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МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНІКА
В МІСЬКОМУ ПОВСЯКДЕННІ АНГЛІЇ ХІ–ХІІІ СТ.
На основі писемних та археологічних джерел охарактеризовано розвиток та роль матеріалів і техніки в повсякденному житті англійських міщан розвинутого Середньовіччя. З’ясовано, що техніка в містах Англії ХІ–ХІІІ ст. орієнтувалася на повсякденну практику, а новації
виникали з метою удосконалення й полегшення щоденної праці, умов життя. Показано, що в
ставленні до матеріалів виявилися ментальні особливості міських жителів.
Ключові слова: Англія ХІ–ХІІІ ст. , місто, повсякденне життя, матеріали і техніка, ментальні
особливості міських жителів.
На основе письменных и археологических источников охарактеризованы развитие и
роль материалов и техники в повседневной жизни английских горожан развитого Средневековья. Выяснено, что техника в городах Англии XI–XIII вв. ориентировалась на повседневную практику, а новации возникали с целью усовершенствования и облегчения ежедневного
труда, условий жизни. Показано, что в отношении к материалам проявились ментальные особенности городских жителей.
Ключевые слова: Англия XI–XIII вв., повседневная жизнь, материалы и техника, ментальные
особенности городских жителей.
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On the basis of written and archaeological sources are characterized the development and
the role of materials and technology in the daily life of a Developed Middle Ages. It was found that
the technology in the cities of England XI–XIII centuries was focused on the daily practice, but
innovations were arose to improve and facilitate daily work, living conditions. It is shown that, in
relation to the materials turned out to be mental peculiarities of urban residents.
Key words: England XI–XIII centuries, everyday life, materials and equipment, mental peculiarities
of urban residents.

За влучним виразом Ф. Броделя, матеріальне життя – це люди й речі, речі й
люди [38, с. 13]. Людина сприймає, переживає й оцінює свій навколишній простір,
складає особливий код світовідношення, який і виявляється в предметній упорядкованості.
Виготовлення речей – складний процес, пов’язаний з багатьма технологічними процесами. Техніка – це водночас як потужний, так і терпеливий й одноманітний вплив людини на зовнішній світ. Кожен винахід, що «постукав у двері»,
мав би чекати цілі роки або навіть століття, щоб увійти чи бути впровадженим у
реальне життя [Там же, с. 283]. Протягом середніх віків відбулося багато технічних інновацій, без яких ми не можемо уявити сьогоденне життя.
Саме в період ХІ–ХІІІ ст. до повсякденного життя входять прес для вина
(ХІІ ст. ), димохід (ХІІ ст. ), тачка (вперше описана Матвієм Паризьким у 1170-х
р.), компас та окуляри (описані Олександром Неккамом у ХІІІ ст. ), горизонтальний верстат (ХІ ст. ), пастка для щурів, мило, дзеркало, шахи, нарди, система обігріву та водопостачання, ґудзики, які ми розглянемо нижче. Одним з найбільших
проривів середніх віків було об’єднання двох форм руху – лінійної та обертової –
у винаході кривошипа [23, р. 12].
Іншими словами, техніка середніх віків орієнтувалася на повсякденну практику, а новації виникали з метою удосконалення й полегшення щоденної праці,
умов життя тощо. Тому ці винаходи залишалися непоміченими, не до кінця оцінені істориками.
Зв’язок між речами й культурними конструктивами робить вивчення матеріальної культури важливим ключем до відкриття базових переконань і принципів
середньовічного суспільства. Предмет може виконувати одну або кілька функцій,
найважливішими серед яких є технологічна (практична), соціогенна (що відкриває статус власника та того, хто її створив), ідеотехнічна (що відкриває ціннісні
орієнтири) [39, с. 12].
Отже, вивчення матеріалів і техніки – важливий елемент розкриття повсякденного життя англійців доби розвинутого Середньовіччя.
Дослідження матеріального світу середніх віків розпочалося давно. Однак
до середини ХХ ст. історики зосереджували свою увагу на детальній описовості.
Так, праці Т. Райта [36], Л. Ф. Зальцмана [28], Ж. Анвіна [35] базувалися на нагромадженні фактів для відтворення реальної картини життя середньовічної Англії.
Аналіз матеріалів та техніки середніх віків з погляду соціальної історії розпочався під впливом «школи Анналів». Матеріальний світ Середньовіччя Ж. Ле
Гофф назвав «технічно відсталим» [41, с. 238]. І слабкість технічного оснащення в середні віки, пояснює він, проявилася насамперед в самих його основах. Це
переважання ручних знарядь над механізмами, низька ефективність обладнання,
нерозвиненість сільськогосподарського інвентаря та агротехніки, результатом
чого були дуже низькі врожаї, жалюгідність енергетичного забезпечення, слабкий
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розвиток засобів транспорту, а також техніки фінансових і комерційних операцій
[41, с. 244].
Хоча подальші дослідження розглядуваної проблематики довели й зворотне. Господарське життя і побут у середні віки не були застійними, хоч і розвивалися менш інтенсивно, ніж у пізнішу, індустріальну добу. Вони певним чином
регламентувалися церквою, значною мірою залежали від екології та демографічних процесів. Таку думку підтримують у своїх працях англійські історики науки і
техніки Дж. Блер, Н. Рамсі [18], В. Лінн [23; 24] та ін.
Отже, у сучасній історіографії немає єдиної думки щодо оцінки рівня розвитку матеріального світу Середньовіччя, не з’ясовано значення урбанізаційних
процесів на розвиток техніки. Подолати цю дослідницьку прогалину на англійських матеріалах розвиненого Середньовіччя – мета даного дослідження.
Основними групами джерел, які застосовувалися для досягнення поставленої мети, є археологічні знахідки [30; 31], наративи [2; 19; 20; 25; 29; 37; 42]
та візуальні свідчення [3–15; 33; 34]. Комплексний аналіз джерел та спеціальної
історичної літератури дав змогу об’єктивно визначити особливості розвитку матеріального світу та техніки в Англії ХІ–ХІІІ ст. , висвітлити значення урбанізації
в цьому процесі.
Охарактеризуємо основні матеріали, що побутували в житті міських жителів Англії ХІ–ХІІІ ст.
Дослідження археологів наочно демонструють матеріали та їх поширеність.
Серед некерамічних речей найбільшу кількість становить дерев’яний, потім скляний, мідний, свинцевий/олов’яний, шкіряний та, нарешті, кам’яний посуд [31, р. 5].
Середньовіччя – це світ дерева. Ліс був універсальним матеріалом і дуже цінувався. Базуючись на «Книзі Страшного суду», О. Рекман підрахував, що в ХІ ст.
15% території Англії займали ліси [27, р. 111–127]. Дерев’яними були практично
всі предмети побуту, широко застосовувався такий матеріал у будівництві. Таку
популярність забезпечила низька ціна, легкість у використанні, простіша обробка
матеріалу, крім того, тоді не було іншої такої ж сировини, яка б могла замінити
дерево [18, р. 361].
Генріх Гантінгдонський, починаючи свою оповідь з опису Британії, вихваляє свою країну, бо вона, окрім іншого, рясніє фруктовими деревами, багата лісами, що є притулками для птахів і звірів, на яких полюють [29, р. 1]. Та й утопічна
розповідь про країну Кокань стверджує, що в раю є «лиш дерева, трави і квіти»
[37, с. 14]. Більше того, садки довкола міських будинків [17, р. 3] викликають захоплення у Вільяма Фіц-Стефена, а разом із великими лісом [17, р. 4] вони включені
до міського простору.
Водночас середньовічна література ХІ–ХІІІ ст. пронизана і протиставленням ліс-місто. Ж. Ле Гофф та П. Відаль-Наке, досліджуючи куртуазний роман ХІІ
ст. , переконливо довели, що ліс на середньовічному Заході був еквівалентом пустелі на Сході [40, с. 147], і протиставленим йому був «окультурений» простір
міста [40, с. 162]. У чотирьох з дванадцяти ле Марії Французької події розгортаються в місті («Ланваль», «Йонек», «Лаустік», «Клідук»). У їх описах поетеса
робить акцент таким чином: серед дикої природи (лісів) розташоване місто (cité),
оточене мурами, з вежами, розкішними будинками [42].
Таким чином, відбувається неоднозначний процес оцінки простору лісу –
він дає ресурси, але водночас є диким, непридатним для «нормального» життя.
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Зрештою, кам’яне будівництво взяло гору в період високого Середньовіччя,
ставши головним суперником дерев’яному. Володіння кам’яним будинком, констатує Ж. Ле Гофф, – ознака багатства і влади [41, с. 264].
Зведення будинку потребувало значних вмінь та знань. Поєднання різних
матеріалів, вирахування висоти, міцності та надійності будівлі та те, що за майже
тисячу років середньовічні будівлі «вижили», показує високий розвиток інженерної думки того часу. Так, Олександр Неккам зазначає, що під час будівництва слід
вищі поверхи будувати з відхиленням до центру, а не точно по кладці першого.
Інакше не уникнути руйнування такої конструкції [2, р. 253].
Серед корисних копалин добували в основному залізо, мідь та свинець.
Кам’яне вугілля було відоме в Англії з ІХ ст. , але розробка родовищ почалася
лише у ХІІІ ст. Свинець, про спосіб видобування якого невідомо нічого, добували
в Корнуоллі [41, с. 264]. Той же Генріх Гантінгдонський похвалявся великими багатствами Альбіону на залізо, олово та свинець; менше на срібло, а особливо на
виняткової чистоти бурштин [29, р. 2].
Залізо дуже цінувалося. У ХІІІ ст. Бартоломей Англійський у своїй енциклопедії «Про природу речей» говорить про нього, як про дорогоцінний предмет,
кращий за золото. І для того є, на його погляд, кілька причин: без нього неможливо ані захиститися від неприятелів, ані підтримувати панування загального права, завдяки йому забезпечується захист невинних і карається нахабство злих. Так
само і ручна праця потребує застосування заліза – для обробітку землі та спорудження будинку [25, р. 37].
Незважаючи на достатню забезпеченість країни залізною рудою, до Англії
привозили залізо з Франції, Піренеїв, Швеції та Німеччини [18, р. 168].
Ковалі, які працювали із залізом, трудилися прямо за міськими воротами. Так, Вільям Фіц-Стефен не обходить стороною частину Лондона під назвою
«Смітфілд» (дослівно «Поле ковалів») [17, р. 7]. Упряж коня з міських археологічних знахідок дала змогу встановити рівень розвитку техніки та технічних новацій
у середні віки [30; 1, f. 8; 7, f.51; 11, f. 2v, 22v, 23; 12, f. 8; 13, f. 6v, 11v, 15v]. Однак
ковалі не лише підковували коней та робили упряж. Майстерність техніки коваля
проявилася у дверних завісах, які до кінця ХІІІ ст. стають витонченими з оздобленням у формі листя та пагонів, квітів, у прикрасах побутових речей – скринь,
віконниць, столів [5, f. 9; 15, f. 7; 31; 32, f. 57] тощо. Виготовлялися і складні механізми замків [5, f. 9; 15, f. 7; 31; 32, p. 57]. Також від кузні відокремилися монетарні, де карбували гроші.
Елементи повсякдення ковалів та їх статусу в суспільстві відкривають нам
мініатюри [7, f. 51; 11, f. 1v]. Так, асоціативним елементом були щипці. У мініатюрі з «Житія Св. Дунстана» (ХІІ ст. , Кентербері), Святий Дунстан зображений
ковалем, яким витягує з печі диявола за допомогою щипців. Зверху спускається
«Божа поміч» – рука, яка направляє святого [8, f. 15v]. Схожий сюжет знаходимо й у вітражі з Лінкольнського собору [16, № 002138]. Гальфрід Англійський,
оповідаючи про риторичні фігури, наводить приклад: письменник у нього – це
«коваль слова» [20, p. 59]. Як бачимо, високий статус ковальської справи всебічно
підкреслюється в джерелах. До того ж зазначені візуальні джерела демонструють
новацію високого Середньовіччя: комин.
Скло не було надто поширене до ХІІІ ст. Головним регіоном у його виготовленні в Англії був сасекський Вілд. До ХІ ст. основним засобом виготовлення був
поташ (вуглекислий калій), що отримували зі спаленої деревини (найчастіше – бу143
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ків). Таке скло називають часто «лісним». Пізніше почали використовувати свинець та соду [31, p. 218]. Найширше скло застосовувалось у церковній архітектурі
(виготовлення вітражів). Мистецтво фарбування скла, розпису різними фарбами
і техніка виконання описані в трактаті Еракліуса, який був дуже популярний в
Англії високого Cередньовіччя [19]. Численні виписки з праці якого збереглися в
багатьох рукописах, перекладених народною англійською мовою. Англійське фабліо про країну Кокань так описує враження від вітража у соборі:
Як тільки монахи на месу ідуть,
Відразу в абатстві віконця скляні
На радість братам, що для Бога живуть,
В кришталь обновились, немов уві сні… [37, c. 24]
У домашньому побуті вирізняються три головні типи знахідок зі скла: фляги/
пляшки, глечики та склянки [31, p. 212–238]. Рідко трапляються і зображення подібних предметів [10, f. 40; 33, f. 246v]. Новою технологією стало виготовлення дзеркал – зі скла. Значне їх поширення засвідчене мініатюрами [1, f. 8; 13, f. 8; 14, f. 8].
Роль англійських міст ХІ–ХІІІ ст. у видобутку та переробці корисних копалин була досить обмеженою. У копальнях працювали селяни, міста ж слугували
центрами торгівлі переважно готовою продукцією. Як приклад може слугувати
керамічне виробництво.
Ми маємо обмежену кількість свідчень про керамічне виробництво у містах
Англії високого Середньовіччя: в Лондоні кінця ХІІІ ст. , Лінтоні кінця ХІІІ ст. ,
в Донкастері були розкопані печі тощо. До кінця ХІV ст. подібне виробництво у
містах не регулювалося [21, p. 112]. Порівняймо з Францією. Вже в 1063 р. три
будинки в Ровені отримали право гончарень, а в Парижі до кінця ХІІІ ст. було
щонайменше 15 гончарень. Як бачимо, керамічне виробництво безпосередньо в
містах Англії ХІ–ХІІІ ст. не було поширеним. Про це свідчить і той факт, що прізвище Поттер (Гончар) у містах не означало людину, яка виробляла горщики. Більшість людей, які носили подібні прізвища, займалися металевим або текстильним
виробництвом [21, p. 102, 113].
Важливість природніх ресурсів у розвитку міст полягає не лише в тому, що
міщани використовують їх у повсякденному житті. Місто стає власником матеріалу [23, p. 26]. До простору міста належить ліс із деревиною, околиці, де знаходяться копальні, тощо. Так, незважаючи на те що безпосередньо у Вустері ми
не знаходимо гончарних майстерень у період ХІ–ХІІІ ст. , все ж шість орендарів
земельних ділянок, що видобувають глину, платять єпископу податок у розмірі 8
пенсів та 2 горщиків щотижня кожен [21, p. 106].
Більшість населення в англійських містах наприкінці високого Середньовіччя
займалася торгівлею (їжа та напої) – близько 45%, виробництвом (текстиль, шкіра,
метал) – 43%, у сфері послуг (транспорт, будівництво) – близько 12% [26, p. 326].
Водночас простежується й індивідуалізація праці: дворучна пилка замінується одноручною; ноші, які застосовуються в будівництві, поступаються тачці [3,
f. 22v; 9, f. 22v; 22, p. 458 34, f. 49v]. Зникає потреба у напарництві під час здійснення технологічних операцій.
Таким чином, матеріальний стан урбаністичного простору Англії високого
Середньовіччя поліпшувався, велику роль у цьому відіграло місто як середовище
та міські жителі, життя яких пов’язане зі спеціалізацією та постійним удосконаленням своєї справи.
Аналізуючи систему матеріального побуту англійських міщан розвинутого
Середньовіччя, ми звернули увагу на ту обставину, що технічне оснащення міського життя не було надто відсталим, основні матеріали давали змогу прогресувати.
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У період високого Середньовіччя до повсякденного вжитку англійських
міщан входять низка речей (таких як димохід, тачка, дзеркало тощо). Техніка в
містах Англії ХІ–ХІІІ ст. орієнтувалася на повсякденну практику, а новації виникали з метою удосконалення й полегшення щоденної праці та умов життя. Важливість природних ресурсів у розвитку англійських міст розвинутого Середньовіччя
полягає не лише в тому, що міщани використовують їх у повсякденному житті.
Місто стає власником матеріалу. До простору міст Альбіону включені і ліс з деревиною, і околиці, де знаходяться копальні тощо.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА*
Рассмотрены основные этапы развития содержания крупного рогатого скота как в
мире, так и на украинских землях. Приведена характеристика помещений в историческом и
геополитическом аспектах, освещена взаимозависимость с земледельческой деятельностью.
Представлено внедрение разработанных проектов УНИИМЭСХ (ННЦ «ИМЕСХ») для
строительства новых колхозов и совхозов на территории Украины, в которых были заложены
системы стойлово-выгульного привязного и беспривязного содержания коров, а также способов механизации и образования поточных технологических линий выполнения производственных процессов и операций.
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