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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Англійський лицарський стан є проблемним 

предметом дослідження в історіографії. Феномен лицарів є складним явищем 

для дефініцій, що покликає шукати нові шляхи його вивчення.  

Антагонізми лицарської набожності та жорстокості, ідеалів та практик, 

військових та цивільних сенсів, потребують синтезу та аналізу. У цьому ключі 

виникає необхідність дослідити всі неоднозначні аспекти лицарського 

існування як важливого суспільного елементу в історії Англії.   

Серед наукового загалу продовжує панувати тенденція сприйняття лицарів 

в обмежених стереотипно-романтичних рамках у руслі воїнів-вершників з 

ідеалізованою моделлю поведінки, насаджуючи ці кліше всьому класу лицарів 

впродовж різних століть. 

Участь та значення лицарів в адміністративному, громадському та 

суспільно-політичному житті є недооціненими. Дослідження різних аспектів 

лицарської діяльності дозволить переглянути існуючі вузькоглядні позиції, що 

формують хибні образи постійно воюючого лицаря.  

Код поведінки був невід’ємною частиною лицаря, однак ширина його 

застосування викликає значні застереження. Виникає потреба сепарації 

міфічних та практикуючих компонентів лицарської ідеології, що дасть змогу 

узгодити певний набір поведінкових норм у середовищі лицарів. 

Дослідження трансформації англійських лицарів XIII – пер. пол. XV ст. за 

проблемним принципом у вітчизняній та зарубіжній історіографії ще не ставало 

об’єктом цілісного дослідження. Розгляд взірця англійських лицарів є 

необхідним для компаративістичних досліджень у погляді на 

загальноєвропейське лицарство та їх хронологічні і змістові відмінності.  

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

Дисертацію виконано в межах науково-дослідницької теми на кафедрі історії 

середніх віків та візантиністики Львівського національного університету 

ім. Івана Франка: “Середньовічна Європа, Візантія, Русь: політичні, економічні 

та культурні зв’язки ІХ–ХІV ст.” (номер державної реєстрації 0105U4004934; 

01.01.2015 – 31.12.2017). 

Метою дисертаційного дослідження є аналіз зміни цивільної та військової, 

ідеологічної та реальної лицарської діяльності у контексті суспільства, війни та 

влади. Досягнення мети потребує вирішення таких завдань: дослідити стан 

наукової розробки теми та її джерельну базу; новітні історіографічні положення 

істориків стосовно понять «лицарство» і «лицар» з його похідними дефініціями; 

значення лицарської служби, феодалізму та «щитових грошей» як передумови 

перетворення лицарського стану в Англії з др. пол. XII ст.; ранню 

«демілітаризацію» лицарів у руслі амбівалентності їхнього статусу у «довгому 

XIII ст.»; зміни ролі лицарів у період Столітньої війни; острівну унікальність 

лицарської тактики та менталітету у час англо-французького конфлікту; 

концепцію «занепаду лицарства» на прикладі англійських лицарів з 

хронологічної та інтерпретаційної точок зору; суспільно-політичну 

самореалізацію англійських лицарів на місцевому та державному рівнях; 
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проблематику еволюції лицарських турнірів у системі практики та цінностей;  

місце релігії та Церкви у лицарському житті XIII- першої половини XV ст; 

значення виховання, шлюбних відносин та фінансової діяльність лицарів у 

структурі повсякденності. 

Об’єктом дослідження є трансформація лицарського стану середньовічної 

Англії XIII – першої половини XV ст. 

Предметом дослідження є зміни образу лицарства як стану та ідеології у 

військовій, суспільно-політичній, економічній та релігійній площинах. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють умовний період від XIII до 

середини XV ст. Умовність полягає у тому, що окремі проблеми дослідження 

мають свою історію розвитку. Нижня межа обумовлена початком істотних змін 

у функціях, статусі та діяльності лицарів. Верхня межа зумовлена завершенням 

трансформації лицарського стану та активної фази Столітньої війни. Весь 

період можна охарактеризувати часом коли лицарство як стан та ідеологія 

пройшло свою еволюцію та набуло нових обрисів (зміна ролі лицарів та 

кодексу поведінки, занепад феодалізму та утвердження найманих військ, 

адміністративна діяльність, зменшення кількості лицарів, інтеграція у джентрі, 

демілітаризація тощо).  

Географічні межі дослідження окреслюються південною частиною 

острова Великобританія – Англійським королівством. Водночас, поставлені цілі 

охоплюють значну частину континентальних володінь династії (Плантагенетів 

1154-1485) – герцогств Нормандії (1066-1203, 1419-1449), Аквітанії (1154-1453) 

та інших. При вивченні військових аспектів лицарів під час Столітньої війни 

географічні межі дослідження були розширені на терени воюючих сторін.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у таких положеннях. 

Вперше: 

–на основі великого комплексу джерел та історіографії проаналізовано 

суперечливі військові, повсякденні, суспільно-політичні та культурно-

економічні аспекти в історії англійських лицарів; 

–окреслено характерні риси процесів еволюції англійського лицарства 

крізь призму часу, подано його дефініції;  

–визначено проблематику статусу лицаря в англійському суспільстві;  

–систематизовано та переоцінено значення англійських лицарів як воїнів 

упродовж XIII – пер. пол. XV ст. з фокусом на періоді Столітньої війни; 

–звернено увагу на питання лицарської універсальності та ідентичності у 

диференційованому лицарському стані;  

–в українській історіографії розглянуто цивільну діяльність англійських 

лицарів у структурі повсякденності. 

Доповнено й уточнено: 

–систему підходів до вивчення лицарів як багатогранного прошарку 

суспільства; 

–позиції дослідників про функції лицарів у політичній, судовій та 

адміністративній владі; 

–концепцію «культу лицарства» в англійській монархії; 

–межі трактування «кризи лицарства»;  
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–класифікацію лицарських турнірів в Англії. 

Набули подальшого розвитку твердження про те, що: 

–лицарський стан в Англії у середні віки є неповноцінними без вивчення 

цивільної складової; 

–лицарі були неоднорідними, багатофункціональними особами, які 

відіграли значну роль у розвитку англійської монархії. 

Науково-практичне значення дисертаційного дослідження. Результати 

роботи та використані у ній методологічні підходи можуть бути застосовані для 

вивчення історії англійського лицарського стану (військового, політичного, 

соціального та культурного напрямків). Специфічний розвиток англійських 

лицарів має цінність у дослідженнях локальних та компаративістичних студій у 

загальноєвропейського масштабі. Досліджувана проблематика буде у нагоді 

при написанні синтезу з історії англійських лицарів та їхньої ідеології. 

Висновки дисертації стануть основою для переоцінки ролі лицарів у різних 

сферах діяльності, що дозволить медієвістам уникати надмірної ідеалізації та 

крайнощів. Тези роботи також мають прогностичну функцію і сприятимуть 

заповненню лакун в історіографії.   

Апробація результатів дослідження. Проміжні результати проведеної 

дослідницької роботи були оприлюднені у виступах на ряді наукових 

конференцій: Звітна наукова конференція викладачів історичного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка (Львів, 2017);  XV Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна» (Київ, 2017); 

Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні-науки: проблеми та 

досягнення сучасних наукових досліджень» (Одеса, 2017); Звітна наукова 

конференція викладачів історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка (Львів, 

2018). Частини роботи були апробовані на семінарах кафедри історії середніх 

віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана 

Франка (2015-2016). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 5 публікаціях, з 

яких 4 вийшли друком у наукових фахових виданнях України, а 1 стаття – у 

закордонному науковому виданні. Також вийшли 2 публікації тез доповідей на 

міжнародних науково-практичних конференціях. Сумарно опубліковані статті 

входять до наступних міжнародних наукометричних баз даних: Google Scholar; 

Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific 

Indexing Services) (USA); Citefactor (USA); IIJIF (International Innovative Journal 

Impact Factor); InfoBase Index (Індія); РІНЦ (Росія). 

Структура дослідження. Дисертація побудована за проблемним 

принципом. В окремих підрозділах роботи, зокрема при дослідженні військової 

справи часу Столітньої війни, аналізі еволюції лицарських турнірів і 

взаємовідносин Церкви та лицарів, застосовано проблемно-хронологічний 

підхід.  Робота складається з вступу, чотирьох розділів, які містять 13 

підрозділів, і висновків. Основну частину роботи доповнюють список 

використаних джерел та літератури і додатки. Повний обсяг дисертації складає 

276 сторінок, з яких основна частина – 200 сторінок. Список використаних 

джерел та літератури – 54 сторінок (699 найменування), додатки на 21 сторінку.   
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, з’ясовано об’єкт і предмет 

дослідження, визначено хронологічні й географічні межі роботи, 

сформульовано мету й завдання, розкрито наукову новизну і практичне 

значення дисертації, представлено інформацію щодо апробації результатів 

дисертаційного дослідження і його структури.  

Перший розділ «Історіографія, джерела та методологія дослідження» 

присвячений історії вивчення дисертаційної теми, аналізу стану її дослідження, 

огляду використаної джерельної бази, характеристиці понятійного апарату та 

основних методологічних засад дослідження.  

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» розглянуто основні роботи 

пов’язані з досліджуваною тематикою у французькій, англомовній(британській, 

американській), російській  (радянській), й сучасній українській історичній 

науці. Запропоновано нарис основних наукових уявлень про англійський 

лицарський стан XIII-п.п.XV ст. Серед французьких дослідників лицарів та 

їхньої ідеології варто відзначити позитивістів-романтиків з XIX ст. Ж.Ж. Руа, Е. 

Е. Віолле-ле-Дюк, Л. Гот’є; представників військової та політичної історії 

А. Коввіля, Е. Перруа, Ф. Лота, Ж. Фав’є, Ж. Мінуа, Ф. Контаміна, 

Д. Бартелемі; представників різних поколінь школи «Анналів» – М. Блока, 

Г. Коена, Ж. Ле Гоффа, Ж. Дюбі, Ж. Флорі, М. Пастуро. Найбільш 

представленими є дослідження англомовних медієвістів різних шкіл кін. XIX-

поч. XXI ст. Ч. Міллса, К. Г. Дігбі, Ф. Ворре-Корніша, Р. Л. Кілгуга, А. 

Фергюсона, С. Пейнтера, Р. Барбера, М. Вейла, Ф. Гіса, М. Кіна, М. Стрікленда, 

П. Косса, Е. Окшотта, Д. Крауча, Р. Каупера та Н. Сауля. Імперська російська 

історіографія до 1917 р. представлена Т. Грановським, Ю. Арсен’євим та 

Є. Щепкіним. Радянські дослідники були під впливом цензури та марксистської 

ідеології, тому робили акцент на соціальних та феодальних аспектах в історії 

лицарства. Варто виділити дослідження Д.  Петрушевського, Є. Космінського, 

Л. Рєпіна, Ю. Пісарєва. Сучасні напрацювання здійснювали А. Гуревич, 

Н. Бассовська, Є. Акімова та інші. Проблематика англійських лицарів серед 

вітчизняних медієвістів у незалежній Україні обмежена поодинокими 

дослідженнями, які цілковито розглядали лицарів  (часто лише побіжно) у руслі 

військової історії з акцентом на періоді Столітньої війни (1337-1453). 

Дослідження у цьому руслі здійснювали Ю. Грачов, О. Купченко-Гринчук, 

Л. Войтович, Ю. Овсінський, Ю.Борискін, Л. Кривизюк, М. Куцин, І. Мацюк. 

Аналіз історіографії обраних країн дозволяє засвідчити відсутність 

єдиного погляду щодо причин, перебігу, характеру та завершення 

трансформації лицарського стану. Французька та англомовна історіографія 

розцінювала лицарів крізь призму власної історії та значення, які вони мали на 

загальні політичні події. Нові тенденції в історичній науці протягом XX ст. 

диктували темп та призму, крізь яку дивилися історики на лицарів: благородна 

верхівка феодального суспільства, важкоозброєні вершники, слуги Церкви, 

безжалісний та меркантильний субстрат, політики та чиновники різних рівнів 

тощо.  
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У підрозділі 1.2. «Аналіз джерел» представлено загальний огляд та 

охарактеризовано основні типи джерел, на яких побудоване дисертаційне 

дослідження.  

Перша група представлена наративними джерелами, а саме хроніками, 

трактатами та лицарськими романами.  Відомості про ранню історію рицарства 

містяться в п’ятій книзі «Історії англійських королів» Вільяма Мальсбрійського 

(бл. 1090-1143), у сьомій книзі «Історії англійського народу» Генріха 

Гантінгського (бл.1088-1160?), у «Церковній історії» Ордеріка Віталія (1075-

бл.1142), у «Хроніці Петерборо» (рукопис Е. Англо-саксонської хроніки) 

колективного авторства та в «Історії Англії» Вільяма Ньюбургського (1136-

1198), що охоплює період від 1066 до 1098 р.  

Репрезентативними є твори написані при дворі – «Хроніки» та «Діяння 

королів Генріха ІІ та Річарда І» Роджера Ховеденського (?-1201), та «Про 

придворне життя» Вольтера Мапа (бл.1140-1208/1210). Хроніки історика Пітера 

Лангстофта (?-1305) мають дані про проблеми з лицарською військовою 

службою у контексті феодалізму. Описи лицарських турнірів є у «Великій 

хроніці» монаха Матвія Парижського (1200-1259). Для аналізу ментальності та 

«культу лицарства» насиченою на факти є «Хроніка» Адама Марімата (1274/75-

1347). Підтвердженням «політизації» лицарів є відомості з «Хроніки Англії» 

Ральфа Коггсхольського (?-1227). Цінні свідчення про знатних лицарів 

знаходимо у «Лондонських анналах», що охоплюють події з 1194 по 1330 рік.  

Цінними є «Правдиві хроніки» Жана ле Беля (бл.1290-1370) та «Хроніки» 

Фруассара (бл.1337-1410). Джерелами з вивчення культури та етики є «Книга 

про лицарський орден» Раймунда Луллія (бл. 1235-131) та «Книга про 

лицарство» Джофрі де Шарні (бл.1306-1356). Відомостями про повсякденність 

насичені «Кентерберійські оповідання» Джеффрі Чосера (бл.1344-1400). 

Критичні замітки щодо лицарів містяться у поемах Джона Говера (1330-1408) 

та трактаті про «Два шляхи» Джона Кланвова (бл.1341-1391).  

Важливість у розумінні лицарської військової культури становлять 

збірники архівних документів, біографій про знаменитого лицаря Бертрана де 

Гюклена(?-1380). «Хроніка» Генрі Найтона є інформативним джерелом 

(доведеним до 1395 р.) у дослідженні лицарської свити графа Ланкастера. 

Хроніка Джефрі ле Бейкер (?- бл.1360) значну увагу приділяв описам битв, 

турнірів та придворних свят. Окремої уваги заслуговує «Житія Чорного 

принца» герольда Джона Чандоса. Свідчення про двір Річарда ІІ містяться у 

Вестмінстерській хроніці. Важливим для розуміння лицарської епохи XIV ст. є 

«Скалахроніка», написана лицарем Томасом Греєм (?-1369). Одним з найбільш 

відомих англійських джерел XIII-XIV ст. є хроніка  «Брута».  

Варто відзначити «Історію Англії» монаха Томаса Уолсінгема (бл.1340-

1422), котра охоплює період з 1272 р. по 1422 р. Опис лицарських традицій 

знаходимо в «Правдивих хроніках» Жана Лебеля (1290-1370). Хроніки початку 

XV ст. присвячені діяльності окремих англійських королів: анонімний твір 

«Діяння Генріха V»  та «Хроніка Англії від створення до 1417» Джона 

Капгрейва (1393-1464). 
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Другу частину становлять актові джерела, які представлені статутами, 

асизами, хартіями, збірниками законів тощо.  

Інформативною при дослідженні становлення лицарського сервісу є 

«Книга  Страшного суду» (1086),  «Червона книга казначейства» та трактат 

«Діалог щодо палати Скарбниці» Річарда Фіцнеля (1130-1198). 

Опрацьована значна частина документів королівської канцелярії (Close 

Rolls); виданих указів, призначень на посади, земельних грантів (Pattent Rolls); 

фінансових звітів казначейства (Pipe Rolls); колекції гербовників знатних 

лицарів (Roll of Arms). 

Низка ассиз та юридичних актів XII-XIII ст., що стосуються діяльності 

лицарів збережені у правових однойменних трактатах про «Закони та звичаї 

Англії» Ранульфа де Гланвілля (?-1190) та Генрі Бректона (?-1268). Значний 

вплив на затвердження правових засад лицарів мала Велика хартія вольностей 

(1215) та Вінчестерський статут (1285). Були проаналізовані турнірні статути, 

збірники парламентських розпоряджень й протоколи, військові повістки та 

реєстри. Репрезентативним джерелом є віршована біографія В. Маршалла, 

листування лицарів із шерифами та лордами. 

Доповненнями у дослідженні озброєння та обладунків лицарів є 

археологічні джерела, охарактеризовані дослідниками Ч. Фолксом та 

Е. Окшоттом. 

Опрацьовані джерела мають різний характер та особливості поданої 

інформації. Трактати з романами в більшості мають описовий стиль, з 

надмірною ідеалізацією лицарів та суб’єктивізмом авторів. Хроніки описували 

більше військово-політичні події із збереженням порокової хронології. 

Особливістю цих джерел є орієнтація на аристократів та окреслення життя та 

подвигів визначних лицарів – прикладів для наслідування. Зважаючи на це, 

такий пласт джерел потребує додаткової критики, оскільки не дає змоги 

почерпнути багато інформації про простих лицарів, яких було більшість. Актові 

джерела (статути, військові реєстри, хартії, фінансові звіти, колекції 

гербовників тощо), які широко представлені в дослідженні володіють сухою 

інформацією про юридичні документи королівської та місцевої адміністрацій. 

Аналіз такого роду джерел показує зміну функцій лицарів у монархії, їхню 

діяльністну переорієнтацію. На основі біографій та епістолярних джерел 

висвітлено індивідуальні аспекти у структурах повсякденності.  

У підрозділі 1.3. «Понятійний апарат і теоретико-методологічні засади»  

проаналізовано проблеми, пов’язані з визначенням понять «лицар» та 

«лицарство» у пізньому Середньовіччі та новітній історіографії. Відображено 

авторське розуміння терміну лицарство. 

Визначено необхідність характеризувати лицарів у конкретні періоди 

часу за різними ознаками (від діяльності та майнового стану до функцій та 

статусу). Доведено, що цивільна складова лицарського стану у кількісному та 

якісному аспектах є рівноцінною військовій у процесі еволюції 

(«демілітаризації» від домінантно воїна до суспільно-політичного діяча). 

Окреслено дефініції трактування лицарства як ідеології, що є ширшим явищем 

у використанні, аніж власне середовище лицарів. Охарактеризовано основні  
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«три постулати» лицарства: військовий, аристократичний та релігійний. 

Водночас, з’ясовано, що лицарство містило багато спільних рис, але воно не 

було кодифікованою нормою поведінки і ступінь проявів лицарських ідеалів 

був справою особистого вибору.  

Дослідження проведене з дотриманням принципів історизму. В роботі 

було застосовано метод порівняння, історичного аналізу, синтезу, періодизації 

та класифікації. Додатковими були ретроспективний та історико-генетичний 

методи. Метод порівняння лицарів протягом XIII – п.п. XV ст. є дорогою до 

співставлення і розуміння причин трансформації лицарів різного суспільно-

політичного, військового та фінансового стану. Історичний аналіз дозволяє 

простежити основні етапи трансформації в історії лицарства, розчленувати на 

складові і за допомогою синтезу здійснити цілісну реконструкція процесів 

зміни лицарського стану. Ретроспективний метод дозволяє робити судження 

про динаміку та результати змін на основі передумов, причин, що склалися у 

попередні періоди часу. Аналітично-індуктивним за своєю природою є 

історико-генетичний метод, за допомогою якого легко охарактеризувати 

причинно-наслідкові зв’язки в процесах еволюції лицарів. Метод періодизації 

та класифікації лицарських образів, функцій та діяльності дозволяє 

викристалізувати власні погляди на характер цих змін. 

У другому розділі «Особливості зміни статусу лицаря (кін. XII – 

поч.XIV ст.): від військових до адміністративних функцій» проаналізовано 

процес еволюції лицарів у контексті феодальних відносин, військової служби та 

суспільно-адміністративної діяльності. У підрозділі 2.1. «Специфіка 

англійського феодалізму» представлено характерні риси феодалізму в Англії як 

чинника до початку зміни статусу більшості лицарів у суспільній ієрархії. 

Розглянуто види лицарської служби у руслі феодальних відносин за квотним та 

земельним принципом. Класична васально-ленна система лицарського збору не 

була ефективною в Англії і формування феодального війська було ускладнене. 

Процеси комутації (заміна військової служби грошовою рентою) та 

субфеодалізації (подріблення земель) у феодальних відносинах лицарів 

посприяли утвердженню «щитових грошей». Тенденція серед лицарів була 

такою, що вони ставали більше прив’язаними до майнових, аніж військових 

функцій. Досліджено, що при виборі військової служби чи можливості 

заплатити «скутедж» лицарі обирали останній варіант. «Щитові гроші» варто 

розглядати не як засіб руйнування феодальної служби, а як засіб її підтримки. У 

XIII ст. традиційним стала заміна одного лицаря двома сержантами, або заміна 

двох лицарів двома сержантами за умови що вони нестимуть службу два 

терміни, тобто 80 днів. Вже до кін. XIII ст. розвалилася система особистої 

вірності сюзерену, адже багато лицарів кожну військову кампанію змінювали 

своїх господарів, присягаючи їм на вірність. Йдеться про лицарів-найманців, 

які почали ставати нормою, адже близько 80% поземельних лицарів у XIII ст. 

відкуповувалися від лицарської служби. Податок з «щитових грошей» та 

можливості для земельно-адміністративної реалізації амбіцій були головними 

особливостями англійського феодалізму у контексті лицарів, що ставало 

чинником для трансформації у подальших століттях. Лицарська служба була 
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формою феодального землеволодіння, у якій «щитові гроші» зробили 

королівську владу більш незалежною від феодального збору війська. 

Неспроможність феодальної системи відносин забезпечити сталий та вигідний 

набір лицарів став причиною до початку демілітаризації та перетворення 

лицарського стану упродовж XIII ст. 

У підрозділі 2.2. «Військові та суспільно-адміністративні аспекти 

діяльності англійських лицарів» охарактеризовано амбівалентність лицарського 

статусу у XIII ст. Комплексно розглянуто процеси трансформації англійських 

лицарів протягом XIII ст., коли лише менша кількість лицарів прив’язувала 

себе до військової служби. Визначено економічні та суспільно-політичні 

фактори, що призвели до зміни статусу лицарів, зменшення їх кількості. 

Відповідні зміни мали двосторонній характер: держава не бачила у цьому 

реальної проблеми, а потенційні лицарі не могли (не бажали) отримувати титул.  

Дроблення та пропорції змін кількості і важливості лицарів у військових і 

цивільних спектрах є одним з ключових індикаторів процесів трансформації. 

Дрібні та безземельні лицарі були широко поширеним феноменом в 

Анжуйській імперії, і саме вони посприяли зміні статусу осіб лицарського 

титулу. Свою роль зіграли 4 причини, які мали вплив і на майбутні зміни: 

зростання адміністративних функцій разом із наступними генераціями синів 

лицарів, які «відмовлялися» здобувати титули батьків; зміна відношення лордів 

до своїх зобов’язань щодо збору лицарів; поганий економічний стан в країні, 

інфляція та зростання «вартості» лицарського титулу; власна природа існування 

лицарів потребувала змін, які розпочалися у цей час і наочно проявилися у 

XIV ст. Лицарський статус на зламі століть переставав мати значення професії 

воїна. Характерною особливість є те, що військові лицарі часто покидали свою 

країну під час військових кампаній, натомість адміністративні лицарі 

обов’язково залишалися, у цей час кількість цивільних лицарів в країні є значно 

більшою, аніж лицарів-воїнів. З XIII ст. поширюються лицарі, які ніколи не 

воювали де-факто, однак відносилися до королівських лицарів і мали суто 

адміністративні функції із можливостями кар’єрного росту. Протягом 

«століття» лицарі трансформувалися й еволюціонували завдяки швидким 

соціальним та економічним негараздам, водночас із зростанням попиту на 

лицарів у владних структурах. Мірилом лицарського стану у «XIII» ст. ставала 

більшою міро земля та суспільно-політична діяльність, аніж військові 

обов’язки та функції. Доказом цього є відсоткове співвідношення лицарів-

воїнів до загальної кількості лицарів (1/3). Монархія знайшла вихід з ситуації в 

інституті сержантства, а лицарі реалізовували себе в адміністративній 

діяльності. Особливістю було те, що співіснували військові та соціально-

політичні елементи у лицарському середовищі. Репрезентація лицарів у 

політичному руслі є показовим прикладом значних трансформацій в гнучкому 

та заплутаному лицарському стані, де королівські лицарі є яскравими 

представниками їхнього універсалізму та статусу.  

У третьому розділі «Військова організація та структура англійського 

лицарства часів Столітньої війни» йдеться про трансформаційні процеси у  

середовищі англійських лицарів упродовж багаторічної війни з Францією. У 
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підрозділі 3.1. «Роль лицарів у військових конфліктах Англії 1340-х – 1420-х рр.» 

проаналізовано зміни у контексті ролі англійських лицарів у Столітній війні, які 

в кінцевому рахунку перетворилися із елітної бойової одиниці на важливих 

членів війська з багатьма функціями та обов’язками.  Оцінено фактор «культу 

лицарства» у підготовці та пропаганді війни, де самі лицарі виступали взірцями 

для лояльності та наслідування. Лицарський вплив на Столітню війну має як 

військовий, так і цивільно-адміністративний характер. Лицарі почасти 

займалися питаннями організації та функціонування війська у період між 

битвами, з акцентом на тил та цивільне населення. Кругозір у баченні лицарів 

був значно ширшим, оскільки битви були рідкістю, а повсякденність у 

підтриманні бойової готовності була перманентною. Низьку «явку» англійських 

лицарів у військових, особливо континентальних походах, варто пояснювати їх 

недоступністю через зайнятість держслужбою. У зв’язку із зростанням 

внутрішніх зобов’язань в Англії, тривалі служби лицарів були де-факто 

виключені. Значення лицарів після 1360 р. можна охарактеризувати балансом 

між військовою активністю, держслужбою, та особистими турботами. Про 

зміну у співвідношенні лучники-кіннота (3 до 1) свідчить зростаюча 

незацікавленість у війні, яка зробила рекрутство кінноти надто складним 

процесом, особливо у лицарських та аристократичних колах. Відповідна 

тенденція стала можливою через сквайрів, які по статусу стали прийнятною 

«заміною» лицарів для несення військової служби. Враховуючи економічні 

фактори під час війни, англійська армія ставала більш життєздатною з меншою 

кількістю лицарів та більшою кількістю альтернативних та менш 

дороговартісних воїнів. Лицарський стан в англійській армії протягом 

Столітньої війни перетікав від кількісного складника до якісного (у контексті 

не так бойових вмінь як командних функцій). Лицарі у домінантній більшості 

переставали бути звичайною бойовою одиницею. Їх участь під час та поміж 

конфлікту як воїнів була підпорядкована новій англійській стратегії. 

У підрозділі 3.2. «Лицарський менталітет і тактика: англійський 

варіант» розглянуто особливості тактики та ментальних структур лицарів у 

битвах Столітньої війни, , на основі якого засвідчено, що англійські лицарі були 

прагматичними та ментально гнучкими у виборі стратегій й співпраці з іншими 

типами військ – це засвідчує зорієнтованість на командний успіх в опозиції до 

індивідуального героїзму. Визначено хибність позицій про домінування 

«лицарської кавалерії». Фокус має бути на їхній універсальності в різних 

тактичних ситуаціях, які вели бій верхи або спішеними в залежності від плану 

на бій. Лицарський менталітет формувався з ідеалів і принципів, однак він 

реалізувався в основному між лицарями та лицарями і вищими за статусами 

осіб. Джерела концентруються на поведінці найбільш визначних воїнів, це є 

маленькою причиною думати, що їх лицарські піддані думали дуже порізно. 

Лицарством зазвичай узагальнюють, однак у них різний менталітет, різні ідеї, 

різні думки і бажання. Що цікаво, слава і подвиги визначних лицарів ставали 

також надбанням колективним для всього класу. Алгоритм поведінки лицарів у 

війні зазвичай формувався навколо двох постулатів – прибутку та честі. Битви 

були небезпечною справою у якій лицарі повинні або вбивати, або набирати 
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полонених у залежності від політичних і фактичних чинників. Тактично лицарі 

формували піші бойові структури для максимального використання оборонної 

тактики та місцевості. Існує мало доказів частого використання лицарів як 

елітної сили на полі бою. Це лише була одна складова частина англійської 

армії, причому дороговартісна. Тому честь, яка посідає значне місце у 

побутовому менталітеті, підпорядковувалася військовим проблемам. 

Комбіновані тактики були дієвими інструментами для досягнення практичних 

цілей, слугували урізувачами героїчних та індивідуальних тенденцій 

притаманних лицарям. Військову стратегію слід розглядати як цілий комплекс 

військової політики держави, окремо взятої кампанії, тактики у битві та 

бойових прийомів. Незважаючи на різницю між реальністю та записами у 

хроніках, знаходимо приклади коду поведінки у військових реаліях, яка 

притаманна лицарським ідеалам. Безсумнівно, що для багатьох лицарів, ідеали 

відходили осторонь як тільки доходило до реальної сутички. Практичні аспекти 

ведення бойових дій часто пригнічують проект лицарської ідентичності.  

У підрозділі 3.3. «Розвиток зброї та обладунків англійських лицарів» 

проаналізовано істотні зміни в розвитку зброї та обладунків, які 

трансформували становище лицарів як воїнів. Доведено, що еволюція 

лицарського обладунку та зброї часів Столітньої війни здійснила значний вплив 

на військову активність та ідеали лицарів. Багаторічна війна стала додатковим 

чинником для прогресу в удосконаленні захисних обладунків та наступальної 

зброї. Початок XIV ст. та успіхи нової оборонної тактики спішування лицарів 

слід розглядати як провокацію до удосконалення. Лицарі були безпосередньо 

причетні до «гонки озброєнь» та пошуку найкращого захисту. В умовах 

посилення ролі спішених воїнів та зменшення проявів лицарства і значення 

коней, еволюційні явища не змогли запобігти стагнації лицарського класу 

воїнів, а лише відтягнули неминучі зміни.  

У підрозділі 3.4. «Особливості еволюції військової справи у середовищі 

англійських лицарів» розглянуто «військову революцією» серед лицарів, яка 

полягала у зміні методів рекрутування і форм оплати на тлі «занепаду 

лицарства». Аналіз адміндокументів та  зарплатних записів дозволяє 

стверджувати, що організація армії впродовж  XIV ст. перетворилася з частково 

феодальної до повністю контрактної армії через виразну «гібридну» стадію. 

Варто зауважити, що військовий шлях лицарі в основному стали обирати лише 

через відсутність земель у спадок. Заможні «старші сини» надавали перевагу 

суспільно-політичній діяльності і стрімко демілітаризовувалися. Зменшення 

кількості лицарів-воїнів мало раціональне взаєморозуміння між лицарями та 

владою. Відмова Англії використовувати лицарів як основну силу принесла їм 

багаторазові перемоги проти сильнішого та фінансово потужнішого суперника. 

На глибоке переконання, варто дистанціюватися від прив’язки зменшення 

кількості бойових лицарів з їх «занепадом». Оскільки навіть дефініція кризи чи 

занепаду у сучасному світогляді не має негативної конотації і є складовою 

процесу еволюції. Тим більше, лицарська «криза» не була на порядку денному 

серед влади у розумінні нагальної невирішеної проблеми. На тлі падіння ідеалів 

перед стратегічним прагматизмом серед лицарів та їх опонентів на полі бою, 
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війна стала розглядатися як запасний варіант. Контрактна армія давала лицарям 

ту стабільність і зменшення відповідальності, яка дозволила змістити увагу у 

більш безпечну та перспективну площину цивільної повсякденності.  

У четвертому розділі «Структури повсякденності та соціальні аспекти 

діяльності англійського лицарства XIII – п. п. XV ст.» проаналізовано 

виклики, з якими зіткнулися лицарі у контексті втрачання їхньої військової ролі 

і значення, розглянуто їхні пріоритети і діяльність у повсякденному житті. У 

підрозділі 4.1. «Суспільно-політична самореалізація англійського лицаря» 

проаналізовано діяльність лицарів у центральній та місцевій гілках влади. 

Дослідження показало, що отримання лицарського титулу в цілому давало 

переваги для просування по політичній ієрархії незважаючи на дискусійність 

їхньої кваліфікації та чесності. Вивчення політичної діяльності зміцнило 

переконання про лицарів як різностороннього суспільного стану, який став 

агентом у формуванні політичного-свідомого суспільства в Англії XIII-XV ст. З 

XIV ст. лицарі функціонують у контексті джентрі – регіональної еліти. 

Відсутність конфронтації у середині джентрі закладало основи для зміцнення 

англійської правової нації. Продукування спільної участі у владі між лицарями, 

сквайрами та згодом джентльменами стимулювало до утворення спільноти не 

за рангом, а за статусом та функціями. Широкість спектру діяльності дає змогу 

стверджувати про універсальність лицарів, які могли нівелювати нестачу кадрів 

у державній адміністративній машині. Вивчення окремих графств показало, що 

лицарі могли бути політичною і навіть незалежною спільнотою, однак це не 

слід вважати квінтесенцією через регіональну специфіку графств Англії.  

У підрозділі 4.2. «Лицарський турнір як ідентифікатор трансформації 

стану» розглянуто еволюція англійських турнірів, яка призвела до того, що 

вони ставали більш соціальним та менш військовим дійством. Лицарські 

турнірні битви та поєдинки дають змогу розповісти про лицарський стан, 

оскільки зміна «обличчя» турнірів безпосередньо пов’язана із подібними 

змінами серед рицарства у контексті значення на полі бою та у суспільстві. 

Зміни у природі турнірів перетворили їх на церемоніальні та політичні події. 

Турнір слугував засобом збереження відчуття лицарських цінностей та вищого 

статусу, який розкривав ідентичність лицарів. Вони відображають соціальні 

проблеми і повсякденні орієнтири у межах лицарів. Поєдинки ставали 

світськими подіями у структурах повсякденності англійського рицарства.   

У підрозділі 4.3. «Лицар і Церква: особливості взаємовідносин» розглянуто 

дві чітко визначені лінії – «релігія-Церква» та «лицар-ідеологія». На фоні 

літературних та церковних ідеалістичних образів проаналізовано питання 

набожності, дуалізму війни та релігійності, впливів лицарів на реформаційні 

рухи, співвідношення ідеалу та дійсності. Дослідження показало зменшення з 

плином часу впливу Церкви на лицарську поведінку до мінімального рівня. 

Релігійна складова доповнила лицарську ідеологію у період її формування та 

розквіту. Світські ідеї почали замінювати релігійні. Ідеали світського 

лицарства, як героїчного так і куртуазного завжди залишалися для лицарів 

основними. Система взаємовідносин лицарів та Церкви має набагато більше 

складових, аніж хрестовий рух та діяльність духовно-лицарських орденів. 
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Вплив англійських лицарів на хрестові походи був досить вагомим на 

мікрорівнях. Конфліктність сепарації ідеалів та дійсності, співвідношення 

насильства та набожності не дає змоги  класифікувати, хронологізувати і дати 

відповідь на питання, а чи дійсно англійські лицарі у своїй суті були «воїнами 

Христа»? Водночас, можна стверджувати, що відносини лицарів та Церкви 

були різними протягом XIII-XV ст. Вплив релігії на лицарську ідеологію та на 

становлення лицарського стану з одного боку, участь лицарів у «святих 

справах» та проблеми поєднання війни з релігійною доктриною – з іншого, 

дали поштовх до взаємних змін та еволюції, які значною мірою змінили історію 

середньовічної Англії. 

У підрозділі 4.4. «Повсякденне життя англійського лицаря» розглянуто 

основні аспекти дитинства та виховання, сім’ї та шлюбу й фінансових аспектів 

життя лицарів упродовж XIII-п.п.XV ст.  

Проблематика виховання та дитинства лицарів залишається 

багатовекторною у зв’язку з невідповідністю ідеалу та практики, різницею у 

соціально-економічному становищі лицарів і відповідно потенційним 

майбутнім, релігійними та світськими антагонізмами. Процес виховання та 

посвяти у лицарі безпосередньо пов’язаний із становленням лицаря, основою 

якого для більшості були міцні сімейні вузи та земельні володіння.  

Шлюбна та спадкова система в Англії давала змогу «молодим синам» бути 

доступним для війни, для яких шлюб тривалий час був недоступним без 

«грошової подушки», яку вони могли «здобути зброєю». Аналіз джерел дає 

підстави вважати, що емоційні та ментальні чесноти між лицарями та їхніми 

дружинами безсумніву були, водночас ступінь їх прояву і важливості в 

основному можна простежити лише з романтичної літератури.    

Дослідники довгий час були «заручниками» ідеологічного кліше навколо 

лицарів, де в центрі уваги були феодально-земельні відносини та служба у 

війську як запорука фінансової стабільності. Доходимо розуміння, що лицарі 

часто шляхом торгівлі прагнули втримати, ба навіть, покращити рівень «життя 

по-лицарськи».  

Отже, лицарська ідентичність стала можливою не лише завдяки 

формальному статусу та ідеалам поведінки, але й завдяки економічній базі, яка 

давала змогу здобути, утримувати та передавати накопичений сім’єю престиж 

та багатство. Протягом XIII-XV ст. лицарські доходи та їх джерела здобутку 

змінилися та розширилися. Фінансові можливості участі у війнах та земельна 

рента втрачали свою «монополію» на користь вигідної й прогресивної 

суспільно-політичної та торгово-кредитної діяльності.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках викладено основні результати дослідження, обґрунтовано 

положення, які виносяться на захист: 

1. Англійський лицар був титулованою особою, яка належала до еліти 

суспільства. Лицарство слід характеризувати за різними критеріями (по роду 



15 
 

зайнятості, майновому стану, функціям, статусу). Лицарство як стан займало 

панівні позиції як у військовій так і у цивільній сферах, що водночас не 

виключає їхнього співіснування та зміни ролі впродовж життя. Англійське 

лицарство від кінця XII до середини XV ст. пройшло еволюцію від лицаря-

воїна (переважно вершника) до діяча суспільно-політичного масштабу 

(переважно місцевого).  

2. Концепт лицарської ідеології є значно ширшим явищем, адже лицарів 

було відносно мало, а лицарські моделі поведінки наслідували багато «інших» 

станів і категорій населення протягом тривалого часу. Беззаперечними трьома 

головними аспектами лицарства є військова, аристократична та релігійна 

складові. Набір ідей та відповідних практик («код», «етос», «ідеологія», 

«комплекс ідеалів», «поведінкові імперативи» та ін.) схиляє до релятивізму у 

дефініціях лицарства, однак, базовою віхою залишається  твердження, що 

лицарство не було кодифікованим набором правил і норм поведінки, але 

індивідуальний набір цінностей містив багато спільних рис, від яких слід 

відштовхуватися.   

3. Причинами та передумовами трансформації лицарського стану в Англії 

виступають три фактори: неефективності феодальної лицарської служби, 

можливість уникнути військових зобов’язань шляхом сплати «щитових 

грошей», та появи сержантів – як політично і економічно вигідної 

альтернативи. На початковий етап в історії англійських лицарів вплинули перш 

за все економічні чинники. Зростання вартості озброєння і підготовки лицарів 

не покривалися доходами з земельних ленів, через що довелося додавати на 

противагу військовій службі судові та адміністративні функції, які в 

майбутньому змінили образ лицарів. 

4. «Демілітаризація» англійських лицарів акцентовано розпочалася з 

початку XIII ст., лише менше половини лицарів впродовж століття були 

активними воїнами. Економічна неспроможність здобуття та утримування 

лицарського статусу спричинили до різкого зменшення кількості лицарів 

протягом 1200-1300 рр. Проблема зменшення лицарів-воїнів вирішувалася 

екіпіруванням коштом скарбниці сквайрів еквівалентно лицарям. Лицарі XIII 

ст. ставали симбіозом військової, політичної та судової функцій. При цьому в 

Англії, де лени були розкидані по різних графствах, не виникало надійної бази 

для сепаратизму. Соціальна диференціація, (без)земельний стан, статус у 

суспільстві та владних структурах не дозволяють повною мірою класифікувати 

англійське лицарство як згуртований клас/спільноту. Правомірною видається 

гіпотеза, що наростання соціальних та економічних негараздів наприкінці ХІІ 

ст., «щитові гроші» та зростаючий попит на лицарів-чиновників 

«пришвидшили» трансформацію англійських лицарів.  

5. Трансформація англійського лицарства продовжилася у період 

Столітньої війни. Дослідження показало, що кількість лицарів навіть серед 

важкої кавалерії до кінця війни зменшилася від 20% до 5%. Ефективні 

альтернативи, наймані війська та замінність лицарських свит створили 

підґрунтя для нових тенденцій у видах зайнятості та функцій лицарів. Їхня роль 

в організації свит, гарнізонній службі, рекрутуванні, логістиці, підтримці 
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бойової готовності мала більш перманентне значення. Повернення піхоти на 

поля битв, не тільки зменшило чисельність лицарської кавалерії, але й 

дозволило поповнювати військо міськими компонентами, які обирали військову 

професію. Поряд з цим завдяки створенню «культу лицарства» важливе 

значення у війні відіграв ідеологічно-пропагандистський фактор, де лицарі 

виступали взірцями для наслідування та лояльності. Характерною рисою 

лицарів у Столітній війні стала професійна переорієнтація від активних воїнів 

до чиновників у тилу.   

6. Англійські лицарі мали свою хвилеподібну історію розвитку. Ранні 

(відносно Франції) процеси розладу феодалізму, інша ментальна та 

прагматична основа лицарів стала ключем до утвердження специфічної 

лицарської тактики та поведінки у стані війни. Аналіз битв, універсальна 

тактика та чисельність різного роду військ спростовують думку про 

домінування лицарської кавалерії серед англійців на всіх етапах Столітньої 

війни. Англійці вперше системно почали застосовувати тактику захисної моделі 

з комбінацією лучників та спішених лицарів, де останні ставали «класичними» 

кіннотниками лише при пересуванні, необхідності контратак, переслідуванні чи 

відступах з поля бою. Така тактична формація стала можливою лише завдяки 

співпраці лицарів з лучниками, що є усвідомленням нових пріоритетів, коли 

війна більше не є лише справою лицарів. Лицарський військовий менталітет 

став значно прагматичнішим із зменшенням проявів героїзму та орієнтацією на 

командних діях.  

7. Концепція «кризи лицарства» як стану та ідеології є обґрунтованою 

лише у військовій площині з певними акцентами. Хронологічно це явище в 

Англії бере початок у XIII ст. з появою найманців, непопулярністю феодальної 

служби, небажанням чи неможливістю отримувати лицарський титул, 

зменшенням впливів релігійних ідеалів тощо. Цей процес прискорила поява 

вогнепальної зброї. Англійська корона раніше інших зрозуміла який тип солдат 

їй потрібен і не робила акцентованих спроб збільшити кількість лицарів у 

війську, замінюючи їх сквайрами або більшою кількістю лучників. Самі лицарі 

покидали військову службу і поринали у цивільні справи, окрім тих, хто вбачав 

себе лише у війні. Військова ідеологія зазнавала обмежень, оскільки розвиток 

зброї, популяризація лучників та арбалетників, безкомпромісні наймані війська, 

масштаб сутичок та політика командирів робили норми лицарської поведінки 

небезпечними. Значна частина англійського лицарства продовжували займатися 

альтернативними від війни справами в адміністрації, судах, комісіях та 

земельно-фінансових справах. Саму «кризу лицарства» краще називати 

еволюцією лицарів у більш цивільну, безпечну та почасти економічно 

вигіднішу сферу, що не має негативної конотації.  

8. Активна суспільно-політична діяльність була характерною рисою 

англійських лицарів з XIII ст. Професійна палітра дозволяє стверджувати, що 

лицарі були причетні до практично всіх сфер життя в монархії. Центральну 

владу представляли королівські барони та лицарі-баннерети. Їхня діяльність 

була практично необмеженою – від управляючих та дипломатів до членів 

королівської ради. Особливістю є їхня політична залежність, в колі якої вони 
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зазвичай представляли інтереси своїх сюзеренів. Більш дискусійним є аналіз 

лицарів з графств, яких можна позиціонувати як місцеву суспільно-політичну 

еліту. З кін. XII-XIII ст. лицарі активно займали посади шерифів, суддів, 

судових виконавців та присяжних, коронерів, колекторів. Були очільниками 

різного роду комісій, та наглядали за правопорядком, виборами, лісництвом, 

займалися податковим контролем, бойовою готовністю військових свит тощо 

Центральне місце між обома віхами влади посідав парламент, у якому лицарі 

були представлені і в Палаті лордів, і в Палаті общин. Лицарі у чисельному 

складі були великою частиною політичного життя Англії до кін. XIV ст. (у п.п. 

XV ст. лицарі поступалися сквайрам та джентельменам). У такій ситуації, 

відсутність лицарського титулу значною мірою закривала дорогу до владних 

структур. Потрібно розуміти, що лицарі були радше індивідуальностями, аніж 

політичною спільнотою у межах стану; вони були задіяні у корупції, підкупах, 

купівлі посад та зловживаннях, що водночас не виключає їхнього важливого 

значення.  

9. Лицарські турніри пройшли видозміну від одноманітних командних 

битв на великих просторах пов’язаних з реальними тренування до війни у 

сторону поєдинків, фіктивних боїв, із розмаїттям затупленої зброї. Командні 

битви мали безпосередній зв’язок з війною, із вишколом дисципліни та тактики, 

практикою полону й викупу. Вони слугували інструментом для утвердження 

лицарських моделей поведінку під час війни. Лицарські поєдинки були 

безпечнішими, і відходили від військових потреб у бік видовища та 

індивідуальної майстерності, часто маючи політичний підтекст (особливо 

турніри Круглого столу). Відповідні тенденція закріпилися у XIV ст. і співпали 

із зміною очікувань від лицарів у військових конфліктах. Турніри могли стати 

ліфтом для кар’єри лицаря, водночас це твердження не аксіома через реальну 

можливість все втратити. Різновиди турнірів в Англії були об’єктом 

державного та релігійного регулювання. У цьому контексті турніри слугували з 

одного боку загрозою для королівської влади, порядку та ворогуючих баронів, з 

іншої – популяризовували жорстокість й насильство, проти чого виступали 

священнослужителі. Турніри ставали менш військовим та більше соціальним 

дійством, що можна сказати і про весь лицарський стан. Лицарські турніри 

слугували засобом збереження статусу та цінностей, відображали проблеми та 

повсякденні орієнтири лицарів різних періодів. 

10. Взаємини англійських лицарів з Церквою та релігією не закінчуються 

на хрестових походах та лицарських орденах. В європейській історіографії 

недооціненою залишається роль англійських лицарів у великих та регіональних 

хрестових походах, все заслоняє увага до особи Річарда Левине Серце. Окрім 

активної участі пересічних лицарів та низки відомих сімей, ідея хрестових 

походів використовувалася для зміцнення бойового духу та вірності. Церква 

поєднувала набожність та жорстокість під ідеєю боротьби проти зла. Релігійний 

символізм посвяти, обладунків та зброї лицарів позитивно сприймався та був 

підґрунтям для поширення церковних ідей. Дискусійним залишається питання 

набожності лицарів на практиці, оскільки частина лицарських ідеалів походить 

з релігійних вірувань. Факти свідчать, що лицарі переживали за свій внутрішній 
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світ, будували приватні капели або відвідували парафіяльні церкви. Лицарі 

залишалися консервативно римо-католиками попри певну участь у 

лолардському русі через фінансово-земельні мотиви. У XIV-XV ст. релігійна 

складова у лицарстві стала більш вибірковою і поступилася прогресивним 

світським ідеалам.  

11. Парадигма Ар’єса про «не розуміння дитинства» у середні віки не є 

характерною для лицарських дітей, оскільки у контексті лицарів розумілося 

значення навчальних процесів та приділялася увага цим етапам життя. Різний 

майновий та соціальний стан лицарських сімей були вирішальними чинниками, 

що впливали на місце, природу та результат виховання. Особливістю було те, 

що ідеали стояли попереду і диктували вектор розвитку молодих лицарів.  

Сім’я та шлюб є важливими цивільними компонентами в еволюції лицарського 

стану, які базуються на тісних взаємозв’язках між залежними від землі 

спорідненими лицарськими ліньяжами. Розуміння шлюбу у середовищі лицарів 

має декілька категорій: шлюб як частина договору, щоби земельна власність 

залишалася в межах ліньяжу – питання примогенітури; шлюб як засіб для 

здобуття землі та статку; «партнерський шлюб», де вагому роль відводили 

почуттям, емоціям та спілкуванню як мотивам до укладання шлюбу. 

Економічні аспекти існування лицарів не варто зводити виключно до військової 

справи та землі як засобів фінансового забезпечення, що є обмеженим для 

лицарів пізнього середньовіччя в умовах демілітаризації та розвитку товарно-

грошових відносин. Аналіз джерел дозволяє розвінчати міф, за яким лицарі 

цуралися отримувати дохід від продажу товарів із своїх помість й займатися 

торгівлею. Фінансові документи, товарообіг і трата грошей – є характерною 

рисою у формуванні та підтримці лицарської ідентичності. Концепція 

лицарського життя була направлена на показ величі й статусу, яка без 

економічної основи не могла реалізовуватися. 

Отже, англійські лицарі були невід’ємним компонентом військового, 

політичного, суспільно-економічного та культурного життя. Виклики, що 

поставали перед лицарями, знаходили свої відповіді у вигляді трансформації їх 

статусу, ролі та видів діяльності. Зменшення інтенсивності війн та нові 

економічні й державні потреби зробили «демілітаризований» напрям в Англії 

чітко визначеним. Дослідження ідентичності, універсальності та диференціації 

лицарів у структурі одного прошарку є неможливим у широкому контексті. 

Ситуативний кодекс поведінки, прагматизм та вміння змінюватися зробили 

англійських лицарів чинниками еволюції у суспільстві, війську та монархії 

загалом. 
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національний університет імені Івана Франка. Львів, 2019. 

У дисертації на широкому аналізі джерел та новітньої історіографії 

проаналізовано трансформацію лицарського стану в Англії у військовій та 

цивільній сферах XIII – першої половини XV століття. Висвітлено 

проблематику дилем лицарської ідеології та практики. Проаналізовано 

різноманітні аспекти лицарської діяльності у рамках питань класу, статусу, 

ідентичностей та структур повсякденності. Базова концепція роботи 

зосереджена навколо показу унікальності взірця англійських лицарів, що 

полягала у специфіці феодалізму як поштовху до змін, швидкій 

«демілітаризації» та трансформації лицарських практик у відповідності до 

викликів часу. В дисертація обґрунтовано положення, що англійські лицарі 

були невід’ємними діючими особами не лише у військовій, а також у 

політичній, суспільно-економічній та культурній сферах; сформовано ідею про 
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існування ситуативного кодексу поведінки, який у комплексі з прагматизмом та 

вмінням змінюватися зробив англійських лицарів чинниками еволюції у 

суспільстві, війську та монархії. 

Ключові слова: лицарський стан, лицарство, лицар, Англія, 

Середньовіччя, Столітня війна, менталітет, політика, Церква, турнір, 

повсякденність. 

АННОТАЦИЯ 

 

Кшановский Р. А. Трансформация рыцарского сословия в Англии 

(XIII – первой половины XV века): военно-административная 

деятельность и структуры повседневности. – Квалификационный научный 

труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

(доктора философии) по специальности 07.00.02 – «Всемирная история». –  

Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Львов, 2019. 

В диссертации на основании широкого анализа источников и новейшей 

историографии проанализировано трансформацию рыцарского сословия в 

Англии в военной и гражданской сферах XIII - первой половины XV века. 

Освещено проблематику дилемм рыцарской идеологии и практики. 

Проанализированы разнообразные аспекты рыцарской деятельности в рамках 

вопросов класса, статуса, идентичностей и структур повседневности. Базовая 

концепция работы сосредоточена вокруг показа уникальности образца 

английских рыцарей, заключалась в специфике феодализме как толчка к 

изменениям, быстрой «демилитаризации» и трансформации рыцарских практик 

в соответствии с вызовами времени. В диссертации аргументировано 

положение, что английские рыцари были неотъемлемыми действующими 

лицами не только в военной, а также в политической, социально-

экономической и культурной отраслях; сформировано идею о существовании 

ситуативного кодекса поведения, который в комплексе с прагматизмом и 

умением меняться сделал английских рыцарей факторами эволюции в 

обществе, армии и монархии. 

Ключевые слова: рыцарское сословие, рыцарство, рыцарь, Англия, 

Средневековья, Столетняя война, менталитет, политика, Церковь, турнир, 

повседневность 

 

SUMMARY 

 

 Kshanovskiy R. O. Transformation of the knighthood in England (XIII - 

first half of the XV century): military-administrative activities and structures of 

everyday life. – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Ph.D. in History, speciality – 07.00.02. – The 

World History. – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2018. 

In the dissertation, on a broad analysis of sources and modern historiography, 

was analyzed the transformation of the English knighthood in the military and civil 
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spheres of the XIII - the first half of the 15th century. The problem of dilemmas of 

knights' ideology and practice are highlighted. The controversial aspects of chivalrous 

activity are analyzed in the framework of the problems of class, status, identities and 

structures of everyday life. The main idea of the work is focused around showing the 

uniqueness of the exemplar of the English knights, which was consisted in the 

specifics of feudalism as a push to change, in the rapid "demilitarization" and the 

transformation of knightly practices in accordance with the challenges of the time. 

The thesis is based on the opinion that the English knights were inalienable actors not 

only in the military, but also in the political, socio-economic and cultural spheres. 

The necessity of characterizing knights in specific periods of time on various 

features (from activity and property wealth to functions and status) was determined. It 

is proved that the civilian component of the knight's state in quantitative and 

qualitative aspects is equivalent to the military in the process of evolution 

("demilitarization" from the dominant warrior to a socio-political figure). Definitions 

of the interpretation of chivalry as an ideology are outlined, which is a wider 

phenomenon in use than the actual environment of knights. In the thesis characterized 

the main "three postulates" of chivalry: military, aristocratic and religious. At the 

same time, it was found that chivalry contained many common features, but it was 

not a codified norms of conduct, and the degree of manifestations of knight ideals 

was a matter of personal choice. 

The main factors in the formation of the knightly estate in England were 

investigated, which balanced between the knight’s feudal service, scutage and the 

economic-political situation in country from the second part of XII century. The 

transformation processes of the English knights during the XIII century were 

considered, when only fewer knights tied themselves to military service. From many 

point of view were determined economic and socio-political factors that led to a 

change in the status of knights and reduction in their numbers. The appropriate 

changes were bilateral: the monarchy did not see in this the real problem, and the 

potential knights could not (or not want) to receive a title. 

The changes of the role of the English knights had been analized in the context 

of the Hundred Years War, which eventually turned from an elite military unit to 

important members of the army with many functions and responsibilities. The factor 

of "cult of chivalry" in the preparation and propaganda of war was estimated, where 

the knights themselves were models for loyalty and imitation. An analysis of the 

battles, tactics and mentality of the knights during the war was conducted, which 

made it clear that the English knights were pragmatic and mentally flexible in 

choosing strategies and cooperation with other types of troops –  it evidenced about 

the focus on team success in opposition to individual heroism. 

On the example of the English version of the knights is proved the necessity of 

revising the concept of the "knighthood decline". The urgency of the definition of the 

decline in England remains in the military aspect with certain chronological and 

semantic features. We do not observe in the general context that the "crisis" had a 

significant negative impact on the army or behavior patterns. Knights without 

problems were "demilitarized" and replaced the military service by civilian activities. 
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The decrease in the number of knights had its rational causes, which allowed us to 

consider the "crisis" as an evolution without negative connotation. 

English knights from the XIII century were active social and political players at 

the local and central levels with varying degrees of dependence. It is proved that the 

knightly title easing the way to power structures. The width of their professions from 

judges, jurors, collectors, coroners, "policemen", sheriffs, heads of various 

commissions to diplomats, parliamentarians, and royal advisors allowe to suggests 

that knights are involved in all spheres of civil life. At the local level, we can 

positioned knights as a local elite with a conditional level of unity and community.  

In the thesis was improved classification and highlighted the specifics of knight 

tournaments in England from XIII to the first half of the XV century. The processes 

of changes in the popularity and significance of melees and jousts, attempts at state 

and church regulation are researched. Attention is paid to tournaments as tools for 

approving knightly behavior patterns and dangerous business for all participants. It is 

indicated that the tournaments became less military and more social phenomenon, 

that is a feature of all knightly class.  

Through the prism of time were determined the main aspects in the relations of 

knights and church institutions, their ideology and religious influences. In text were 

outlined categories and religious symbolism in which the Church combined piety and 

violence under the idea of struggle against evil. The practical parts of knight piety, 

the problems of the inner world, and adherence to the Protestant currents in England 

were considered. It is noted that in the XIV-XV centuries the religious component in 

chivalry became more selective and yielded to progressive secular ideals. 

In last chapter had been analyzed the landmark milestones in the structures of 

everyday life, namely, childhood and the education of potential knights. In particular, 

were noted on the importance of educational processes, upbringing, stages of life in 

which the level and place, and accordingly the quality, varied depending on the 

property and social status of the knight families. Attention is drawn to the problems 

marriage and family among knights, which are based around landed property with the 

problems of lignages and the concept of "partner marriage", taking into account 

emotions, feelings, love. The myths have been refuted and have been assessed the 

economic postulates in the existence of knights and their title maintenance. It is 

approved that commodity and money relations, demilitarization launched the process 

when the knights were involved into the trade, selling goods from their estates, 

concluding financial documents, taking loans and doing a loan. The romantic ideals 

were questioned, according to which, knights considered trade an "unworthy" affair. 

It is noted that financial stability and expenditure of funds were a characteristic 

feature in the formation and maintenance of knightly identity. 

It is determined that the identity, versatility and differentiation of knights in the 

structure of one stratum / class is impossible in a broad context. In this thesis was 

formed the idea of the existence of a situational code of conduct, which in 

combination with pragmatism and the ability to change, made the English knights a 

factor in the evolution of society, the army and the monarchy. 

Key words: knighthood, chivalry, knight, England, Middle Age, The Hundred 

Years War, mentality, politics, Church, tournament, everyday life. 


