
Юрій Скіра (Львів)

Боротьба Філіпа ІІ Авґуста з Річардом І 
за домінування у Франції в 1193–1199 рр.

У доповіді розглядається боротьба Філіпа II Августа з Річардом I за домі-
нування у Франції в 1193–1199 рр. Автор попередньо з’ясовує причини полі-
тичного протистояння між правлячими династіями Плантагенетів та Капетін-
гів. Він простежує кроки, які робив Філіп II Август задля заволодіння конти-
нентальними землями англійського короля. Особлива увага зосереджена, на 
тривалому і сповненому історичних драматичних подій, поверненні Річарда I 
до своїх земель. В другій частині доповіді розповідається про перебіг безком-
промісної війни між королями. Автор робить висновок, що лише неочікувана 
смерть Річарда I стала тією причиною, через яку Плантагенети не здобули пе-
ремоги над Капетінгами, і чому останні, за відсутності сильного лідера у таборі 
противника, в майбутньому здобули перевагу у Франції.

Леcя Cтахнів (Львів)

Саксонські впливи на спадкове право у маґдебурзьких містах 
Корони Польської

У доповіді представлено впливи саксонських правових збірників «Саксон-
ського Зерцала» та «Вайхбільду» на формування кодифікованих норм маґде-
бурзького права у містах Польської Корони. Особливу увагу звернено на аналіз 
положень спадкового права, які було запозичено та адаптовано відповідно до 
звичаїв та реалій досліджуваних територій.
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Тарас Оліярчук (Львів)

Внутрішнє становище Італії в 1454–1494 рр.

У доповіді представлено один із небагатьох «мирних» періодів в історії 
Італії. Основний аспект полягає у розгляді міжнародної ситуації напередодні 
підписання Лодійського мирного договору, який і почав мирний період в іс-
торії Італії, який посприяв одному з найкращих періодів в історії Італії в плані 
культурного життя.

Важливим аспектом роботи є також розгляд прагнень кожної із сторін, які 
підписали мирний договір в Лоді в 1454 р. Розглядається також приховані мо-
тиви, як Флоренції і Венеції так і інших впливових гравців на Апеннінському 
півострові та поза його межами. 

Наступним важливим питанням є наростання нового внутрішнього про-
тиріччя на території Італії в кінці 70-х — на початку 80-х років XV ст.; побудова 
нових таємних домовленостей і союзів. Наприкінці автор наводить всі аспекти, 
які привели до початку Італійських воєн, роль Папства в цьому конфлікті і іс-
нуванню такого утворенню, як Італійська ліга. В роботі головним є розуміння 
побудови нового світу, до якого не звикли в Італії після довгої серії воєн, остан-
ньою з яких стали чотири Ломбардські кампанії, які розорили територію Лом-
бардії. Формування мирного періоду є важливим також через розквіт культур-
ного життя і побудову нових геополітичних союзів на території Італії в другій 
половині XV ст.

Назар Різун (Львів)

Правова свідомість варварів германського походження 
в ранні середні віки (V–VIII ст.)

У доповіді висвітлено правову свідомість варварів германського походжен-
ня в ранні середні віки, а саме в період V–VIII ст. У цьому виступі є два ключові 
моменти: по-перше, широкий порівняльний контекст розгляду права та право-
свідомості варварів-германців і, по-друге, реконструкція еволюції цих понять. 
Також у доповіді здійснено спробу простежити й виокремити найбільш помітні 
зміни в правовій свідомість варварів германського походження впродовж V–
VIII ст.



Назарій Левус (Львів)

Канцелярія міста Львова другої половини XIV — кінця XV ст.: 
виникнення, структура, функції та етапи розвитку

Кожне середньовічне місто за своєю суттю було унікальними явищем, і як ми 
знаємо саме у містах більшою чи меншою мірою творилося саме середньовіччя. 
Міста були осідком купців і ремісників, королів і різних єпископів. Міста були 
центрами торгівлі багатства і розвитку. Саме у містах були створенні  перші уні-
верситети і саме міста ставали центрами боротьби одних феодалів з іншими. З 
початком ХІІ ст. у Західній Європі, особливо в німецьких землях, починає поши-
рюватися так зване маґдебурзьке право, яке дозволяло місту звільнити від влади 
феодала, короля чи єпископа. Неодмінною умовою існування міста на магдебурзь-
кому праві були його органи самоуправління. Найважливішим органом управлін-
ня  міста був маґістрат, який складалася з ради і лави, які відповідно виконували 
адміністративні і судові функції. Водночас  при створенні ради неодмінно форму-
валася така установа, як міська канцелярія, яка записувала найважливіші ухвали і 
установи маґістрату міста, що потім лягли в основу так званих книг вписів. 

У своїй доповіді я зверну свою увагу на початкові етапи розвитку канце-
лярії, її зародження, формування і процес становлення, як допоміжного уряду 
при міському магістраті в другій половині XIV — кінці XV ст.  

Орест Микієвич (Львів)

Життя і міфи Влада Цепеша

Легенди про кровожерливість Влада Дракули почали виникати ще при його 
житті. Діяння князя, широко розтиражовані літературними творами XV сто-
літь, і справді леденять кров. До нас вони дійшли, також завдяки  художній 
літературі, у вигляді страшилок про «невмирущих вампірів». В наш час осо-
бистості Влада Дракула присвячено зовсім мало літератури, в більшості вико-
ристовуються інтерв’ю науковців та повідомлення давнішого часу. В контексті 
вивчення історії середніх віків особі Цепеша взагалі не надавали особливого 
значення, якщо таке взагалі було, тому й актуальність пропонованого виступу 
полягає в тому, щоб популяризувати «чистий» образ румунського героя. Де-
тальніше вивчення маловідомих сторінок румунської історії дасть цікаві факти 
і, можливо, нові відомості, що спонукатимуть дослідників на подальше висвіт-
лення даної тематики.

Мета мого виступу — проаналізувати відомі насьогодні факти з життя Вла-
да Цепеша, визначивши що з цього є правдою, а що є брезнею. 

У своєму виступі я розповім про те, як створювався цей міф, з чого він 
постав і спробую визначити, чим же керувався і до чого насправді причетний 
Влад Дракула.

П’ЯТНИЦЯ • 14 БЕРЕЗНЯ

9.00 – 9.30 Реєстрація учасників

9.30 – 9.40 Урочисте відкриття конференції:
 Ігор СКОЧИЛЯС, декан Гуманітарного факультету  
 Українського католицького університету

 Леонтій ВОЙТОВИЧ, завідувач кафедри історії середніх віків  
 та візантиністики Львівського національного університету 
 імені Івана Франка 

 Андрій ЯСІНОВСЬКИЙ, завідувач кафедри класичних,  
 візантійських і середньовічних студій Українського  
 католицького університету 

 ЗАСІДАННЯ 1

 Головує: Модест ЧОРНИЙ, доцент кафедри історії  
 середніх віків та візантиністики Львівського національного  
 університету імені Івана Франка

9.40 – 11.40 Назар РІЗУН (маґістр кафедри класичних, візантійських і  
 середньовічних студій, Український католицький університет,  
 Львів)
 Правова свідомість варварів германського походження у ранні  
 середні віки (V–VIII ст.)

 Юрій СКІРА (студент 5 курсу кафедри історії середніх віків  
 та візантиністики Львівського національного університету  
 імені Івана Франка)  
 Боротьба Філіпа ІІ Авґуста з Річардом І за домінування у  
 Франції в 1193–1199 рр.

 Євгенія БАТІНА (студентка 3 курсу кафедри історії  
 стародавнього світу і середніх віків Харківського  
 національного університету імені Василя Каразіна)  
 Страхи Филиппа Красивого

 Аліна ВЕЙБЕР (студентка 4 курсу кафедри археології та  
 музеєзнавства Київського національного університету  
 імені Тараса Шевченка)  
 Особисті речі чи товар? Дослідження керамічного посуду із  
 затонулого італійського судна ХІІІ століття



 Катерина ВАЛЕНТИРОВА (студентка 4 курсу кафедри  
 археології та музеєзнавства Київського національного  
 університету імені Тараса Шевченка)
 Холодна зброя із затонулого італійського судна ХІІІ століття

11.40 – 12.00 • Перерва на кaву •

 ЗАСІДАННЯ 2

 Головує: Ірина ПАПА, викладач кафедри класичних,  
 візантійських і середньовічних студій Українського  
 католицького університету, Львів 

12.00 – 14.00 Владислав ВОДЬКО (студент 4 курсу кафедри історії  
 стародавнього світу і середніх віків Одеського національного  
 університету імені Іллі Мечникова 
 Лист Прокла Константинопольського до Йоана  
 Антіохійського як історичне джерело

 Дмитро ДИМИДЮК (студент 3 курсу кафедри історії  
 середніх віків та візантиністики Львівського національного  
 університету імені Івана Франка)
 Причина успішної експансії арабів у західному напрямку 
 в 30-х рр. VII cт.

 Олег ДРУЗДЄВ (студент 5 курсу кафедри історії  
 середніх віків та візантиністики Львівського національного  
 університету імені Івана Франка)
 Візантійський напрям політики Єрусалимського королівства  
 (ХІІ ст.)

 Михайло ГУЗЮК (студент 4 курсу кафедри класичних,  
 візантійських і середньовічних студій Українського  
 католицького університету, Львів)
 Битва на Перепетовому полі 1151 року очима автора  
 Іпатіївського літопису

 Дар’я ДУДЧЕНКО (студентка 3 курсу кафедри історії  
 стародавнього світу і середніх віків Харківського  
 національного університету імені Василя Каразіна)
 Daily Life, чи Cвіт херсонеситів в ХІІ–ХIV ст.

14.00 – 15.00 • Перерва на обід •

Олег Друздєв (Львів) 

«Візантійський напрям політики 
Єрусалимського королівства (ХІІ ст.)»

Історія хрестових походів на Святу Землю нерозривно пов’язана з історією 
створеного хрестоносцями у 1099 році Єрусалимського королівства, яке стало 
своєрідним феноменом для європейської історії того часу. Опинившись, фак-
тично, сам на сам з потужним мусульманським ворогом, єрусалимські королі 
були змушені шукати підтримки у сусідніх держав, часто проводячи карколом-
ні політичні маневри для того, щоб продовжити існування свого королівства, 
так як у військовому плані воно програвало мусульманським арміям. Одним 
з основних політичних напрямків діяльності Єрусалимського королівства був 
візантійський, так як саме Візантія могла надати дієву допомогу хрестоносцям. 
Тому саме питання єрусалимсько-візантійських відносин стане предметом на-
шої доповіді, в якій буде зроблена спроба максимально повно висвітлити ці від-
носини, дати їм оцінку і визначити яке місце вони мали в історії обох держав.

Дар’я Дудченко (Харків)

“Daily life”, чи Cвіт херсонеситів y ХІІ–ХIV ст.

З зацікавленістю спеціалістів та непрофесіоналів дослідженнями мікро-
історії, тенденцією популярності гуманістичної концепції та виявлення осо-
бливостей розвитку пізньовізантійських провінційних міст зумовили акту-
альність вивчення сюжетів повсякденного життя в візантійському Херсоні. 
Існуючі джерела потрібні для висвітлення даної теми переважно зводяться до 
результатів археологічних розкопок та проведенням аналогій з візантійськими 
джерелами, що обмежує можливість вивчення різноманітних питань побуту 
та духовного життя міста. Новизна даної теми полягає у комплексному зобра-
женні картин повсякденного життя на основі залученні нових історичних дже-
рел, використанні фрагментарних досліджень науковців, спробою підходу до 
висвітлення теми з боку специфіки міста в поєднанні з застосуванням  методів 
різних гуманітарних дисциплін. В роботі було уточнено сутність поняття “Daily 
life”, розглянуто різноманітні сюжети побуту та духовного життя херсонеситів. 
Автором роботи була дана оцінка як світу херсонеситів в ХІІ–ХIV ст. так і ролі 
вивчення повсякденного життя міста в дослідженнях візантинознавчих студій, 
зацікавлених даною тематикою.



особливо цікавий в плані вивчення особливостей світогляду учасників право-
славно-несторіанської полеміки. В листі можна виявити як спільні риси епісто-
лярного жанру тієї епохи, так і особливості стилю та світогляду самого Прокла. 
Цей патріарх відрізнявся від більшості вищих церковних ієрархів того періоду,  
терпимістю та здатністю вирішувати складні церковні проблеми шляхом пошуку 
компромісу, а не протистояння, чим, він особливо цікавий в наш непростий час.

В рамках дослідження була здійснена спроба скласти філологічний та ре-
альний коментар до джерела: виявити які риси листа були спільними для 
епістол того періоду, а які характерні лише для Прокла, з’ясувати контекст на-
писання листа, встановити приблизне датування, розібрати структуру джере-
ла, вивчити причини та наслідки написання листа для обох сторін, зрозуміти 
роль даного листа в православно-несторіанській полеміці.

Гузюк Михайло (Львів)

Битва на Перепетовому полі 1151 року 
очима автора Іпатіївського літопису

На Перепетовому полі 1151 року між річками Рут та Малий Рутець відбула-
ся битва між військами князів Ізяслава Мстиславича та Юрія Володимировича. 
У Іпатіївському літописі цій битві присвячено чимало місця. Витягнути дані, 
які подав нам літописець та проінтерпретувати їх і є метою моєї доповіді. Ана-
лізуючи дану тему у роботі важливою є спроба комплексного підходу, тобто 
співставлення інформації з іншими джерелами, а також підхід до даної теми з 
різних ракурсів.

Дмитро Димидюк (Львів)

Причини успішної експансії арабів 
у західному напрямі у 30-их рр. VII ст.

Експансію арабів у VII ст. можна вважати однією з найвагоміших подій у 
світовій історії. Мусульмани змогли захопити половину території Візантійської 
імперії, тим самим ослабивши її на століття, і повністю анексувати одну з най-
сильніших імперій світу — Сасанідський Іран. Ці події відбулися лише про-
тягом чверті століття, що викликає певне захоплення і здивування у багатьох 
істориків світу.

У даній статті ми розглянемо причини, передумови і сам хід арабських 
завоювань у 30-х рр. VII ст., на території візантійської Сирії. Постараємося 
визначити чинники, котрі сприяли арабам у швидкому просуванні ворожою 
територією і проаналізуємо відносини місцевого населення з арабськими «при-
бульцями» 

 ЗАСІДАННЯ 3

 Головує: Окcана ВІННИЧЕНКО, доцент кафедри нової і  
 новітньої іcторії України

15.00 – 17.00 Орест МИКІЄВИЧ (студент 3 курсу кафедри історії  
 середніх віків та візантиністики Львівського національного  
 університету імені Івана Франка)
 Влад Цепеш: правда і міфи 

 Тарас ОЛІЯРЧУК (студент 4 курсу кафедри історії  
 середніх віків та візантиністики Львівського національного  
 університету імені Івана Франка)
 Внутрішнє становище Італії 1454–1492 рр.

 Леся СТАХНІВ (маґістр кафедри класичних, візантійських і  
 середньовічних студій, Український католицький університет,  
 Львів)
 Саксонські впливи на спадкове право у маґдебурзьких містах  
 Корони Польської

 Назарій ЛЕВУС (студент 4 курсу кафедри класичних,  
 візантійських і середньовічних студій Українського  
 католицького університету, Львів) 
 Канцелярія міста Львова другої половини XIV — кінця XV ст.:  
 виникнення, структура, функції та етапи розвитку

17.00 – 17.20 • Перерва на кaву •

17.20 – 17.50 Підведення підсумків конференції

18.00  • Вечеря •

СУБОТА • 15 БЕРЕЗНЯ

9.30  • Екскурсія стародавнім Львовом •
   Проводить проф. історичної урбаністики Мар’яна Долинська.
   Тривалість бл. 1,5 год. 
   Зустріч о 9:20 біля кав’ярні «Мапа», вул. Галицька, 5



АНОТАЦІЇ ВИСТУПІВ

Евгения Батина (Харьков)

Страхи Филиппа Красивого

Орден тамплиеров — один из феноменов Средневековья. Его история до 
сих пор овеяна тайнами и легендами. В данной работе предпринята попытка 
установить объективные причины гибели ордена тамплиеров. Рассматривает-
ся концепция ордена тамплиеров в качестве угрозы для внутренней политики 
Филиппа Красивого.  Значительное место занимает характеристика военной и 
финансовой деятельности храмовников. В исследовании ставится под сомне-
ние одна из распространенных теорий о богатстве ордена и посягательстве на 
него Филиппа Красивого. 

Проведенные анализ показал ошибочность идеи о сокровищах тамплиеров 
привлекших нуждавшегося в деньгах Филиппа Красивого. С потерей Востока 
орден Храма потерял не только свою основную цель — защиту паломников, но 
и основу своей финансовой деятельности. И хотя орден не потерял все свои 
деньги, но их количество в XIII — начале  XIV в. значительно сократилось. 

Результаты исследования свидетельствуют о ряде причин гибели ордена 
тамплиеров, что исключает простое объяснение этих событий меркантильны-
ми соображениями короля Филиппа Красивого. Подобные результаты отсыла-
ют исследователя искать глубинные причины кризиса тамплиеров, как в самом 
ордене — ошибки и просчеты магистров, так и во внешних факторах — потери 
Востока, слабости папской власти, усиления монархии во Франции.

Катерина Валентирова (Київ)

Холодна зброя з затонулого італійського судна ХІІІ століття

В усі часи води Чорного моря борознили кораблі. В різних напрямках під 
різними прапорами та з різними цілями. Деякі з кораблів доходили до пункту 
призначення, а інші знаходили вічний спокій у морських глибинах. Згодом за-
тонулі кораблі стали пам’ятками археології. Одну з таких кораблетрощ дослі-
джує команда підводних археологів із Центру підводної археології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Активну участь у дослі-
дженнях беруть і студенти кафедри археології та музеєзнавства. 

Море ніколи не було мирним, навіть якщо іноді здавалося таким. Не лише 
буремні шторми загрожували кораблям та їхнім екіпажам, але й конкуренти 
чи пірати, від яких необхідно було захищатися. Через це середньовічні моряки 
завжди були озброєні. Доповідь присвячено холодній зброї, яку було знайдено 
під час підводних археологічних розкопок кораблетрощі поблизу Нового Світу. 

Колекція холодної зброї з даної галери не чисельна, проте достатньо цікава 
та інформативна з наукової точки зору. Солоні води Чорного моря майже нічо-
го не залишили від міцних колись клинків, проте, якщо придивитися, можна 
побачити чудову форму, створену граціозними лініями. Вони дихають пам’ят-
тю про те, що колись було жорстокою та величною реальністю, приховують в 
собі численні загадки, розгадати які ми прагнемо.  

Аліна Вейбер (Київ)

Особисті речі чи товар? Дослідження керамічного посуду 
iз затонулого італійського судна ХІІІ століття

Доповідь присвячено керамічному посуду, знайденому на затонулій у кора-
блетрощі галері, що розглядається через призму історії повсякдення. У допові-
ді мова йде про основні моменти побуту екіпажу середньовічного судна, відо-
браження якого ми можемо простежити завдяки аналізу артефактів, піднятих 
з глибин Чорного моря в Криму. Розповідь буде зосереджено на специфічних 
ознаках, що можуть свідчити про характер керамічного посуду з галери — чи 
використовувався він під час подорожі на борту для приготування їжі, ремонту 
та побуту особисто моряками, чи був товаром, призначеним для продажу на 
ринках Чорного та Середземного морів.

Владислав Водько (Одеса)

Лист Прокла Константинопольського до Йоана Антіохійського
як історичне джерело

Епістолярний жанр в ранній Візантії — яскраве і доволі мало досліджене 
явище. Мережа листування, яка склалася між найбільшими містами імперії 
об’єднувала поважних інтелектуалів, політичних та церковних діячів того часу. 
Епістоли відображали важливі події в різних сферах життя,  в яких приймали 
участь сторони листування. Жителі різних куточків імперії зверталися до ви-
датних богословів з проханнями про роз’яснення якихось складних та супере-
чливих питань теології. Отці відповідаючи висловлювали часто нові погляди та 
концепції, що теж розвивало богослов’я  того періоду. В 30–40 рр. V ст. важливе 
місце в листуванні посіла проблема полеміки з несторіанством. Особливий ін-
терес представляє проміжна стадія між виникненням проблеми і її вирішен-
ням, а саме процес того як отці, дискутуючи один з одним знаходили  якесь 
спільне рішення.

В доповіді хочеться проаналізувати один з листів Прокла, патріарха Кон-
стантинопольського, направлений Йоану, єпископу Антіохійському стосовно 
того, як переконати єпископа Едеського Іву відмовитися від ідей Несторія. Лист 
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