1107 

р. не був однозначною перемогою Анзельма Кентерберійського в суперечці 

за інвеституру з королем Генріхом І Боклером.  

Для вченого очевидно, що конкордат був нічим іншим, як 

компромісним рішенням двох сторін, при цьому прагматична ініціатива 

компромісу виходила насамперед від Риму, тому в Англії конфлікт 

королівської влади з папством не прийняв такі жорсткі форми, як в 

Німеччині. 

У той же час український професор вважає для себе важливим показати 

на прикладі «Tractatus Eboracensеs» ідеологічну складову питання відносин 

церкви до держави. [Налівайко, 2022, с.224-228; Налівайко,2022, с.5-9]. 

З одного боку, Л. Беркут говорить про теоретичні судження захисників 

прав церкви – Іва Шартрського, Іоана Солберійського та ін., у творах яких в 

дуже демократичній і м‟якій формі пропонувалася ідея «двох мечів»: 

духовного і світського, і відповідно до цього, розмежування двох різних 

повноважень в одній особі прелата.  

З іншого, український науковець вказує на цілий ряд адептів сильної 

королівської влади в Англії. Де державні вчені, легісти, у своїх творах 

висловлювали думку про особливий статус монарха не тільки в державі, але і 

в церкві, вони зазначають безпосередній зв‟язок короля з Богом, через 

отримання таїнства помазання і «Іоркський анонім» – яскравий і 

безпосередній тому приклад. Така ідеологічна і богословська полеміка, між 
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державою і католицькою церквою в Англії ХІ-ХІІ ст. буде і надалі в історії 

цих взаємовідносин набувати все більше і більше принциповий характер, 

підкреслює вчений. 

У кінці своїх наукових студій Л. Беркут вважає цілком доречним 

провести історичну спадкоємність ідей між «Іоркським анонімом» та 

доктриною англійського реформатора Дж. Вікліфа, який так само, як його 

попередники, вважав короля не тільки уособленням вищої влади, але і 

«вікарієм самого Бога» [Wyclif, 1869, s. 296-312].  
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РОЗДІЛ 5 

СЕРЕДНЬОВІЧНЕ МІСТО В РОБОТАХ Л. М. БЕРКУТА 

 

5.1. Урбаністичні студії Л. Беркута 

 

Відмінність феодального міста в порівнянні з двома попередніми 

типами європейського міста – античного та перехідної доби V-X ст. – 

виявилось досить швидко в нових соціальних умовах XI-III ст. [Налівайко, 

2021, c. 120-128].  

Леонід Беркут наголошував на тому, що воно розвивається як 

органічна структура феодальної системи як в цілому, так і в регіонах 

Німеччини та Франції, на історичному матеріалі яких вчений і робив своє 

дослідження.  

На відміну від стереотипів радянської історіографії 30-50-х років 

минулого століття твердження про феодальний характер 

західноєвропейського міста вказаної доби є для нього аксіомою. Ця ж думка 

дуже повільно згодом утверджувалася і в 60-70-х роках у працях російських 

істориків: А. Сванідзе, Камінського та деяких інших [Налівайко, 2021, c. 120-

128]. Формування міст стало для західноєвропейського середньовіччя новим 

етапом, який в межах урбаністичної тематики можливо назвати, як це 

зазначають і Л. Беркут [Беркут, 1910l, с. 5-14], та інші відомі вітчизняні та 

західні медієвісти, такі як: М. Ковалевський [Ковалевский, 1903], І. 

Лучицький [Лучицкий, 1899; Таран, 2000], М. Вебер [Вебер, 2017], М. Блок 

[Блок, 203]
 

– добою затвердження міського способу життя. Останній 

будувався на нових соціальних та культурних засадах. 

Особливістю цього етапу стало, як зазначав саме український 

дослідник, певна регіональна типологізація урбанізаційного процесу, 

пов‟язана з загальним розвитком феодальних відносин в Західній Європі 

[Беркут, 1912k, c. 1-3].  
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Процес виникнення міст в загальноєвропейському масштабі 

аналізується в дослідженнях багатьох вчених – вітчизняних, західних та 

російських. Цей складний процес можливо розглядати в рамках декількох 

універсальних форм, які допомагають простежити різні його стадії. 

Досить творчо професор Л. Беркут типологізує (класифікує) його в 

хронологічних межах V-X століть за старим кордоном між римським та 

германським світами [Беркут, 1911d c. 3-18]. Кілька віків опісля в період 

усталення міського типу життя в Європі, натомість старої антично-

варварської вісі, виникла нова: захід – схід, яка в сфері геополітики багато в 

чому і сьогодні зберігає своє значення. 

Усталення міського типу життя в соціальній та економічній сфері 

робить ведучою лінією суспільної еволюції нову динаміку взаємовідносин 

міста та села. 

Так, знаменитий соціолог М. Вебер з цього приводу зауважував, що 

відмінність середньовічного міста від античного полісу у тому, що воно 

(місто) відразу почало відділятися від села [Вебер, 2017]. Л. Беркут, автор 

першокласної наукової монографії з історії римського міста [Беркут, 1912z], 

досить чітко в своїх дослідницьких баченнях простежує типологічну різницю 

у своєрідному історичному ланцюгу: античне місто, місто ранньої доби 

середньовіччя, феодальне місто. Показуючи еволюції середньовічного міста, 

Л. Беркут наголошує увагу на його сутність, яка полягає в тому, що місто 

стає центром суспільних зв‟язків, які сприяють організації та забезпеченню 

форм самореалізації різних соціумів, що утворюють певну систему на всіх 

етапах його розвитку [Беркут, 1912z]. 

Він був одним з перших медієвістів, хто звернув увагу на те, що якщо 

на початковому етапі міста можна було розглянути до певної міри як 

общинні центри, то подальший їх розвиток відбувався по лінії множення їх 

конкретних функціональних властивостей [Беркут, 1912k, c. 35-36; 

Становление и развитие раннеклассовых обществ, 1986, с. 220-221]. 

Український дослідник цілком логічно поступово підходить і до проблеми 
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функціональних ознак середньовічного міста, вважаючи його комплексним 

явищем. Цікаво, що функціональні характеристики міста, які ми бачимо в 

працях Л. Беркута, є більш повними, аніж у деяких інших відомих фахівців з 

історії міст [Налівайко, 2021, c. 120-128].  

Так, наприклад, О. К. Дживєлєгов [Дживелегов, 1902, c. 156-164] та 

А. Піренн [Пиренн, 1937] головною, найсуттєвішою ознакою міста вважали 

ринок як осередок торгівлі, а О. Тьєррі [Тьерри, 1901] додавав до цього ще й 

ремесло, то український медієвіст значно ширше відображає ареал ознак 

міста. На його думку, місто дійсно є центром ремесла і торгівлі, але 

одночасно є ще й адміністративно-господарським центром певного регіону, 

важливим осередком культури, релігійним центром (бо в місті існувала 

кафедра єпископа), суб‟єктом та об‟єктом права. Що стосується останнього, 

то погоджуючись з певними думками Фюстель
 
де Куланжа [Фюстель Де 

Куланж, 1907]
 
та Ф. Гізо [Гизо, 1881], він на відміну від них характеризує 

місто не тільки як складний суспільно-правовий феномен, але й як 

економіко-політичний організм, котрий охоплює досить широкий комплекс 

соціальних процесів.  

Для Л. Беркута цей феномен впливає на політичне, економічне, 

духовне життя різних верств населення [Беркут, 1912k, c. 35-97]. Міста 

Західної Європи виникали і розвивалися в досить складних соціально-

демографічних умовах переходу від родоплемінних до феодальних 

інститутів. У цей час сама структура і форми суспільства ускладнювались 

настільки, що подальша їх життєдіяльність без певних осередків соціальної 

координації стає неможливою. Саме розвиток цих зв‟язків приводив до 

певної кристалізації цих згустків у формі майбутніх міст. Тобто це означає, 

що попередні форми життєдіяльності суспільного ладу (до речі, про це 

говорили як західні, так українські і російські вчені) не можуть відповідати 

новим суспільним відносинам [Гуревич]. Досить добре таку думку в свої 

роботах, присвячених ранньосередньовічним містам Німеччини та Франції, 

ілюструє і український професор Л. Беркут [Беркут, 1912k, c. 31-34]. 
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Що ж до таких ознак, як густота населення і забудова, наявність 

оборонних споруд, місцезнаходження, то Л. Беркут, як і деякі сучасні 

дослідники, зазначає, що вони були похідними від функцій, яких набувало 

місто [Беркут, 1912k, c. 3-10].  

У своїх роботах він зазначає, що міста починають виступати в ролі 

життєво необхідної субстанції. В процесі ремісницької, торгівельної, 

виробничої та іншої діяльності поступово міські мешканці починають 

усвідомлювати певну єдність своїх інтересів, яку надалі готові захищати. 

Однією із головних відмінностей середньовічного міста від античного був, як 

це зазначалося вище, соціально-правовий чинник, а саме монополія феодалів 

на землю. Кожне місто мало свого пана – сеньйора. Л. Беркут дає досить 

цікаву характеристику цього феномена [Налівайко, 2021, c. 120-128].  

В одному із підрозділів своєї монографії з історії німецького міста – 

«Хто господар міста» – Л. Беркут пише: «Каждый город имел своего 

господина – короля, духовного или светского князя. Первый обладал властью 

сам по себе; вторые только по пожалованию от короля. На правах 

владычества покоилось городское устройство вначале; на правах городской 

общины впоследствии» [Беркут, 1912k, c. 35].  

Трохи згодом професор робить важливий додаток щодо походження 

власності на землю міст. Спочатку він пише, що власником міста вважався 

король і всі міста вважалися королівськими (civitates publicas), але потім в 

ролі власників міста стали виступати єпископи та імперські абати, котрі це 

право отримали завдяки королівським привілеям. І третьою групою 

власників міст Л. Беркут називає інших духовних та світських феодалів 

[Беркут, 1912k, 35-36].  

Історичні документи, особливо церковні, показують наявність широких 

сеньйоральних прав феодалів у містах, що саме і підтверджує класифікацію 

міст, яку пропонує український вчений [Грамоты аббатства Сент-Антуан, 

1979, c. 9-52]. 
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Сьогодні сучасні дослідники дають більш узагальнену класифікацію 

середньовічного міста: міста світських сеньйорів, королівські міста, міста 

духовних феодалів [Тушина, 1981, c. 121-122; Стам, 1981, с. 3-19; Немченко, 

2001, с. 28-29; 94; Завьялова, 1981, с. 169-171]. У даному випадку в нашому 

науковому дослідженні приєднуємося до такої думки. Формування відносин 

між міськими городянами та сеньйорами міст складалися згідно з типовими 

стереотипами феодальної моралі та правовими нормами феодальної держави. 

Кожна структура суспільства, чи, скажімо, соціальний прошарок населення 

повинні були знати свого пана, перебуваючи в лоні універсальної системи 

«панування-покори». Ця схема підтримувалася своєрідним авторитетом 

держави і церкви. З однієї сторони цієї схеми виступають багаторівневі 

стосунки між сеньйорами та їх васалами від монарха і до рицаря, від 

церковних ієрархів до простих ченців [Неусыхин, 1956, c. 361]. 

З іншої – виступають стосунки між феодалами та представниками 

самих низових станів, і в першу чергу з селянами. А основою цих стосунків 

була феодальна земельна власність [Барг, Сказкин, 1967, c. 59-76; 

Люблинская, 1974, c. 116-128; Завьялова, 1969]. Формою ж реалізації є 

особистий контракт, який закріплювався нормами права та був 

представлений (візуалізований) релігійними і громадськими ритуалами. 

Відбиттям цих стосунків цієї непростої схеми був знаменитий принцип 

«васал мого васала – не мій васал» [Золотая булла 1356, 1984, c. 123-125].  

Місто виникало на землі феодала, і таким чином, в залежності від того, 

ким був суб‟єкт феодального права – король, єпископ, герцог, монастир, або 

хтось інший, об‟єкт права, тобто самі міста, мусили виконувати його волю. В 

деяких випадках місто могло мати декілька персональних сеньйорів, 

наприклад, у випадку з Парижем, Страсбургом, Амьєном [Тьерри, 1901, c. 

106-115].  

Можна констатувати, що крім права феодальної власності, як це досить 

влучно зазначає Л. Беркут, є ще одна важлива риса, яка впливає на розвиток 

міст – це активне поєднання земельної власності з судово-політичною 
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владою феодалів над підданими та феодальними орендарями [Беркут, 1912k, 

c. 12-13]. Сеньйор мав право не тільки збирати податки з земельного наділу, 

але й міг судити і карати за власним вибором, втручатися навіть і в проблеми 

сім‟ї, вирішувати питання спадкоємності майна. Мешканці міста, будучи в 

статусі підлеглих, феодальних орендарів, чи колективних васалів свого 

сеньйора, знаходилися в досить суттєвій залежності від нього. Вони платили 

йому ренту грошову та продуктову, різного роду данини, відробляли 

панщину, знаходились іноді і в особистій залежності, як серви до свого 

сеньйора. Про це свідчить історія багатьох середньовічних міст Франції та 

Німеччини [Беркут, 1912k, c. 98; Поло де Болье Мари-Анн].  

Місто, як пише Л. Беркут, в той час знаходилося в зоні дії феодального 

правопорядку. Вказаний правопорядок відзначався певною чіткістю в поділі 

населення на станові групи, які формувалися за принципом диференціацій 

цих груп за станом та характером прав і обов‟язків. У випадку нижчих станів, 

скоріше право обов‟язків, і як зауважують Л. Беркут [Беркут, 1910l, c. 10] та 

О. Дживєлєгов [Дживелегов, 1902, c. 73-89], вони тільки переплітались, 

формуючи єдине ціле як в документах (юридичних актах), так і в 

правосвідомості всієї епохи [Налівайко, 2021, c. 120-128].  

Відтак, право сеньйора на вірність його міських васалів поєднувалося з 

його обов‟язком захищати тих, хто присягнув йому в вірності. В цьому ж 

зв‟язку право сеньйора міста на працю феодального орендаря, міщанина, 

означала обов‟язок для феодала надати захист та відповідні засоби праці 

[Беркут, 1912k, c. 36-40]. Головними діячами системи право обов‟язків в 

умовах феодалізму виступали світські і духовні феодали та селяни. Як ми 

бачимо в міркуваннях Л. Беркута, з їх числа і формується основна маса 

населення ранньофеодального міста. Цей висновок поділяє багато 

дослідників [Стам, 1969]. 

Структуру феодальних станів не можна вважати гомогенною, їй 

характерна наявність різних груп, зовсім відмінних за своїм статусом. У 

кінцевому розрахунку становище конкретної людини в феодальній ієрархії, 
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визначалося його належністю до вказаних основних станів. Самореалізація 

індивіда груп структури була можливою лише в межах свого станового 

статусу, який набувався за правом народження або отримання привілеїв 

(свобод). «Свободи» були своєрідним допуском до прав своєї станової групи 

[Барг, 1966, c. 82-99; Стам, 1971, c. 254-279]. 

Значне місце в згаданій системі привілеїв як форми реалізації в 

соціальній практиці, а також забезпечення свого статусу займали різні 

імунітети (лат. immunitas – «вільний», «захищений»): податкові, судові, 

адміністративні. По своїй суті вони були свого роду певним звільненням 

окремих осіб, або груп людей від певних зобов‟язань, звичайно в межах 

позицій свого стану [Солодкова, 1997, c. 3-13].  

Л. Беркут приділив досить значну увагу дослідженню соціально-

правових аспектів, зокрема – категорії імунітету в системі феодального права 

на матеріалі історії міст Франції та Германії [Беркут, 1910l, c. 4-6; Беркут, 

1912k, c. 36-45; Беркут, 1912y, c 4-6]. 

Досить впевнено він констатує, що категорія імунітету формувалася 

найчастіше в загальній сфері відносин між державою та особистістю, хоча 

вона могла існувати, в певних випадках, і в площині взаємодії між індивідом 

та різними інституціями: групами, кланами, яким центральна влада 

передавала частину своїх функцій та повноважень. Сама система імунітетів, 

як і інших привілеїв та «свобод», практично охоплювала всю державу 

[Беркут, 1910l, c. 1-14]. З точки зору феодального права, як про це зауважує 

Л. Беркут, вона входить до складу власності, яку кожна, стратифікована 

згідно з канонами вказаного законодавства, соціальна група ретельно 

охороняла та відстоювала.
 
Соціальні межі станів були замкненими. Змінити 

свій статус було майже неможливо. Сама система васалітету, визнана 

церковними та державними канонами (обов‟язки та права, категорії 

«свобод», привілеїв та імунітетів), приводила, як пише дещо далі Л. Беркут, 

до максимальної корпоративізації суспільства [Беркут, 1912k. c. 34-45; 21-

97].  
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У межах міста доби середньовіччя можливо було спостерігати різні за 

своїм статусом (юридичним та майновим) корпоровані великі та малі групи: 

ченці монастирів, служилі корпорації військових, ремісницькі цехи, різного 

роду братства, купецькі гільдії, аристократичні клани, двір монарха, тощо 

[Иванов, 1900; Забугина, 2016, с. 55-59]. 

У рамках цієї системи і формується міський стан, який у своєму складі 

має теж різні стратифіковані групи, хоча його соціальна мобільність, як це 

зазначає Л. Беркут та деякі французькі медієвісти – Ж. Ле Гоф і Ж. Дюбі, 

була на початковому етапі формування, достатньо високою [Беркут, 1912k, c. 

98; Гофф Ле Ж., 2008; Гофф Ле Ж., 1992; Дюби, 1994, с. 197-231]. 

У процесі формування міст їх мешканці стали добиватися для себе 

певних привілеїв та імунітетів, що призвело до спалаху антисеньйоральної 

боротьби, або за визначенням багатьох академічних видань – комунальної 

боротьби [Сванидзе, 1993, c. 5-32].  

Необхідно зауважити, що французький термін «комуна» (commune – 

громада, латинський за походженням) не набув великого впливу в Німеччині, 

але це не міняє соціального сенсу вказаних виступів мешканців міст. Це була 

боротьба за права міста. Дозволимо собі невелику ремарку стосовно 

термінології Л. Беркута щодо вказаного феномену. Український професор 

використовує термін «комунальний рух у Франції» та термінологічний вираз 

«боротьба за міське самоврядування в Німеччині». Це здається нам досить 

доречним. Але для об‟єднання цих понять в двох країнах ми користуємося 

терміном антисеньйоральний рух [Налівайко, 2021, c. 120-128]. 

Спочатку, перш за все, ця боротьба, як справедливо вказує Л. Беркут, 

була спрямована за здобуття окремих, цілком конкретних привілеїв та прав 

мешканцями міста. Наприклад: торговельні привілеї, бажання особистої 

безпеки та безпеки свого майна. На початковому етапі, як це зазначає 

український медієвіст, справа майже цим і обмежувалась [Беркут, 1910l, c. 1-

6]. 
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Ставлення крупних феодалів (церкви та світських магнатів) до 

зростання міст було суперечливим. Бажання збільшити свої прибутки 

обумовлює їх жвавий інтерес до містобудування [Беркут, 1910l, c. 3-6]. На 

базі вивчення документів та даних археології меровінгського та 

каролінгського періодів Л. Беркут робить висновок, що на ранньому етапі 

розвитку міст переважає міська церковна сеньйорія, враховуючи її великий 

інтерес (економічний і соціальний) до прогресу містобудування [Беркут, 

1912y, c. 14-17].
 
У певних соціальних межах у цьому були зацікавлені, як про 

це було сказано вище, і великі світські феодали. Навіть у період великих 

феодальних чвар привілейовані стани, як це цілком логічно доводить 

Л. Беркут, аж ніяк в силу власних інтересів не були зацікавлені в повному 

зубожінні та розоренні міст, що змушували їх йти на певні поступки 

міському населенню. Проте в любому випадку вони воліли зберегти свій 

статус «привілейованого власника». Подібні думки до вказаної точки зору 

Л. Беркута висловлювали і деякі інші медієвісти [Дюби, 1994, с. 63-196; Поло 

де Болье Мари-Анн].
 

Досить швидко в ході формування міст в XI-XII ст. стало ясно, що для 

їх нормального розвитку їм потрібна політична і фінансова незалежність. Це 

дало поштовх для їх гострого конфлікту з сеньйорами, які заперечували 

право міст на їх самоврядування. Л. Беркут дуже образно показує суть 

протиріч у взаємодії сеньйорів та міста: «Оба эти элемента стоят между 

собой во взаимосвязи, как неодинаковое погружение чаши весов. Что 

приобретает община, то теряет сеньориальная власть» [Беркут 1912k, c. 35]. 

Антисеньйоральний, інакше кажучи – комунальний рух, міст починається в 

X ст. однозначно з утвердженням міської системи, складовою частиною якої 

стає міське право. В XІ ст. комунальний рух охоплює всю західну Європу, як 

це цілком справедливо констатує Л. Беркут та А. Піренн, якого, до речі, 

цитує український автор [Беркут, 1912y, c. 6]. Український професор робить і 

деякі важливі констатації відносно історичного контексту вказаного руху. 
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Процес розвитку міської спільноти тривав досить довгий час, як і сама 

структура феодальної державної влади. На відміну від деяких медієвістів 

(Стам та ін.), Л. Беркут вважав, що вони розвиваються одночасно.  

Блискуче знання римського та середньовічного права дозволили 

українському досліднику дійти до важливих висновків стосовно 

співвідношення в часі і просторі нових соціальних інституцій, які 

народжувалися під гаслом міського самоврядування та структури 

середньовічної держави. Для нього вони виступають як різні рівні публічної 

влади, кожен з яких є необхідним елементом в загальній системі 

функціонування суспільного організму. Л. Беркут не схильний вітати ту 

точку зору на проблему виникнення міського самоврядування в Західній 

Європі, ніби міста аж ніяк не отримували право на своє існування, тому що 

виникли до неї, або ж, навпаки, буцімто своїм місцевим самоврядуванням 

зобов‟язані виключно державі. Для нього процес закріплення інституцій двох 

важливих політичних та правових форм середньовічного суспільства мало 

синхронний, взаємообумовлений характер [Беркут 1911d, c. 3-13]. 

Припущення неоднозначного процесу формування держави і 

виникнення міст виступає для професора Л. Беркута методологічним 

нонсенсом. Цікаво зазначити, що цю думку тільки вже на базі історичного 

матеріалу України аргументовано відстоював академік П. П. Толочко 

[Толочко, 1989, c. 19]. Певні паралелі зв‟язку між самореалізацією структур 

міста та держави можна вбачати в фіксації прав феодалів і становій 

ідентифікації статусу міст і групових категорій городян [Бессмертный]. Таке 

порівняння сягає і в сферу антикріпосницьких рухів селянства [Налівайко, 

2021, c. 120-128]. 

Селянські рухи набували протесту масового характеру, дуже часто в 

формі ересів [Керов, 1956], в деяких випадках вони змикалися з виступами 

городян (як у Камбре) [Бессмертный, 1971, c. 90-15; Люблинская, 1974, с. 

116-128]. Л. Беркут, як і деякі інші медієвісти, вказує на причини селянського 

протесту: демографічний бум початку XI століття, відсутність вільних 
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наділів, втрата особистої свободи, есхатологічні настрої [Беркут, 1912k, c. 98-

109]. Масова міграція з села дала два могутніх потоки: хрестові походи та 

втечу до міста [Заборов, 1977].  

В останньому випадку вони набували, як про це вже вище говорилося, 

«нового амплуа», як ремісники, торговці, моряки тощо [Стам, 1971, c. 256-

273]. Деякі селяни переселялися до міста за згодою або за наказом свого 

пана, який волів збирати з них чинш (нім. Zins – процент, податок, від лат. 

census). Проте було багато і збіглих від своїх феодалів сервів, які мали право 

їх повернути.  

Звичаї та стереотипи соціальної поведінки селянської громади – марки, 

привнесені у місто селянами, як це зазначає Л. Беркут, справили великий 

вплив на форми антисеньйоральної боротьби міського населення проти 

феодалів за своє самоврядування [Беркут, 1912y, c. 4-6; Беркут, 1912k, с. 98-

103]. 

У своїх наукових студіях Л. Беркут, спираючись на окремі висновки 

істориків Заходу (О. Тьєррі, М. Вебера, Г. Белова, А. Піренна, М. Блока), 

Росії (Стоклицька-Терешкович) та України (М. Ковалевський, І. Лучицький), 

а також головним чином на власний аналіз, зумів досить повно на 

історичному матеріалі Германії та Франції доби середньовіччя відтворити 

картину співвідношення та співпраці (солідарності), різних соціальних 

прошарків міста в їх протистоянні міським сеньйорам – світським та 

церковним феодалам. Він зазначає, що з початку свого існування місто 

однозначно знаходилося в епіцентрі амбітних зазіхань різнорідних 

суспільних сил, виборюючи свої соціальні, політичні та юридичні права 

[Беркут, 1912y, c. 8-10; Беркут, 1910l, с. 2-5]. 

Комунальна боротьба тривала майже чотири століття. Активну роль в 

ній відігравали монархи, папи, світські та церковні князі. Вона була тісно 

пов‟язана з іншими важливими соціальними конфліктами суспільства та 

політичними подіями. Кожне місто проходить свій тернистий шлях до 
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«свободи» у власному варіанті, і його результати були досить різні, в 

залежності від могутності тих сеньйорів, які протистояли місту.  

Л. Беркут доходить висновку, що все-таки немає рації стверджувати, 

що в XI-XIII ст. соціальна боротьба міст була спрямована проти основ 

феодалізму. В цьому контексті він майже не вживає термін «антифеодальної 

боротьби», воліючи говорити про антисеньйоральний рух. 

По суті справи, міста в той час тільки відстоювали для себе більш 

вигідні умови феодального строю зі своїми партнерами, особливо 

королівською владою. Протагоністами цієї історичної драми були 

зацікавлений в отриманні феодальної ренти – міський сеньйор, соціальний 

бунтар – міська громада і монарх – інституційований арбітр феодальної 

держави. 

Соціальні аспекти цієї взаємодії вказаних трьох партнерів і одночасно 

антагоністів феодального суспільства український дослідник досить плідно 

простежує на матеріалі середньовіччя Франції та Німеччини [Налівайко, 

2021, c. 120-128]. 

 

5.2. Проблема взаємин феодальної держави та міст у Німеччині X-

XIII ст. 

 

У своєму розгляді стану соціального розвитку феодального міста 

Німеччини в X-XIII ст. та виникнення антисеньйорального руху міст 

професор Л. Беркут перш за все виділяє наступні головні питання свого 

аналізу: проблеми взаємодії та протистояння міських спільнот та сеньйорів 

міста, а також роль центральної влади як одного з сеньйорів міста і в той же 

час арбітра в соціальному конфлікті міст та великих феодалів. У зв‟язку з 

цими питаннями дуже велику увагу український дослідник приділив 

розвитку німецького міського права, яке набуло міжнародного 

розповсюдження і зокрема в Україні. 
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Вбачаючи певні спільні мотиви у відношенні до міст Німеччини з боку 

церкви, великих світських феодалів та монархій, Л. Беркут відкидає деякі 

ідеалістичні ілюзії німецьких істориків [Белов, 1912, c. 18; Белов, 1878] – 

Арнольда, Белова, Кейтгена і досить реалістично дивиться на сенс тих 

поступок містам, на які йшли різні категорії феодалів. Вказане явище вказує 

також і на існування певних протиріч між правлячими станами [Беркут, 

1910l, c. 2-3]. Він пише, що існування в Німеччині великих феодальних 

володінь ще за Каролінгів було істотною загрозою для королівської влади 

[Бессмертний, 1964, c. 107-117]. Починаючи з другої половини X ст., 

королівська влада намагається вирішити цю проблему.  

Спочатку Саксонські імператори намагаються заручитися підтримкою 

високопосадових церковних урядовців, обдаровуючи їх різними привілеями, 

тим самим ще сильніше підриваючи свій власний вплив. Починаючи з 

Конрада II, а також Генріха III – перших представників Салійської династії, 

відбувається зміна політичного вектора по відношенню до духовних 

сеньйорів. Тепер влада монарха шляхом підкупу, симонії, хоче перетворити 

вище церковне духовенство на своє знаряддя покори. Дещо згодом Конрад II 

і Генріх III вбачають собі підтримку не в духовних сеньйорах, а в новому 

соціальному прошарку – дрібному лицарстві, яке вони намагаються всіляко 

підтримати [Беркут, 1910l, c. 3; Лампрехт, 1895; Крип‟якевич, 1995, с. 70-75].  

Якщо Генріху III дійсно вдавалося такими діями домагатися 

політичних результатів, то в подальшому його синові, Генріху IV, як це 

зазначає професор Беркут, довелося створювати новий фактор для 

нейтралізації впливу церковної влади в його гострому конфлікті з Римською 

Церквою [Беркут, 1910l, c. 4; Корелин, 1901; Лозинский, 2004, с. 119-129]. 

Більш докладно на вказаному сюжеті ми зупинимося в наступному розділі 

роботи.  

Цим чинником, чи новою політичною силою стали міста. Звичайно, 

поки міста перебували під владою духовних сеньйорів, вони не являли собою 

вагомої політичної сили. Тому основним завданням центральної влади було 
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звільнити міста від економічних утисків з боку вищого церковного 

духівництва. Тому подальші дії королівської влади були спрямовані на 

надання прав і свобод її вірним городянам. Так, в 1074 році Генріх IV вперше 

звільняє городян Вормса від торгових мит, пов‟язаних з торгівлею на Рейні 

[Беркут, 1910l, c. 4; Стоклицкая-Терешкович, 1960, c. 144]. 

Але набагато вагомішою була пільгова грамота наступного імператора 

Генріха V, дарована городянам Шпейєра в 1111 році, коли були перенесені 

раніше анафематствовані, тобто прокляті папою, останки його батька і 

покладені в кафедральному соборі цього міста. Дана грамота забороняла 

сеньйору або іншому феодалу привласнити собі спадок або інше матеріальне 

майно не тільки осілих городян, але і тих, хто ще не має статусу осілого 

городянина.  

Така смілива дія імператора стала можливою після його повернення з 

Риму, де він практично змусив папу Пасхаліса II-го відмовитися від 

державних ленів церковних князів, а потім і права інвеститури [Беркут, 1910l, 

c. 5]. Мало того, імператор дарував городянам Шпейєра ще ряд важливих 

привілеїв, звільнивши їх від винного бана (від англ. ban, /bæn/ – забороняти, 

оголошувати поза законом). Цей правовий акт скасував заборону продавати 

вино в певні дні, а також звільняв від збору мита на імператорських 

митницях, до цього всього ще й надаючи право суду громадян в самому 

місті. Трохи інакше були складені грамоти-привілеї, даровані Генріхом V 

місту Вормсу. В одній з них, датованій 1112 р., скасовувалось для городян 

торговельне мито. В іншій, від 1114 р., говорилося про особисті свободи. Так, 

наприклад, повідомлялося, що ніякий фогт (міський чиновник, він же і 

суддя), не може розірвати шлюб і що ніхто не може вимагати від чоловіка 

або дружини частини їх спадщини [Беркут, 1910l, c. 5]. 

Звичайно, такі дії імператорів по відношенню до міст, як це зазначає 

Л. Беркут, були суть прагматичними, не набуваючи систематичного 

характеру. Для імператорської влади дуже важливо було в період загострення 

феодальних чвар знайти опору для закріплення свого становища. Це 
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зазначають і деякі інші історики, конкретизуючи сформовану вище тезу 

українського дослідника [Белов, 1912, c. 18; Шушарин, 1993, с. 101-117; 

Бойцов, 1989, с. 25-46]. 

Що стосується міст, заснованих князями або багатими феодалами, то 

тут також спостерігається цілий ряд економічних привілеїв для городян, хоча 

дані дії не можна кваліфікувати як альтруїстичні. 

Л. Беркут поділяє точку зору відомих німецьких істориків Маурера, 

Гегеля, що багаті князі, барони дуже добре розуміли, в чому полягає 

основний нерв господарської епохи. Позбавляючи городян військової 

повинності, вони чудово розуміли, що економічний збиток буде 

відшкодований іншим шляхом. Наприклад, за рахунок митних податків у 

купців міста. При даруванні того або іншого привілею можна було завжди 

стягнути чимало фінансів. Український дослідник ілюструє такі потяги до 

зиску німецьких феодалів на прикладі хазяйської діяльності такого великого 

земельного магната Німеччини XII ст., як Конрад фон Церінген, який 

заснував в 1120 році місто Фрайбург [Беркут, 1910l, c. 5]. Хоча були і більш 

далекоглядні засновники міст. Так, наприклад, знаменитий колонізатор 

слов‟янських земель Генріх Лев чітко уявляв собі майбутнє колонізованих 

ним територій. Для нього майбутні міста – це не тільки торговельно-

промислові центри, але й майбутні військово-оборонні фортеці. Досить добре 

це питання висвітив відомий український медієвіст Ф. Фортинський, вчитель 

Л. Беркута, у своїй монографії про середньовічні вендські міста 

[Фортинский, 1877; Савчук, 1984, с. 113-116]. 

Особливий інтерес являє ставлення імператорської влади до міст 

будівельної діяльності князів Німеччини XII століття. Існував певний 

регламент взаємозв‟язків імператора і особи, яка бажає побудувати місто. 

Саме від імператорських регалій залежали заснування і функціонування 

міста як соціального інституту. Аж до XIII ст. від імператора залежало 

досить багато: право ринку, право карбування монети, стягування мит, 

зміцнення оборонних будівель, право судових вилучень, а також право 
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публічної судової влади, яка, це добре зазначив Л. Беркут, поставала в ролі 

виконавчої влади [Беркут, 1910l, c. 5]. Взагалі історичні документи того часу 

(хоча кількість їх досить мізерна) дозволяють говорити про позитивні настрої 

імперської влади до появи нових міст, заснованих князями чи багатими 

феодалами. А коли траплялися випадки переходу міста від князя до 

імператора, то останній поспішав розширити права городян. Так, наприклад, 

зробив імператор Фрідріх Барбаросса з містом Любеком, відібраним раніше у 

Генріха Льва, звинуваченого владою у зраді [Беркут, 1912k, c. 36-37]. 

Взагалі-то в Німеччині XII століття з‟являються досить багато міст, які 

поступово починають претендували на роль самостійних політичних громад. 

У них зосереджується велика торгівля, промисловість, що робить їх істотним 

соціальним чинником в історії Західної Європи епохи середньовіччя 

[Лампрехт, 1895; Илларионов, 1976, с. 54-63].  

Такий стан речей дозволяє говорити, як це зазначає Л. Беркут, про 

певну трансформацію класифікації середньовічного міста: королівські міста, 

міста єпископські, міста власницькі [Беркут, 1912k, c. 36-37; Рослановский, 

1971, с. 226-255].
 

Важливим етапом процесу становлення міської громади в Німеччині, 

як зазначав Л. Беркут та німецький історик Г. Белов, стало формування 

середньовічного міського права [Беркут, 1912k, c. 141-162; Белов, 1912, с. 72-

74]. Український історик наголошує на тому, що саме специфічність втілення 

окремих прав і привілеїв у звід міського права перетворює поселення на 

місто [Беркут, 1912k, c. 141-162]. 

У цьому сенсі «ні феодальний імунітет, ні стіни, ні ринок, а саме міське 

право, що втілює в собі юридичні умови всіх категорій життя міста, утворює 

місто», – пише російський історик О. К. Дживєлєгов [Дживелегов, 1902, c. 

27], який повністю поділяє точку зору Л. Беркута щодо ролі середньовічного 

міського права Німеччини. 

Виникають міські конституції, в яких відображалися права міст на 

самоврядування. Однією з перших таких конституцій стала конституція міста 
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Фрайбурга. Це цікаве історичне джерело пустив в науковий обіг німецький 

історик, священник, професор Фрайбурзького університету, доктор Генріх 

Шрайбер (1793-1872). Він перший, хто став вивчати історію рідного міста за 

збереженими історичними джерелами і досить швидко став маститим 

істориком-краєзнавцем. Великою науковою заслугою німецького історика 

став вихід у світ чотиритомного збірника документів з Фрайбурзької 

середньовічної історії. В 1833 році він випустив невелику роботу під назвою 

Schreiber Н. Die älteste Verfassungsurkunde der Stadt Freiburg im Breisgau. 

Freiburg (Найстаріший конституційний документ міста Фрайбург – Брайсгау) 

[Беркут, 1910l, c. 6-7]. Це документ, а точніше, установча грамота, можливо, і 

одночасно міський статут, дарований герцогом фон Церінгеном, призначає 

його брата, герцога Бертольда III, засновником міста. Г. Шрайбер знайшов 

копію цього документа, написаного на латині в лічильній книзі у 

Теннебаховському монастирі м. Бадена, датованого 1341 р. Також до цієї 

установчої хартії належать п‟ять перших статей міського права, в якому «ego 

conradus» (я конрад – переклад мій), говорить від першої особи – самого 

герцога Конрада [Беркут, 1910l, c. 6-7].  

У цих статтях вирішуються основні питання «прав і свобод» городян. 

Говориться про безпеку ринку і покарання за розбій, вирішуються питання 

права спадщини, далі говориться про свободу від мит для всіх, хто 

займається торгівлею. Проголошується політична та церковна свобода 

міської громади. Громада сама може вибирати собі фогта, священника чи 

духівника.  

При суперечках головне рішення повинен виносити не сеньйор, а 

рішення приймається, виходячи з правового поля Кельнських купців. 

Останнє положення може побічно трактуватися таким чином, що герцог 

Конрад заснував свободу Фрайбурга на кельнському праві. Однак все ж самі 

тексти документів права обох міст, як це зазначає український медієвіст, а 

також німецькі вчені – К. Гегель, Г. Белов та деякі сучасні урбаністи Росії – 

Л. І. Солодкова та Н. М. Негуляєва, вказують на достатньо різні правові 
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відносини [Белов, 1912; Солодкова, 1983, с. 127-131; Негуляева, 1989, с. 3-

18]. Тому найімовірніше Кельн був визнаний як місто вищої судової 

інстанції, куди могли апелювати інші городяни [Постановление Кельнского 

епископа…, 1983, c. 155-159].  

У подальших статтях цього документа видно величезне бажання 

городян до отримання власної незалежності. Мало чим вони зобов‟язані 

своєму сеньйору, невелике земельне мито, кілька чобіт і черевиків, супровід 

конвоєм сеньйора і то на один день шляху. В кримінальному праві штрафні 

санкції були однакові для всіх станів, дозволявся судовий поєдинок. Нові 

еволюційні процеси ми бачимо і в приватному праві городян [Фрейбургское 

городское право, 1978, c. 196-206; Фрейбургское…, 1981, с. 183-187].  

Так вільне право успадкування належить всім, а не тільки особисто 

вільним городянам, знищується мито смерті, між подружжям стирається 

грань становості, кожен, хто приходить в місто, може в ньому вільно жити, 

якщо тільки інший господар не доведе його кріпацьку залежність. Право 

городян обумовлюється володінням власністю: кожен може продати своє 

майно, або ж забрати з собою, якщо хоче переселитися в інше місце 

[Фрейбургское городское право, 1978, c. 196-206]. 

Л. Беркут зазначає, що міське право Фрайбурга справило величезний 

вплив на правові документи цілого ряду німецьких міст: Кольмара, Муртена, 

Діссенгофена і ін. [Беркут, 1910l, c. 9]. 

Говорячи про прогресивні елементи міського права Фрайбурга, 

український медієвіст відзначає протилежні тенденції в правовому процесі 

тих міст, які належали до єпископської сеньйоральної влади. Візьмемо, 

наприклад, право старого єпископського міста Страсбурга. У ньому 

викладені права єпископа, чиновників, повинності інших станів – ремісників, 

купців, простих городян. Таке право швидше нагадує норми уповноваження 

та обов‟язків простих станів, а не захисту їхніх прав. 

У статтях документів говориться про владу єпископа, який власне і 

обирає посадових осіб. Купці і ремісники зобов‟язані єпископу службами і 
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повинностями. Єпископ має велику владу над усіма городянами [Беркут, 

1910l, c. 11-12; Негуляева, 1989 с. 3-18; Негуляева, 1974, с. 81-110]. 

Звичайно жителі міста не позбавлені права деякої участі в 

громадському житті, вони, зокрема, беруть участь у виборі судді. Що 

стосується внутрішньої торгівлі, то оподатковуються товари, які продаються 

за готівку, але не ті, що виставлені для обміну. Нарешті за єпископом 

залишалося право карбування міської монети. 

Наведені професором Л. Беркутом приклади дають нам змогу бачити 

багато відмінностей між імператорськими привілеями, княжими вольностями 

і звичаєвим міським правом XII сторіччя в Німеччині [Беркут, 1910l, c. 12]. В 

цьому сенсі ще більш показовим є з точки зору українського вченого міське 

право Базеля, хоча час його появи дещо пізніший. 

У Базелі в ХІІІ ст. діє єпископське право, хоча в управлінні міста вже є 

рада городян. Єпископу належить відповідні сеньйору регалії, мито з 

продажу вина, ринкові мита, хоча карбування монети повинно 

обговорюватися з городянами. Суттєво доповнюють інформацію Л. Беркута 

стосовно правового становища німецьких міст більш пізніші публікації 

текстів міських конституцій Гослара [Гослар. Городское право, 1978] та 

Аугсбурга [Аугсбург. Древнейшее городское право, 1978]. 

Найбільш відомою міською конституцією середньовічної Німеччини 

стало магдебурзьке право, норми якого набули розповсюдження і за межами 

Германії. Магдебурзьке право у переважній частині сучасних досліджень 

визначається як середньовічне міське право, за яким міста частково 

звільнялись від центральної адміністрації – «королівської», або влади 

феодала – «приватної» та створювали органи місцевого самоврядування, що 

було започатковано привілеями 1188 р., отриманими німецьким містом 

Магдебургом від архієпископа – власника міста. 

Інколи зазначається, що врядування середньовічних міст на підставі 

магдебурзького права було першою історичною формою місцевого 

самоврядування [Ткачук, 1997, c. 9; Рогачевский, 1994, с. 75-93; Рогачевский, 
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1996, с. 153].
 
Проте дослідження специфіки місцевого самоврядування у 

загальному контексті розвитку самоврядних засад суспільної регуляції 

дозволяє відійти від надмірного висновку, терміна «місцеве», таким чином, 

варто зробити акцент на ознаках, що конституюють власне феномен 

самоврядування. На базі конкретних історичних форм прояву моделі 

організації влади, побудованої згідно з нормами магдебурзького права, 

дозволяє констатувати, що як самоврядування, цей тип (феодальний за своєю 

суттю), може бути охарактеризований досить умовно, і це констатує 

Л. Беркут [Беркут, 1912k, c. 34]. 

Одним з найвпливовіших збірників правових норм, що склали основу 

магдебурзького права, був «Speculum Saxonum», «Саксонське Дзеркало», 

Ейке фон Репкова, створений між 1225 та 1235 рр. Одразу після своєї появи 

«Саксонське Дзеркало» набуло чималого поширення й авторитету в правових 

питаннях, і як наслідок, починається поширення його екземплярів. 

Положення цього документа дедалі частіше використовують судді та 

посадові особи, воно стає зразком для укладання нових правових книг у 

різних регіонах Німеччини. Так, магдебурзьким прикладом 1265-1275 рр. 

«Саксонського Дзеркала» користувалися укладачі «Аугсбурзького 

саксонського дзеркала», «Німецького дзеркала», «Імператорської книги із 

земельного та ленного права» 1277 р., яка пізніше отримала назву «Швабське 

дзеркало». Окремі положення «Саксонського дзеркала» вже у XIII ст. стали 

складовою частиною правових книг Магдебурга, а також на півдні та сході 

Європи [Гошко, 2002, c. 85].  

Характерному для середньовічного світогляду переконанню щодо 

ієрархічності світу, суспільства і права повною мірою відповідає проведення 

цієї ідеї в «Саксонському Дзеркалі». Право закріплює соціальну ієрархію: 

духовенство різних рангів, форм монархічної державності, релігій, територій, 

міст, але в першу чергу – станів, соціальних груп та осіб. Політичні права 

належать лише феодалам, а обсяг цих прав залежить лише від рангу цього 

феодала. Ієрархія станових групових й індивідуальних соціально-правових 
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статусів визначає усе правове життя суспільства, так звану «міру честі», 

кожної соціальної групи й окремої особи [Саксонское зеркало, 1985, c. 252-

153]. На цій основі, як це дещо далі зазначає Л. Беркут, виникає в 1244 році в 

Магдебурзі міська рада. 

У кожній державі, у кожному конкретному місті форми місцевого 

устрою за магдебурзьким правом мали свої особливості, які проявляються 

насамперед у привілеях на надання магдебурзького права. Як характерний 

приклад цього Л. Беркут наводить факти з історії розповсюдження 

магдебурзького права в колишніх слов‟янських землях, які перейшли під 

владу німців. Так, наприклад, маркграф Альбрехт Ведмідь, заснувавши місто 

Стендаль, надав його мешканцям Магдебурзьке право, теж саме зробив і 

маркграф Оттон Мейсенський стосовно мешканців Лейпцига [Беркут, 1912k, 

c. 34]. Тому і сучасні українські історики пишуть, що слід вести мову про 

самоврядування кожного міста зокрема і лише в цьому контексті – про міське 

самоврядування загалом [Гошко, 2002, c. 9]. Водночас очевидно, що в основі 

відповідних процесів лежали єдині «глибинні» фактори розвитку суспільства 

на певному історичному етапі.  

Так, на зразок багатьох європейських міст, що діяли на основі 

магдебурзького права, була побудована система управління й українських 

міст Києва та Львова. Міське самоврядування очолювалось міською радою, 

до складу якої входили радники та бургомістр [Кобилецький, 2002, c. 118]. В 

містах магдебурзького права судовий процес, як його відображено в усіх 

деталях у «Саксонському дзеркалі», й пов‟язані з ним питання підсудності, 

система доказів, порядок винесення й оскарження рішень були наскрізь 

пронизані становістю, формальною нерівністю, казуїстичністю, строгим 

формалізмом, партикуляризмом і територіальною замкнутістю [Саксонское 

зеркало, 1985, c. 213]. 

Впливовою посадовою особою міської адміністрації був війт, що 

подекуди призначався князем довічно, а іноді з правом передачі посади у 

спадщину. Виконуючи обов‟язки голови виконавчої та судової влади у місті, 
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зокрема в Києві, війт обирався міщанами на конкурсній основі, але з 

наступним затвердженням однієї з чотирьох кандидатур польським королем, 

гетьманом, російським царем довічно [Матвєєва, 2000, c. 5]. Окрім 

українських міст, магдебурзького права набувають і села, де на відміну від 

міського війта керівником стає солтис, що має виконувати адміністративні, 

поліцейські та судові функції.  

Магдебурзьке право надавалось шляхом купівлі-продажу або 

дарування. В останньому випадку село передавалось особі як винагорода за 

військову чи урядову службу [Кобилецький, 2003, c. 120-121].  

Зазначені обставини, як вважають Л. Беркут [Беркут, 1912k, c. 176] і 

такі сучасні українські урбаністи, як Г. Т. Гошко [Гошко, 2002], Г. В. Чапала 

[Чапала, 2004, c. 127-132], М. Кобилецький [Кобилецький, 2002], 

Т. О. Матвєєва [Матвєєва, 200], позбавляють достатнього ґрунту спроби 

характеризувати управління за магдебурзьким правом у Німеччині та інших 

країнах, як історично першою формою місцевого самоврядування. Поряд з 

тим, що ознаки територіального самоврядування трансформуються й 

виявляються на різних, навіть найдавніших етапах суспільного розвитку, самі 

організації феодального суспільства дозволяють лише обмежені форми 

реалізації самоврядного потенціалу. 

Вказана обставина, як це зазначає Л. Беркут, а також процес 

соціального підйому міст в Германії XІ-XIII ст., коли в кінці XII ст. нову силу 

набирає німецьке бюргерство, яке прагне вийти не тільки за рамки 

єпископської влади, імунітету великих світських феодалів, а й навіть 

імператорських привілеїв [Беркул, 1910l, c. 13-14]. Поступове збагачення 

міст [Илларионов, 1978, c. 207-215], бажання незалежності і розширення прав 

все більше і більше стало хвилювати сеньйорів – князів. Так у двадцяті роки 

XIII ст. імператорське законодавство починає забороняти союзи міст, 

розвитку міської автономії, і найголовніше – намагається усунути міграцію 

сільського населення міста [Беркут, 1910l, c. 14; Солодкова, 1997, с. 3-13]. 
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Унаслідок цього починає загострюватись боротьба між городянами і їх 

феодальними сеньйорами. 

Все більше і більше бюргерство ставало потужнішим і вже в середині 

XIII століття, як це констатує український дослідник, ми спостерігаємо появу 

Рейнського союзу, де міста-союзники хоча і на короткий проміжок часу, але 

придбали майже імперську владу.  

У Німеччині, як він зазначає в своєму аналізі, починають відбуватися 

міські повстання. Найбільш відомими з них були збройні виступи городян у 

Вормсі та Кьольні [Стоклицкая-Терешкович, 1960, c. 143-144; Никулина, 

1992, с. 128-148]. Цікаво зазначити, що Л. Беркут на відміну від російської 

дослідниці В. Стоклицької-Терешкович не дає цього разу детального опису 

цих повстань, хоча і говорить про історичне тло їх виникнення, пов‟язане з 

соціальними маневрами імператорської влади, інтриг князів, та вищої ієрархії 

церкви – цей матеріал представлений ним досить повно. Чим же пояснюється 

така позиція українського історика? 

Нам здається цілком можливим те, що професору Варшавського, а 

згодом і Київського університетів Л. Беркуту доводилося працювати в 

умовах царської, а потім і радянської цензури. І часом мимоволі йому 

доводилося застосовувати езопову мову для викладення своїх думок.  

Тому є підстави думати, що владні структури Царства Польського не 

схильні були допускати екскурси професора стосовно збройних виступів 

міської громади проти феодалів після бурхливих міських подій революції 

1905 року у Польщі [История Польши, 1954, 1955]. 

Проте позиція Л. Беркута в цьому питанні досить ясна. Він на відміну 

від деяких своїх західних колег не завуальовує соціальні протиріччя. Так, 

наприклад, він відкидає думку німецьких дослідників Арнольда, фон-Белова 

та Кейтгена щодо сенсу поступок імператора Генріха V мешканцям 

Шпейера, вважаючи, що монарх загравав в боротьбі проти клерикалів не 

тільки з верхівкою, але й з низами цього міста. 
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Фактично український вчений не солідаризується і з точкою зору 

А. Піренна
 
[Пиренн, 1937] стосовно виключної ролі купецької верхівки міст в 

їх політичному житті та точкою зору Лампрехта [Лампрехт, 1894]
 
і Жірі 

стосовно виключно мирного характеру ліквідації сеньйоральних прав 

шляхом викупу. 

Л. Беркут погоджується з тим, що такі факти були, але разом з тим 

говорить (як він це показує у випадку з Ланом) про глибинні протиріччя такої 

практики і в Німеччині, і у Франції. Приймаючи без заперечень тезу 

О. Тьєррі [Тьерри, 1901]
 
про гостре протистояння міської громади і сеньйорів 

[Беркут, 1912k, c. 31-34; 36-45], він не погоджується з його постулатами про 

расовий характер цього протиріччя та відсутність великої соціальної 

диференціації серед міського населення. 

Звершуючи свій аналіз проблеми соціальної взаємодії держави та міста 

в середньовічній Німеччині та питання антисеньйорального руху міст, 

Л. Беркут доходив наступного висновку: 

Формальне закріплення двох важливих форм організації суспільства – 

держави і місцевого самоврядування – має детермінований характер. 

Формування державності і зародження міст у Німеччині – двоєдиний процес. 

В основі цього процесу є необхідність упорядкування двох рівнів суспільних 

відносин, один з яких був максимально наближений до інтересів міського 

населення, інший, навпаки, мав сконцентрувати більш загальні потреби 

феодальної держави у Німеччині. Здолати протиріччя, характерні для будь-

якого соціального класу, за допомогою своїх ресурсів міська організація ще 

не могла. Більш ефективною у цьому відношенні була державна влада, яка 

мала великі можливості для свого розвитку. Разом с тим, демонстрація 

самоврядування місцевих громад, закріпленого в сфері міського права, вже 

на ранніх етапах свого росту стикалася з необхідністю його рівноваги з 

відповідними проявами інших суспільних напрямків.  

  

5.3. Феодальна влада та феномен комунального руху у Франції. 
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У Франції, як і в Німеччині, соціальний розвиток міст був пов‟язаний з 

таким важливим чинником, як антисеньйоральний рух, або традиційно 

кажучи, комунальний рух міщан в боротьбі за своє самоврядування. 

Л. Беркут присвятив цій проблемі досить велику увагу в своїх наукових 

студіях. 

Комунальними зазвичай в середньовічній Франції називалися міста, які 

придбали певну автономію від свого сеньйора. Рівень цієї автономії, як це 

констатував Л. Беркут, був різний [Беркут, 1912y, c. 3-5]. Дещо далі ми 

побачимо, що така констатація українського дослідника була досить 

слушною, бо дійсно сама реальність комунальних прав залежала від стану 

взаємин конкретного міста та його сеньйора [Беркут, 1912y, c. 4-6].  

Перш за все, комуна являє собою, як це зазначає Л. Беркут та деякі інші 

дослідники, асоціацію міських жителів, що пов‟язані між собою угодою про 

взаємодопомогу і користуються в межах феодального імунітету деякими 

свободами, зокрема правом на самоврядування і колективний захист власних 

привілеїв, за умов виконання певних обов‟язків перед сеньйором [Беркут, 

1912y, c. 4-6; Тьерри, 1901, c. 108-111]. На початковому етапі свого існування 

такі об‟єднання виступають як асоціація знатних родин. Вже згодом у 

процесі збільшення економічної ролі міст в соціальному житті такі спільноти 

починають відстоювати особливу свободу своїх членів та їх майнові права.  

Головною проблемою для них стає постійне відстоювання свого 

виборного самоврядування, яке вони намагаються закріпити в договорах з 

церковними та світськими феодалами-сеньйорами міста, а згодом і з 

державною владою.  

З часом комуна переростає рамки добровільної асоціації і набуває 

значення важливого суб‟єкта права, частини складних корпоративно-

станових відносин тодішнього французького суспільства. Український 

дослідник зазначає [Беркут, 1912y, c. 4-6], що отримуючи хартії (статут 

міста) і формуючи власну адміністрацію, міська комуна, таким чином, за 

термінологією сучасних політологів та юристів, стає ядром міської 
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політичної системи, її істеблішментом (від лат. establishment – установа, 

правлячі, владні кола) [Институты самоуправления, 1995, c. 66-67].  

Продовжуючи своє дослідження, Л. Беркут зазначає універсальний 

характер внутрішніх умов французького і західноєвропейського суспільства 

XI-XIII ст., що привели в дію механізм емансипації (від лат. emancipo – 

формально звільняти від опіки) середньовічних міст [Беркут, 1912y, c. 3-4]. 

Це зазначали й такі відомі європейські дослідники, як М. Ковалевський, Ж. 

Ле Гофф, Ж. Дюбі, А. Піренн [Ковалевский, 1903, Дюби, 1994, Пиренн, 

1937]. 
 

На думку дослідника, головним двигуном стрімкого прогресу країн 

Західної Європи, який так яскраво виявиться вже на етапі поширення 

середньовічних міських комун, став розвиток економічного потенціалу 

населення міст [Беркут, 1912y, c. 17-18].
 
Вказаний феномен у свою чергу 

спричинив виникнення інституалізованих форм взаємодії міських жителів, 

що територіально відповідало локації торгових шляхів [Дюби, 1994, c. 292-

296]. 

Першими набули комунальних прав міські громади півночі Італії, а за 

ними і південнофранцузькі міста. Дещо згодом рух перекидається на Північ 

Франції і Фландрію, а опісля охоплює і всю Західну Європу. В даному 

конкретному випадку Л. Беркут обмежується характеристикою цього руху 

тільки у Франції. У своїх роботах він підкреслює, що шлях до комунальної 

свободи міст Франції був дуже тернистим. Місто-комуна в момент свого 

виникнення залишалося васально залежним від свого сеньйора. Їх взаємини, 

по суті, це справи феодальної ренти.  

Зі свого боку сеньйор повинен був підтвердити хартію, права і привілеї 

міста, дотримуватися їх, а також стежити, щоб не було порушень і посягань з 

боку інших. Так, наприклад, фландрський граф в одній з комунальних хартій, 

наданій місту Сен-Омера, писав: «Я забезпечу їм мир, буду підтримувати і 

захищати їх». У свою чергу городяни повинні були принести васальну 

«присягу вірності». При кожній зміні сеньйора всі обопільні дії повинні були 



190 
 

підтверджуватися по-новому. Будучи васалами, городяни повинні були 

платити своєму сеньйору так звані «васальні помочі», наприклад, коли 

сеньйор видає заміж доньку, або висвячує сина в рицарі, або коли з 

сеньйором трапляється біда і він потрапляє в полон.  

Також васальне місто повинне нести військову службу на вимогу свого 

сеньйора, проте з умовою певних обмежень або визначенням кількості днів у 

році, або театру військових дій, що не повинен знаходитися далеко від міста. 

Були випадки, коли комуни несли військову повинність тільки в період 

оборони своєї країни від ворога [Великий мартовский ордонанс 1357, 1996]. 

Сеньйор залишав за собою право закладати міста-комуни, подібно до того як 

він міг робити зі своїми ленними наділами. Л. Беркут зазначав, що основою 

комуни є союз городян. Склад членів комуни був дуже неоднорідний. 

Типовими були певні вимоги: необхідно бути вільною людиною, 

народженим в законному шлюбі, не мати за собою боргів [Беркут, 1912y, c. 

4-5].  

У комунальних хартіях проголошувалися такі права городян, як 

скасування права «мертвої руки», права довільної талья, хоча це і не 

означало повного скасування поголовного податку. У середньовічній 

Франції, як і в Германії, так і в інших європейських країнах, існував 

своєрідний принцип «Міське повітря робить вільним», ця теза 

підкреслювала, як це констатують Л. Беркут
 
[Беркут, 1912y, c. 4-5] та О. 

Тьєррі [Тьерри, 1901 c. 127] постійне прагнення городян до своєї свободи від 

феодалів. 

Особи, які все ж знаходилися в васальній залежності від світської чи 

духовної влади, могли бути і зараховані і не зараховані в члени комуни, 

практика зарахування була різною. Те ж саме стосується духовенства і 

рицарства. Важливою рисою розвитку французького міста-комуни було, як 

зазначає український дослідник, те, що, будучи васалом свого сеньйора, 

комуна в той же час представляла собою колективну сеньйорію. Звичайно ж, 

не всі комуни могли добитися таких повноважень і прав [Беркут, 1912y, c. 5-
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7]. Навіть в період розквіту комунального життя у Франції не кожне місто 

мало право вести війну чи укладати мир, або володіти правом суду різних 

інстанцій. 

Особливою незалежністю володіли міста півдня Франції. Наприклад, 

відоме місто Марсель. До свого завоювання Карлом Анжуйським воно було 

фактично незалежною міською республікою. Л. Беркут вважає, що такі речі 

не були випадковістю. Йдучи в руслі ідеї континуїтету міст Франції, він 

пише, що «…на півдні (Франції), де існувала більш значна кількість 

стародавніх римських міст і де в них, дякуючи тому, що вони стояли на 

головній лінії агресії варварів і не знаходилися під владарюванням германців, 

мешканців було більше, – спроби визволення від сеньйоральної влади були 

набагато старішими і вдалими, не супроводжувалися такими ексцесами, як на 

Півночі» [Беркут, 1912y, c. 27].
 
Дослідник вважає, що тільки на Півдні міста-

комуни досягли «тої повноти республіканського існування, яка в деякому 

разі була ідеалом, який надихав усі комуни».  

Далі український історик вказує на деякі особливості формування 

правового статусу міст в Провансі та Лангедоку. Довгий час обопільна угода 

заміняла тут писану хартію. Часто користуючись тим, що самі міста 

знаходились під владою кількох сеньйорів, вони, тобто міста, розігрували 

роль союзника одного з ворогуючих сеньйоральних кланів, закріпляючи за 

собою ті чи інші пільги та вольності. Місцеві сеньйори, розуміючи в свою 

чергу, необхідність збирання для себе певних економічних переваг, змушені 

були йти на суттєві поступки містам [Беркут, 1912y, c. 9-10]. Вказану думку 

українського дослідника поділяє сучасний російський історик-урбаніст, 

представник Саратовської школи М. Є. Карпачова, яка присвятила цілий ряд 

своїх статей комунальному руху на Півдні Франції [Карпачева, 1978, c. 3-20; 

Карпачева, 1978, с. 29-39; Карпачева, 1983, с. 21-36]. На відміну від Півдня 

Франції, міста комуни Півночі не мали таких широких прав. Зазвичай тут 

комуна та її інституції володіли правами середньої юрисдикції та 
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поліцейської влади, тоді коли влада вищого суду належали тільки феодалу 

[Статут Парижских булочников, 1984, c. 110]. 

Комуни також володіли своєрідним правом карати тих, хто порушував 

їх комунальні закони [Беркут, 1912y, c. 10]. Покаранням було спалювання 

будинків кривдників, не виключенням були і будинки феодалів. 

Територіально комуні могли належати ті маєтки і села, які знаходилися 

поруч. Прилегла територія називалася банльє, що означає належність або 

панування в межах льє (льє – старовинна французька одиниця виміру 

відстані). 

Що стосується внутрішньої організації комуни, то вона була в своїй 

основі досить різноманітною. Французький дослідник О. Тьєррі вважав, що в 

основу комуни було покладено демократичний принцип [Тьерри, 1899, c. 18]. 

Такого роду судження підтверджувалося існуванням загальноміських зборів, 

які збиралися під дзвін центральної вежі. Можливо, коріння такого 

становища беруть свій початок від емігрантів з сіл, де основою управління 

була громада. Однак найчастіше феодали обмежували значення і права цих 

зібрань. 

На відміну від свого французького колеги Л. Беркут вважав, що в 

переважній більшості за соціальним статусом свого правління комуни як 

Півдня, так і Півночі Франції носили все ж аристократичний характер. 

Століттями городяни, а їх переважна більшість були ремісники, боролися за 

свої комунальні права і вольності, однак в результаті кермо влади діставалося 

заможній верхівці міста, яка складалася з купецтва [Беркут, 1912y, c. 8-9]. 

У Франції було декілька форм комунального устрою аристократичного 

типу. Л. Беркут вважає найбільш відомими серед них Болонську, Суасонську 

та Руанську комуни [Беркут, 1912y, c. 9]. Вони могли відрізнятися між собою 

не тільки за своїм правовим статусом, але й за своїм походженням, з цього 

приводу Л. Беркут пише: «Но исходные точки коммун в материальном 

смысле очень различны: одни коммуны представляют часть старой римской 

виллы, завоевавшей мало помалу автономию; другие суть старше общины 
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свободных и франков; третьи же обязаны своим происхождением цеховой 

организации, построенной на свободном соглашении заинтересованных лиц 

и таивших уже в себе зародыши будущей коммунальной свободы [Беркут, 

1912y, c. 10].  

Найбільш розвинутою і поширеною в країні, як це зазначає Л. Беркут, 

була руанська комунальна форма. Місто Руан – багатий торговий центр 

Франції. За своїм значенням і економічними можливостями міг становити в 

той час значну конкуренцію Парижу. Маючи розташування в Нормандії, він 

відігравав особливу роль в боротьбі між Англією і Францією, і це привело до 

того, що Руану вдалося домогтися і відстояти свою «комунальну хартію» 

[Беркут, 1912y, c. 11-12].
 

Головні риси устрою цього міста найімовірніше склалися в XII ст. 

Король Генріх II Плантагенет в період завоювання Нормандії англійцями 

затвердив хартію цього міста. Далі, в період запеклої боротьби між Англією і 

Францією Руанська хартія часто затверджувалася, то одним, то іншим 

королем. Нарешті після приєднання Руана до Французької корони і 

централізації влади за Філіпа II, хартія міста була знову затверджена 

[Басовская, 2010, Крылова, 1970]. Цікаво, що королівська влада завжди 

намагалася обмежити вольності цього міста, але хартія Руана змогла встояти, 

хоча і зазнала деяких змін. 

Хартія або конституція Руана, як це вказувалося вище, мала все ж таки 

аристократичний характер. На чолі правління міста знаходилася так звана 

«колегія перів», з багатого купецтва. В руках «перів» зосереджувалася не 

тільки адміністративна, але й правова гілка влади.
 
Варто однак, відзначити і 

те, що Руан не був повністю позбавлений дії феодальної юрисдикції. Так, 

наприклад, право вищого суду належало виключно королівській владі, що 

було досить сильним обмеженням свободи городян [Беркут, 1912y, c. 11].  

У тому ж, що стосується внутрішнього управління, то сто перів 

повинні були обирати двадцять чотири особи, з яких складалися дві колегії 
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журі або присяжних. Пери, в свою чергу, вибирали трьох кандидатів на 

посаду мера, а король вже з трьох вибирав вподобану кандидатуру.  

Влада перів в місті була досить великою, вони завідували фінансами, їм 

підкорявся суд нижчої і середньої інстанції. Однак, окрім адміністрації перів, 

були так звані «бальї». У XIII-XV ст. влада короля в містах постійно 

розширювалася [Басовская, 2010].  

Руанська конституція, як це зазначає український медієвіст, отримала 

досить широке розповсюдження по всій Франції, її зразок ми зустрічаємо в 

Ла-Рошелі, Байоні, Бурже та інших містах [Беркут, 1912y, c. 12]. 

Цікавим є той факт, що Ла-Рошель користувався набагато більшою 

незалежністю, ніж сам Руан. Оскільки це місто було заможним, а також 

займало провідне місце в торгівлі на Атлантичному океані, то завжди було 

яблуком розбрату між Англією і Францією. Саме тому французькі королі 

боялися налаштувати проти себе городян, а тому не порушували їх 

самостійності. В Ла-Рошелі мера призначав не король, а безпосередньо пери 

самого міста, і так тривало аж до XVI ст. 

У невеликих містах, яким все ж таки вдалося домогтися Руанської 

конституції, потім не вдалося домогтися її розширення. Якщо дивитися 

більш узагальнено, то можна відмітити, що саме містам Руан і Ла-Рошель 

вдалося домогтися максимальної комунальної незалежності серед інших міст 

Франції. Хоча і не варто забувати, що влада цих міст була пізніше урізана 

королівською і феодальною юрисдикцією [Беркут, 1912y, c. 11-12; Басовская, 

1968, c. 69-78]. 

Крім вільних міст-комун Л. Беркут виділяє ще одну категорію міст – 

«нові міста» та наближені до них бюргерські міста [Беркут, 1912y, c. 7-8]. Ці 

невеликі містечка виникали на землях феодала або короля і користувалися їх 

підтримкою. Професор Л. Беркут цілком логічно зазначає, що феодали 

змушені були зрозуміти, що без надання певних прав містам неможливо 

говорити про їх економічний розвиток. Таку ж думку висловлює і сучасний 

український історик Г. Чапала [Чапала, 2006, c. 122]. 
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Основним правовим документом, який регламентує відносини між 

громадянами та їх сеньйорами в таких містах, були, надані останніми, 

спеціальні хартії. Чудовим прикладом таких документів є грамота Лорріса.
 

У цій хартії регламентовані питання общинних угідь, різних правових 

норм, питань, що стосуються оподаткування і військової повинності городян, 

даються деякі гарантії особистої недоторканності [Хартия Вольностей города 

Лорриса, 2003, c. 108-110]. Всі ці так звані вольності Лорріса ще раз свідчать, 

що їх існування є важливим насамперед для самого сеньйора, бо відсутність 

їх робить неможливим розвиток самого міста, феодальної інституції, що 

цілком правильно зазначають Л. Беркут [Беркут, 1912y, c.7] та французький 

історик Ж. Дюбі [Дюби, 1994].
 

Велику увагу дослідник приділив у своїх студіях ролі королівської 

влади в комунальному русі французьких міст. Л. Беркут вивчав цей феномен, 

як ми це бачимо, на значному фактичному матеріалі з залученням джерел. Це 

дозволило йому дійти до важливих констатацій – висновків стосовно 

соціальної взаємодії міст і державної влади в середньовічній Франції. 

Зробимо короткий огляд цих важливих зауважень українського 

медієвіста. 

Як ми вже зазначали це вище, цілком резонно Л. Беркут зауважував, 

що міста були об‟єктивно ангажовані в складну політичну гру між 

феодальними васалами і королівською владою, яка виступала як вершина 

феодальної ієрархії [Беркут, 1912y, c. 12-14]. 

Основи ленної системи створювали умови як для постійного бунту 

васалів проти влади, так і її тяжіння до неї як умови збереження феодалізму. 

Тенденції до централізації держави та виникнення нації (як це досить 

добре показує Л. Беркут на матеріалі середньовіччя Франції та Германії) 

переплітаються з процесом формування національного ринку, де головним 

протагоністом соціальної дії виступають міста. Міста неминуче в умовах 

феодальної єпархії повинні були шукати протекції у королівської влади  
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Л. Беркут вважає, що союз королівської влади і міст починає 

складатись в XI-XII століттях [Беркут, 1912y, c. 17]. Він досить реалістично, 

на базі широкого аналізу, розглядає соціальний «шлюб за розрахунками» 

двох соціальних сил середньовіччя – міст і монархії.  

На відміну від О. Тьєррі [Тьерри, 1901, c. 115-116], Ф. Гізо [Гизо, 1881]
 

та деяких інших західних медієвістів, схильних дещо ідеалізувати цей союз, 

український вчений не має жодних ілюзій стосовно його реалізації в 

соціальній дійсності [Беркут, 1912y, c. 17].
 

Так, він зазначає, що королі Франції підтверджували муніципальні 

вольності до того часу, поки підтримка городян потрібна була їм для 

боротьби проти феодальних магнатів. Але усунувши цю загрозу своїй владі, 

вони придушували і муніципальну свободу [Беркут, 1912y, c. 17]. 

Л. Беркут досить чітко показує, що для цілей соціальної політики 

королівської адміністрації питання юрисдикції підлеглості міста світському 

або церковному сеньйору мали другорядне значення.  

Але можливість у період вакантності єпископських посад здійснювати, 

хоча і тимчасово, прерогативи сеньйоральної влади над містом дозволили 

королівським урядовцям контролювати фінанси міста і активно втручатися в 

його життя [Беркут, 1912y, c. 19-21].  

Такою була політика королівської влади стосовно комун, які виникли в 

володіннях світських та церковних феодалів. Це цілком логічний висновок, 

до якого приходить український медієвіст на базі ретельного вивчення історії 

французьких комун. Так, зокрема, він констатує, що, намагаючись обмежити 

владу феодальних магнатів, королі підтримували комунальні рухи в Лані, 

Нуайоні, Бове, Компьєні, Реймсі, Суасоні, Амьені, Турне та інших містах, 

даруючи їм комунальні хартії [Беркут, 1912y, c. 19-21; Козлов; 2020]. 

В оцінках комунального руху і соціального розвитку міст Франції 

Л. Беркут в деяких випадках дуже близький до позицій представників 

французької ерудійської школи Артюра Жірі та Ахілла Люшера [Giry, 1877; 

Luchaire, 1977, p. 276-288]. Перш ніж показати в порівнянні суспільність 
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концептуальних елементів вказаних французьких вчених і українського 

медієвіста, варто сказати декілька слів про них як урбаністів. 

Артюр Жірі був учнем таких відомих французьких вчених, як Кішер та 

Габрієль Моно. Його перу належать такі відомі в Європі роботи історії 

північнофранцузьких міст, як «Історія міста Сент-Омер», «Руанські міські 

інституції» та «Етюди про походження комун в Сен-Кантен». У першій та 

третій роботах французький історик дає багатоплановий аналіз з історії міст 

північної Франції Сент-Омер та Сен-Кантен.  

Друга ж з названих робіт є за своїм характером розглядом змісту 

«Руанських інституцій» – хартій муніципальних вольностей Руана. Цей 

документ, як встановив А. Жирі, був уперше дарований цьому місту 

англійським королем Генріхом Плантагенетом, а трохи згодом і набув 

певного правового значення і став прикладом (парадигмою) для міст Франції, 

які знаходилися під його владою.  

Згодом Філіп ІІ Август після переходу цих міст до його домену 

підтвердив їх права. Зіставляючи різні варіанти цих комунальних прав, Жирі 

показав елементи спільності та відмінності в політико-юридичній організації, 

а через це і в соціальному житті міст різних регіонах Франції від Нормандії 

до Гасконі. Ця тенденція взаємозв‟язку між розвитком правових інституцій 

та еволюцією соціального життя дуже об‟єднує наукові погляди Л. Беркута 

та його французького вчителя і колеги. 

Елементи схожості наукової думки про місто Л. Беркута і 

представників «ерудицької школи Франції ми заходимо в роботах ще одного 

відомого фахівця-медієвіста, професора Сорбони Ахілла Люшера (1847-

1908).  

До речі, не випадково український професор дуже часто в своїх 

наукових дослідженнях спирається на французьких дослідників. Досить 

згадати його наукові відрядження до Франції і Німеччини, де він не просто 

слухав, а й особисто був знайомий з метрами історичної науки. Найбільш 

відомими роботами Люшера з історії розвитку політико-юридичних 
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інституцій міст Франції та їх комунального руху є «Історія монархічних 

установ у Франції при перших Копетінгах» та «Французькі комуни в епоху 

перших Копетінгів» [Luchaire, 1977]. А. Люшер розвинув і багато в чому 

зробив уточнення в концепції Жирі з історії французьких міст, хоча ряд його 

наукових суджень дещо викликає заперечення, з точки зору українського 

вченого.  

Л. Беркут, так само як і А. Жірі та А. Люшер, критикує концепцію та 

методи О. Тьєрі, вважаючи їх багато в чому застарілими, особливо в тому, що 

стосується проблеми рівності членів комуни та її устрою [Беркут, 1912y, c. 

10-11].
  

Як і його французькі колеги, український вчений звертає нашу увагу на 

те, що міста, підпорядковані світським сеньйорам, були більш обмежені в 

своїх діях стосовно звернення до королівської влади [Беркут, 1912y, c. 5-8]. В 

історії Франції XV ст. великого розголосу набув скандал стосовно одного 

звернення міста Льєжа до Людовика ХІ, що викликало бурхливу реакцію з 

боку бургундського герцога Карла Сміливого, наслідком чого став 

тимчасовий арешт короля [Маслов, 1961, c. 53-145]. Але незважаючи на 

протидію феодалів і досить слизьку позицію королівської влади, міста 

постійно зверталися до монарха з проханням про затвердження комунальної 

хартії, щоб надати їй більшу юридичну вагу. Такі міста дещо згодом стали 

називати королівськими. 

У своєму власному домені король поводив себе по відношенню до 

комун як феодальний магнат, який не схильний був рахуватися з соціальними 

вимогами міського населення. Особливим ворогом демократичних комун 

був, як це зазначає український урбаніст, Людовик ХІ [Беркут, 1912y, с. 27]. 

Програма дій короля по відношенню до міст, констатує професор на 

іншій сторінці, «полягала в зрівнянні всіх класів суспільства і в придушенні 

свободи в усіх її проявах». Королівська влада знищила комуни в Амьєні, 

Руані, Труа і Орлеані. 
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Дещо доповнюючи цю інформацію Л. Беркута, відома російська 

дослідниця В. Стоклицька-Терешкович, яка поділяє думку свого 

українського колеги щодо дуже слизького і неоднозначного компромісу 

монархії з містами, додає до його сумного списку ще знищення комун в 

Пуатьє, Турі, Етампі [Стоклицкая-Терешкович, 1960, c. 128]. Крім того, вона 

пише, що в Парижі комуна внаслідок протидії короля не виникає 

[Стоклицкая-Терешкович, 1960, c. 135-136]. 

Л. Беркут дотримується з цього приводу іншої думки, погоджуючись 

тільки з російською колегою стосовно деяких подробиць королівської 

протидії. Він пише, що нам бракує першоджерел, щоб дослідити більш 

детально її початкову організацію. Тільки в XV ст. вона прослідковується 

більш ясно [Беркут, 1912y, c. 26-27]. 

Купці Паризької Ганзи – ось початкове ядро паризької комуни 

(посадові особи в північних містах феодальної Франції), яким належала 

монополія навігації по Сені до Манте.  

Зважаючи на величезне економічне значення даного братства в житті 

міста, йому було даровано від короля деякі функції міського управління, 

наприклад, право нижчого суду. Їх главою виступає купецький прево, який 

мав при собі 4-х ешевенів (фр. échevin – посадова особа у середньовічній 

Франції, яку призначав сеньйор чинити правосуддя на його землях) з 

купецької корпорації [Беркут, 1912y, c. 26-27].  

Взагалі купецький прево (фр. prévôt, от лат. præpositus – начальник) – у 

феодальній Франції в XI-XVIII ст. досить значна фігура. Йому належали не 

тільки функції пов‟язані з торгівлею, а й функції міського управління. Прево 

займався фортифікацією, зміцненням міських комунікацій, постачанням 

продовольства в місто, був відповідальний за оподаткування.  

Проте мера Руана все ж таки не можна порівнювати з прево Парижа. 

Прево не займався веденням військової справи, воно знаходилося в руках 

виключно королівської влади, взагалі у Парижі не було практики скликання 

народних зборів, навіть питання внутрішнього порядку вирішувалися 
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королівськими чиновниками. Париж є класичним прикладом королівського 

міста середньовічної Франції. Це показує і еволюція складу вказаної колегії.  

У ХІІІ ст. ця колегія стала представницею всього міста. Правда, поряд з 

magister (купецьким правом) ми бачимо і фігуру prevot de Paris королівського 

урядовця, що свідчить, як це зазначає Л. Беркут, про певне обмеження прав 

вищої колегії з боку королівської адміністрації. Все ж її повноваження були 

досить широкими: ешевени здійснювали керівництво містами і займалися 

судовими справами за участю нотаблів (значні люди, члени зібрання, яке 

скликав король для обговорення різних питань у Франції) з міщан [Беркут, 

1912y, c. 26-27].  

Більш чітких контурів набирає система паризького міського управління 

в 1295 році, коли особлива муніципальна асамблея приймає рішення про 

обрання 24 нотаблів, які повинні з‟являтися в рarloir (кабінет з франц.) за 

вимогою прево та ешевенів для клопотання про потреби міста перед двором 

короля.  

У 1383 році після відомих подій Жакерії комуну в Парижі було 

знищено. Але в XV столітті її поновили. Тоді ж було написано її 

муніципальну конституцію, за якою встановлювалися посади прево, 4 

ешевенів, 24 радників і міського клерка з дорадчим голосом. Ешевенів 

обирали на два роки. У виборчій процедурі брали участь, крім ешевенів та 

радників, також 24 міщани, по два від кожного квартала, яких висували за 

згодою старост та десятників [Беркут, 1912y, c. 26-27].
 

Щодо протиріч королівської політики стосовно комунального руху 

міст Л. Беркут наводить дуже характерний випадок боротьби за свої права 

городян міста Лан. Український вчений, на відміну від Тьєррі та Гізо, 

підкреслює цей факт, який в свою чергу ніяк не свідчить про так звану 

постійну підтримку міст з боку королівської влади [Беркут, 1912y, c. 17]. 

Натоміть жителі Лану повстали, єпископ і деякі міські аристократи були 

вбиті, в місті відбувалися кроваві сутички між міщанами і прибічниками 

єпископа. Багато міщан, побоюючись помсти з боку феодалів та королівської 
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влади, втекли в сеньйорію Томоса де Морлі, заклятого ворога короля 

Людовіка VI Товстого. Королівські урядовці примусили остаточно 

покоритися королеві, і старий порядок у Лані було відновлено за особистою 

участю короля [Донецкий, 2011, c. 19-23]. 

Городяни Лана не заспокоїлись і в 1128 році добились відновлення 

хартії, але в 70-х рр. XII ст. знову почалася феодальна реакція. Ця боротьба з 

перемінним успіхом то однієї, то другої сторони тривала аж до 1331 року. В 

ній брали участь королі Людовік VII, Філіп ІІ Август, церковні та світські 

феодали різних рангів [Ножанский Гвиберт, 1988, c. 176-179].  

У 1331 році Ланська комуна була остаточно ліквідована ордонансом 

(фр. ordonnance – наказ) короля Карла VI. Місце органів міської влади 

зайняли королівські балії (в середньовічній Франції представники короля чи 

сеньйора, керуючий областю) та прево (начальник). 

Зробивши досить повний аналіз чинників виникнення і розвитку 

комунального руху у Франції та складної динаміки його взаємодії з 

інституціями феодальної держави, український медієвіст робить короткі 

раціонально обґрунтовані висновки, які зводяться до наступного:
 

- комунальний рух був породжений самим ходом соціального життя 

середньовічної Франції, ставши тою первинною формою, в якій відбився її 

економічний та культурний прогрес; 

- без комунального руху королівська влада, яка відігравала роль 

об‟єднувача країни, не змогла б йти цим шляхом, переборюючи анархію і 

правовий консерватизм; 

- перший рішучий удар цьому був нанесений соціальним переворотом 

XIII ст., який, за думкою Л. Беркута, створив міські громади і міське життя; 

- боротьба третього стану була боротьбою свободи проти тиранії, 

боротьбою капіталу і буржуазного індивідуалізму з феодальною 

поземельною власністю, боротьбою юридичного самоусвідомлення з 

феодальною анархією; 
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- комуна виробила нові форми суспільних стосунків, які дуже вплинули 

на розвиток французького законодавства взагалі; 

- комунальний рух виявився тією організуючою силою, яка, починаючи 

з XII ст., багато в чому формувала новий етап французької історії, надаючи 

йому новий соціальний сенс. 

Указані висновки видатного українського медієвіста і урбаніста не 

втратили свого значення і для історичної науки сьогодення. Студії феномену 

середньовічного урбанізму професора Л. Беркута, безумовно, займають 

чільне місце в історії вітчизняної та європейської медієвістики. Вони 

відбувалися на складному зламі двох епох нового та новітнього часу України, 

Росії та країн Європи, відбиваючи не зовсім однакові підходи в них до 

вказаного феномену. 

Широке використання джерел, а також певних здобутків західної і 

вітчизняної історіографії дозволили українському вченому творчо 

проаналізувати характерні риси і особливості розвитку західноєвропейського 

міста, з‟ясувати причини його бурхливого розвитку, формування привілеїв та 

самого права середньовічних міст Франції і Німеччини, виникнення цехів та 

деяких інших спільнот міста, ролі бюргерства як стану, його місця в системі 

станових інституцій держави, особливостей взаємодії із структурами 

королівської влади. 

Л. Беркут як урбаніст-дослідник зміг зробити свій внесок і в дискусію 

про проблему континуїтету міст Західної Європи в період переходу від 

раннього середньовіччя до класичного.  

Відкидаючи крайності допшианства, шкіл романістів та германістів, він 

пов‟язував підйом життя міст з загальним станом розвитку державності. Це 

дозволило йому реалістично оцінювати значення римської спадщини в 

сферах виробничої та загальної культури повних міських спільнот V-X ст., 

аспектів регресу та прогресу еволюції міст в процесі королівського 

відродження. Український історик відкидає тезу про повну деградацію 
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міського життя в цей період, яка отримала розповсюдження серед деяких 

західних та російських вчених. 

Дослідник в цьому сенсі звернув увагу, на те що в ранньому 

середньовіччі переважають невеличкі і дрібні міста, в яких поступово 

зароджуються елементи цехового устрою, гільдій та місцевої автономії. І 

тільки згодом деякі з них вже в ХІ-ХІІІ ст. в період великих соціальних 

зрушень вказаної доби набувають значення великих міст. Для Л. Беркута 

місто виступає як багатовекторний феномен. У цьому сенсі він близький до 

візій французьких істориків-анналістів М. Блока та М. Броделя про роль 

соціальних домінант в розвитку суспільства, відкидаючи істматівський 

економізм. 

На думку українського вченого, місто це не тільки демографічна 

спільнота зі специфічним статусом та певними особливостями 

народногосподарських функцій, але й першостатева структура соціального та 

політичного життя середньовіччя. В цій якості, як про це вже вище 

говорилося, воно тісно пов‟язане з розвитком всього комплексу владних та 

державних інститутів і інстицій. Дослідник у цьому зв‟язку багато уваги 

приділив проблемам великої диференційованості міського населення. 

Відмовившись від шаблонних радянських схем щодо структури міста, він 

показує велику динаміку взаємодії різних соціальних верств міста, не 

обмежуючись загальними твердженнями щодо міського бюргерства.  

У своєму аналізі Л. Беркут зміг показати, що в середньовічному місті 

аграрні взаємини, представники аграрних класів, відносини стосовно землі і 

проблеми особистої залежності, в різних її формах відігравали набагато 

більшу роль, ніж це виглядало в схемах радянської історіографії. Ремесло і 

торгівля, наймана праця та інші вигляди праці в місті були обмежені різного 

роду феодально-корпоративними обмеженнями та умовами. Корпоративні 

обмеження, станове неповноправство міщан, диктат феодальної адміністрації 

митно-фіскальна система держави – все це ще владно тяжіє на її розвитку. 

Проте, як це показує в своїх студіях український урбаніст, прогрес в цій 
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галузі, хоч і в розмитих формах, все ж відбувається. Досить чітко він 

простежує це на матеріалі історії комунального руху в Німеччині та Франції. 

Він (рух) знаменував собою завершення дуже важливого періоду в 

формуванні середньовічного міста, етапу зрілості середньовічної цивілізації. 

На відміну від стереотипів радянської історіографії, яка розглядала 

місто свого роду як «буржуазне помутніння» феодального села, Л. Беркут в 

українській історіографії був першим, хто розробляв, а не поверхнево 

торкався, проблеми єднання (єдиносутності) середньовічного міста з 

феодальною системою в період її домінування в Західній Європі. Він 

опрацював її на матеріалі міст Франції та Німеччини.  

Концептуальна теза про те, що формування міста було частиною 

процесу складання феодально-середньовічної системи, тільки зараз почала 

акцентуватися в українській та російській історіографії. На відміну від 

російських медієвістів-західників, яких приваблював один бік «дихотомії 

міста феодального села», Л. Беркут виявив тонке розуміння системних 

категорій середньовічного міста Заходу, особливостей його інтеграції в 

феодальну систему та виникнення антиномії по відношенню до неї. 

Безумовно, це заслуга українського метра для медієвістики. 

Комплексність підходу видатного українського вченого виявилася в 

тому, що він розгледів історію урбаністики в контексті всієї історії 

цивілізації Західної Європи, в центрі якої знаходиться місто. Сучасній 

українській медієвістиці конче потрібно прийняти на озброєння ці значні 

творчі досягнення одного з її фундаторів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Життя, наукова та педагогічна діяльність професора Леоніда 

Миколайовича Беркута (1879-1940) розгорталась на зламі двох епох. Ми 

зробили спробу розглянути становище історика до 1917 р., а згодом – в 

умовах нової тоталітарної держави, яка визначала і жорстко контролювала 

відповідну ідеологію. 

З ім‟ям Л. М. Беркута пов‟язаний процес становлення та розвитку 

медієвістичних студій в Київському університеті. Вивчення чималої кількості 

історичних джерел дозволило виокремити основні етапи життя та діяльності 

видатного медієвіста, визначити його особливості як інтелектуала свого часу. 

Л. М. Беркут був вченим старої, дореволюційної, школи, який отримав 

солідну гуманітарну підготовку. Він знав не лише стародавні мови – латину, 

давньогрецьку, – а й сучасні європейські мови – англійську, німецьку, 

французьку. Знання цих мов дозволяло вченому не тільки читати 

першоджерела – стародавні документи, роботи середньовічних авторів в 

оригіналі, але й використовувати праці західноєвропейських вчених, які 

писали на теми, які його цікавили. 

Ґрунтовна підготовка, отримана ним в 3-ій Київській гімназії, а потім в 

Київському університеті Св. Володимира, дозволяла йому писати на 

різноманітні історичні теми. Серед вчителів Л. Беркута були провідні вчені-

медієвісти Ф. Я. Фортинський та І. В. Лучицький. 

Перші студентські наукові розвідки Л. Беркута вже окреслювали 

подальші напрямки розробки багатьох питань середньовічної історії: 

взаємовідносин церкви та держави, середньовічної історичної думки, 

джерелознавства, історії міст та багато інших. У своїх дослідженнях молодий 

науковець завжди був прибічником вивчення та аналізу першоджерел, і цей 

принцип став домінантним в його подальшій дослідницькій роботі. 

Після закінчення університету, отримавши вищу освіту, на здібного 

студента звернули увагу і його було залишено на кафедрі всесвітньої історії 
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для підготовки та здобуття наукової посади. Далі у житті Л. Беркута 

починається новий і дуже продуктивний етап життя – «період закордонного 

відрядження» з метою поглиблення знань з всесвітньої історії. Протягом 

1907-1909 рр. майбутній вчений налагоджує зарубіжні контакти,  відвідує 

провідні наукові європейські університети Німеччини і Франції. Бере участь 

в наукових студіях і семінарах метрів історичної науки: Ернста Бернгейма, 

Рудольфа Зома, Люшера, Жірі, Сімонсфельда та ін. Здобувши ґрунтовну 

підготовку за кордоном, Л. Беркут повертається до рідного Києва і здобуває в 

1909 р. звання приват-доцента. 

З 1909-1917 рр. Л. Беркут робить вдалу академічну кар‟єру в 

Варшавському Імператорському університеті. Крім підвищення по службі, 

молодий дослідник не позбавлений був можливості продовження відвідувань 

європейських країн, працювати в зарубіжних бібліотеках, брати участь в 

міжнародних наукових історичних з‟їздах. Результатом його наукових 

студій, не беручи до уваги головну тематику дослідження – сюжет боротьби 

за інвеституру в період правління імператора Генріха V (до цієї теми 

Л. Беркут вдало звертався двічі у житті – студентському творі та в 

магістерській дисертації), були вперше опубліковані ним дослідження з 

історії та виникнення анналістики, розвитку історичної думки в період Карла 

Великого та інших аспектів джерелознавства, а також цілий ряд робіт з 

історії середньовічного міста.  

Треба підкреслити, що такі роботи, як: «Памятники латеранской 

историографии», «Христианские легенды и жития святых ранней эпохи 

средних веков», «Возникновение и характер средневековой анналистики», 

«Иоркские трактаты как источник для характеристики английских церковно-

политических идей – в эпоху до конкордата 1107 г.» заслуговують на 

особливу увагу, оскільки є практично новаторськими. 

Широке використання джерел, а також певних здобутків західної і 

вітчизняної історіографії дозволили вченому творчо проаналізувати 

характерні риси і особливості розвитку західноєвропейського міста. Він 
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долучається до з‟ясування причин його бурхливого розвитку, формування 

привілеїв та самого права середньовічних міст Франції і Німеччини, 

виникнення цехів та деяких інших спільнот міста, ролі бюргерства як стану, 

його місця в системі станових інституцій держави, особливостей взаємодії із 

структурами королівської влади. 

Л. Беркут як урбаніст-дослідник зміг зробити свій внесок і до дискусії з 

проблеми континуїтету в історії міст Західної Європи часів переходу від 

раннього середньовіччя до класичного. 

У 1917 р. Л. Беркут мусить змінити своє колишнє місце роботи і 

переїхати до м. Ростов, отримавши посаду ординарного професора 

Донського університету, а після трьох років роботи його обирають 

помічником декана історико-філологічного факультету цього ж навчального 

закладу.  

Далі в житті Л. Беркута трапляється ще один вимушений переїзд. У 

1922 р. вчений повертається до рідного Києва й отримує посаду професора по 

кафедрі загальної історії, але вже нового, реформованого «новою владою» 

Київського інституту. 

Під час своєї науково-педагогічної діяльності Л. М. Беркутові не раз 

доводилося займати адміністративні посади – він був деканом факультету 

професійної освіти КІНО (1923 р.), а також практично до самої смерті 

(1940 р.) – завідуючим кафедрою всесвітньої історії. 

Окрім основного курсу з історії середніх віків та Стародавнього Риму 

вчений викладав багато й інших дисциплін: дипломатику, джерелознавство 

середньовічної історії, латинську палеографію та історію середньовічної 

латинської літератури, методологію історії, історію середньовічних міст, 

історію Англії за нових часів та навіть історичний матеріалізм. За словами 

дослідниці розвитку історичної науки в КІНО періоду 1920-1933 рр. 

О. В. Ляпіної, «проф. Л. Беркут фактично протягом 1920-1930-х рр. 

залишався провідним фахівцем з питань середньовіччя і нових часів Західної 

Європи». 
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Підсумком багаторічних студій Л. М. Беркута стала монографія 

«Етюди з джерелознавства середньої історії», в якій розглядається розвиток 

історичного опису IX і X ст. Ця праця не втратила своєї актуальності й для 

сьогодення, завдяки великій кількості маловідомого фактичного матеріалу. 

«Етюди з джерелознавства» Л. М. Беркута були першою науковою розвідкою 

такого роду не тільки в Україні, а й в усьому Радянському Союзі. Крім 

наукової своєї вартості, ця праця має ще одне особливе для нас значення, 

оскільки вийшла в світ українською мовою.  

Останній період життя Л. М. Беркута проходив в дуже складній 

історичній епосі. Будь-яка помилка, будь-який невірний крок могли привести 

не тільки до швидкого завершення наукової та педагогічної кар‟єри, а й до 

арешту з найгіршими наслідками. Тому доводилося якось пристосовуватися 

до мінливих умов та обставин. В умовах сталінських репресій Л. М. Беркут 

мусив оволодіти марксистсько-ленінською методологією та друкувати 

«правильні статті». Але відданим марксистом Л. М. Беркут так і не зміг 

стати, його стаття «Буржуазні концепції і марксо-ленінове розуміння так 

званих середніх віків» є яскравим тому підтвердженням.  

З усього зазначеного вище ми бачимо, що коло наукових інтересів 

українського медієвіста Л. М. Беркута було широким. Його цікавили й 

сюжети з історії побуту стародавніх римлян, історії культури, історичної 

думки, ідеології, джерелознавства, релігії (взаємовідносин церви та держави).  

Будучи вченим, викладачем, педагогом, адміністратором, науковець 

багато свого часу проводив за перекладом як виданих текстів різноманітних 

середньовічних письменників, так і сучасних європейських авторів, йому 

була близька робота з документами в західних та вітчизняних архівах. 

Накопичений за довгі роки викладання багатий матеріал дозволив Л. М. 

Беркуту захистити спочатку в 1915 р. магістерську, а потім у 1928 р. і 

докторську дисертації.  

На сьогоднішній день нами виявлено понад двадцять робіт 

Л. М. Беркута, що було досить складним завданням, бо в особовій справі 
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вченого повний список праць не зберігся. Його наукові історичні 

дослідження мають високий науковий рівень, є яскравою презентацією 

епохи. Але, на жаль, Л. М. Беркут досі не є загальновідомим українським 

вченим, тому тепер перед дослідниками постало питання пам‟яті та 

остаточного повернення Л. Беркута в сучасну науку, адже його наукові 

розвідки залишаються актуальними для вивчення різних аспектів історії 

середньовіччя.  

Леонід Миколайович Беркут є не просто недооціненим та призабутим 

інтелектуалом, він є визначним вченим-медієвістом, а його твори – цінне 

надбання української науки. 
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