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АНТИЧНІСТЮ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯМ

Анотація. Зроблено спробу окреслити головні напрямки в дослі-
дженні християнського паломництва до Рима на світанку європей-
ського Середньовіччя, коли постулати Античності ще були сильни-
ми, проте не домінували й співіснували з новою реальністю варварсько-
го світу, витворивши в умовах цивілізаційного колапсу культурний 
синкретизм, у якому кристалізувалася нова християнська Європа.
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Християнське паломництво до Рима пізньоантичної доби 
та раннього Середньовіччя розглядають багато дослідників у 
контексті всіх середніх віків (R. Oursel, R. Greci, M. Miglio, 
G. Cherubini, M. D’Onorfio та ін.). Насамперед це робиться 
через брак першоджерел цієї епохи, а письмова інформація пе-
реважно дійшла до нас з літературних джерел наступних сто-
літь, як-от з рукописів зрілого та пізнього Середньовіччя. Тож 
надзвичайно цікаво простежити й дізнатися, що характеризує 
європейське християнське паломництво на світанку Середньо-
віччя, у чому полягають особливості паломництва пізньоан-
тичної доби та раннього Середньовіччя, що суттєво відрізняє 
його від прочанства зрілого і пізнього Середньовіччя? 

Ведучи мову про цей історичний період, важливо встано-
вити хронологічні рамки. Насправді проблематично визна-
чити, яка історична подія стала ключовою між імператорами 
Константином (272-337 рр.) та Карлом Великим (747-814 
рр.), щоби називатися кінцевою для однієї епохи та початком 
нової. У пропонованій статті дотримуємося тези, що еволю-
ційний перехід від Античності до Середньовіччя розтягнувся 
на століття. Певні риси, притаманні Середньовіччю, можна 
простежити вже в IV ст., натомість постулати Античності ще 
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простежуються в VIII-IX ст. доби Каролінґів і навіть пізніше. 
У контексті раннього Середньовіччя виділяємо такий період, 
як пізньоантична доба – час, коли елементи античного світу 
ще були досить потужними й титульними  (IV-VI ст.), та влас-
не раннє Середньовіччя, яке сягне апогею в епоху Каролінґів 
і входитиме у поступовий занепад, що триватиме до початку 
хрестових походів (кінець ХІ ст.).

З цього приводу висловлювалися різні версії, наводилися 
арґументи. Археолог Кастелло (�u�n C�s�ello) вважав, що на-�u�n C�s�ello) вважав, що на- C�s�ello) вважав, що на-C�s�ello) вважав, що на-) вважав, що на-
віть якщо мережа римських доріг, зокрема інфраструктура, за-
знала масштабного занепаду в епоху раннього Середньовіччя, 
значна їх частина експлуатувалася аж до X ст. Активно вико-
ристовували головні імперські, так звані “консульські” дороги, 
що поділялися на європейському континенті на три типи: до-
вгих дистанцій (сполучали великі урбаністичні центри та про-
вінції континенту, переважно ще римські) середніх дистанцій 
(об’єднували міста, містечка, монастирі та фортифікаційні укрі-
плення в межах певної території); дороги локального значення.

Нас цікавлять дороги довгих дистанцій, які служили шля-
хом і орієнтиром для паломників у напрямку до Рима та Єру-
салима. Усі римські дороги відзначалися певними усталеними 
розмірами, викладені каменем (бруківкою) або, де його браку-
вало, цеглою. Під час етноміграцій і виникнення варварських 
королівств на теренах імперії, ці дороги, за винятком окремих 
ділянок, майже були позбавлені будь-якої адміністративної 
опіки. Лише на Апеннінському півострові, де монастирі та 
міста, щоби зберегти потік паломників і торгівлю, нерегуляр-
но підтримували їхній стан. У ранньому Середньовіччі дбали 
лише про збереження і спорудження мостів, які майже завжди 
мали традиційну форму — одну арку, що опиралася на грубі 
пілони. Спорудження мостів вважалося справою “корисною 
для нащадків та благочестивою перед Господом” [1, 57]. Рим-
ські дороги після суттєвих руйнацій не могли більше служити 
для возів або іншого транспорту, товари торговців чи мандрів-
ників перевозили мулами, натомість люди пересувалися вер-
хи або пішки. Цікавість викликає наявність головних доріг до 
Рима раннього Середньовіччя. Варто звернутися до чотирьох 
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головних джерел, що дозволяють простежити, якими шля-
хами мандрували паломники на Південь континенту: карти 
старих римських консульських імперських доріг; Певтінґеро-
ва таблиця (T�bul� Peu�ingeri�n�); Путівник Сиджеріко (лат. 
I�iner�rium Sigerico); Історія ланґобардів Павла �якона (�i-co); Історія ланґобардів Павла �якона (�i-o); Історія ланґобардів Павла �якона (�i-�i-
s�ori� Longob�rdorum).

Путівник чи ітінерарій Сиджеріко та Історія ланґобардів 
– два найдавніші літературні джерела, що згадують так зва-
ний шлях Vi� Rome�, згодом Vi� Fr�ncigen�, який представ-
ляв об’єднану мережу доріг через європейський континент у 
напрямку до Рима й далі до портів півдня Апеннін, звідкіля 
відпливали кораблі в Палестину. Історія ланґобардів (латин-
ський текст) датується серединою VIII ст., та містить опис  
частини маршруту Vi� Fr�ncigen� від Альпійського перевалу 
в районі Mon�e B�rdone (сучасний перевал P�sso dell� Cis�) 
до Тоскани.  �вома століттями пізніше (990 рік) архієпископ 
Кентерберійський Сиджеріко напише путівник чи, як прийня-
то називати в західній літературі, ітінерарій власного палом-
ництва з Англії до Рима. У цьому сенсі путівник є одним з 
найцінніших літературних джерел раннього Середньовіччя. На 
його основі та Певтінґеровій таблиці (копія середини XIII ст. 
з античної карти, де зображені римські дороги й топографія 
континенту приблизно до V ст.) можна простежити шлях па-
ломників з північної Європи на Південь. Vi� Fr�ncigen� є най-
старішим християнським паломницьким маршрутом у Західній 
і Центральній Європі, історія якого, очевидно, сягає початку 
офіційного пошанування мощей Святих Апостолів і релігійної 
толерантності після Міланського Едикту 313 р. Простежимо 
маршрути, якими могли пройти паломники, мандруючи в на-
прямку до Рима через європейський континент. Vi� Agripp� 
як одна з найбільших консульських римських доріг, що перети-
нала Галію, була орієнтиром для паломників Північної Європи. 
Від морського узбережжя шлях вів до Західних Альп; тут були 
два варіанти дороги: перший – уздовж Рейну, другий – дещо 
західніше. В Альпах, пройшовши вузькими гірськими дорога-
ми, паломники переходили через перевал, де ще в 12-му році 
до н.е. імператор Авґуст проклав дорогу, що від XI ст. відо-
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ма під назвою перевал Святого Бернарда (Gr�n S�n Bern�rdo, 
сучасна Швейцарія). Подорожуючи з германських земель, 
паломники обирали стару римську дорогу Vi� Cl�udi� Augus�� 
та перевал, відомий римлянам під назвою V�llis Vipi�en� (те-
пер Бреннеро, Північний Тироль). Перевал у Бреннеро став 
одним з ключових в мережі доріг шляху Vi� Fr�ncigen�, від 
VII ст., коли вірні Римській церкві германо-кельтські баварці 
активно розвинули цей шлях до Апеннін.

Була ще важлива дорога, якою мандрували паломники з пів-
дня сучасної Франції (римські провінції Аквітанія, Цизальпій-
ська та Нарбоненська Галія) та Іспанії. Південна ділянка Vi� 
Agripp� об’єднувалася з Vi� Domizi� та ближче до Апеннін з Vi� 
Aureli� й вела вздовж Північного Середземномор’я до Італії.

Названі три головні шляхи об’єднувалися в так званому 
трикутнику італійських міст Луні, Пізи та Лукки, а далі дво-
ма дорогами вели до Рима. Консульська дорога Vi� Aureli� 
йшла вздовж Тирренського моря, але у IX ст. вона занепадає, 
натомість друга дорога, що пролягла центральною частиною 
Тоскани (приблизно лінія старої римської Vi� C�ssi�), стала 
чи не єдиною активною дорожньою артерією між Альпами й 
Центральною Італією впродовж усього середньовіччя, про що 
писав єпископ кентерберійський Сиджеріко.

Середньовічний паломник подорожував лише вдень, ніч 
треба було провести в безпечному місці [2, 287]. Місця, що в 
пізньоантичну та ранньосередньовічну епоху опікувалися па-
ломниками, називалися ксенодокії (грец. притулок для чужо-
земців). Ксенодокії фінансувалися за рахунок церкви та окре-
мих пожертв що було першою спробою церковного кліру са-
мотужки організовувати паломницьку інфраструктуру вздовж 
головних маршрутів до Рима. Ксенодокії були двох типів 
– придорожні й міські, будувалися неподалік монастиря або 
церкви, проте завжди були окремою будівлею певної форми та 
планування, зумовленого тим фактом, що приміщення, окрім 
притулку для ночівлі, мало опікуватися над хворими й нужден-
ними. На відміну від госпіталів зрілого середньовіччя, що пе-
реважно мали свою спеціалізацію, ксенодокії поєднували все, 
що потребувала тогочасна людина – від лікарні до притулку.
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Перші ксенодокії починаються з Рима, найдавніші з них 
датуються, згідно з середньовічними наративними легендами, 
періодом імператора Константина, проте жодна не збереглася. 
Проблема ідентифікації ксенодокій IV — V ст. у Римі полягає 
не лише в постійній експлуатації землі в межах античного міста 
та постійних багатостолітніх архітектурних нашарувань на пев-
ному міському клаптику землі в Римі, але передусім тим, що 
перші ксенодокії навряд чи мали усталене планування та ар-
хітектурну форму, вони переважно були простими будинками 
багатих городян, віддані в користування церкви. Можна лише 
припускати про поширення ксенодокії впродовж V — VII ст. 
паралельно з християнізацією європейських земель. Проте ця 
тема не є ґрунтовно дослідженою через брак археологічних ві-
домостей і письмових згадок. Польові археологічні досліджен-
ня свідчать, що паломницькі госпіталі зрілого середньовіччя 
переважно споруджували на місцях старих ранньосередньовіч-
них зруйнованих ксенодокій, через що вони не збереглися в пер-
вісному вигляді. Варто підкреслити, що в ранньому середньо-
віччі ксенодокії не будували регулярно з розрахунком на денну 
пішу дистанцію, яку може пройти паломник від одного при-
тулку до наступного; це стане нормою в зрілому середньовіччі. 

План типової ксенодокії був простим, це одноповерхова 
споруда прямокутної форми у вигляді залу з двосхилим дахом 
і невеликими вікнами. Більші ксенодокії, зокрема міські, часто 
ділили на три нефи, окремі мали поділ на залу для пілігримів, 
трапезну та приміщення для хворих. Здається, що найменші 
ксенодокії виявлено в Альпах, окремі з яких могли вмістити не 
більше 20-ти осіб. 

Погані дороги й небезпека, які чатували на паломників, 
сприяли тому, що заможніші пілігрими обирали подорож мо-
рем або річками. У ранньому середньовіччі для навігації вико-
ристовували всі місця, де можна було плавати, щоби запобігти 
ризику пішої подорожі. Навігація велася на ріках, великих і 
малих озерах у Альпах, а також у лагунах, яких багато в різних 
частинах Європи, зокрема лагунах морських. Річкова навіга-
ція мала порти в містах, що вели до Середземномор’я, це ріки 
По, Ельба, Рона, частина �унаю [3, 566-567]. Від раннього 
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Середньовіччя збереглися археологічні рештки європейських 
річкових портів, лише проводячи аналогії з річковими портами 
зрілого середньовіччя та знайденими артефактами можна при-
пускати, що вони були завжди за межами оборонної системи 
міст і переважно завжди дерев’яними. Морські порти пізньо-
античної доби позначені на Певтінґеровій таблиці. Фактично 
до середини VIII ст., тобто до появи арабських завойовників і 
масштабного арабського піратства, подорожувати морем було 
найнебезпечніше [3, 611]. На думку археолога �ж. Шмідта 
про це свідчить розбудова та активна експлуатація до кінця 
VIII ст. двох римських портів Клавдія та Траяна [3, 491]. 
Морські та океанічні шляхи були ті самі, що свого часу прокла-
ли римляни, наприклад, з Британії вздовж континентального 
узбережжя, галісійського мису Фіністерра через Ґібралтар у 
Середземномор’я.

Яким бачив навколишній світ паломник, що мандрував 
до Рима у ранньому Середньовіччі? Очевидно, надзвичай-
но важко узагальнювати великий період, де вагомі історичні 
зміни відбувалися в межах навіть одного десятиліття того чи 
іншого століття. Проте можна простежити певні спільні риси, 
притаманні європейському континенту в часі між правління-
ми імператора Константина та Карла Великого, а саме — не 
існує більше єдиного, контрольованого, централізованого ци-
вілізаційного простору на європейському континенті [4, 16]. 
Паломник античної доби завжди перебував у середовищі 
греко-римської цивілізаційної території та фактично двох мов 
міжетнічного спілкування — латинської та грецької. Палом-
ник зрілого та пізнього середньовіччя, що мандрував до Рима, 
теж перебував у межах спільного середовища, але християн-
ського. Натомість паломника пізньоантичної доби та раннього 
середньовіччя вже не чекав єдиний культурно-цивілізаційний 
та мовний простір, його зустрічав розділений, локалізований та 
атомізований світ, де все здавалося нестабільним, тимчасовим, 
чужим і ворожим. Поза сумнівом, засади античності ще були 
сильними й присутніми майже в усіх ланках життєдіяльності, 
проте вже не домінували, понад те – мусили співіснувати з 
новою реальністю варварського світу. Цивілізаційний колапс 
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пізньоантичної доби та раннього середньовіччя, що умовно 
тривав до епохи Каролінґів, фактично породив цікавий еклек-
тичний синкретизм між античністю та варварством.

Атомізований світ зі строкатою етнічною мозаїкою демон-
стрував паломникові також велику різницю між містами, які 
були ще доволі романізовані й водночас християнські, та вар-
варською провінцією, ще надто поганською, щоби бути при-
хильною до мандрівників у напрямку Півдня. Міста, особли-
во Середземномор’я, переважно поліетнічні з домінуванням 
християнської общини, яка стрімко зростала, проте периферія 
ще навіть у VIII ст. залишалися поганською, де часто змішу-
валися автохтони з новоприбулими. Християнство поширюва-
лося насамперед у міському середовищі, натомість провінція 
часто була відкрита до єресей (аріанство, донатизм та ін.). Не 
існувало чітких державних кордонів, а політичні утворення пе-
реважно не витримували 2-3 поколінь однієї династії. Через 
перманентну політичну, соціальну нестабільність, рух варва-
рів у різних реґіонах континенту часто змушував паломників 
змінювати шлях або робити довготривалі зупинки, що зробило 
паломництво майже сезонним, переважно весна-осінь, рідше 
осінь-весна із зимовим антрактом [5, 161].

Щоб досягнути Рима, паломник мусив пройти через зем-
лі, окуповані вже від V ст. германськими народами, а це – 
уся приальпійська зона та альпійські шляхи в напрямку до 
Апеннін. Візиготи, остроготи, гепіди, вандали та інші вар- гепіди, вандали та інші вар-гепіди, вандали та інші вар-
вари включно з лаґобардами були переважно поганами або 
єретиками-аріанами [6, 752]. Упродовж V — VI ст. аріанство 
доволі сильно поширилося серед германських народів, а ланґо-
барди зберегли його до середини VII ст. Зауважимо, що тема 
ставлення варварів-аріан до паломників майже не дослідже-
на в європейських працях, вона лише епізодично згадується в 
контексті тих чи інших проблем з історії церкви. Пропонуємо 
звернути увагу на три моменти, що певною мірою дозволяють 
уявити стосунки між германцями єретиками та паломниками. 
Перше, аріани не визнавали Христових апостолів як святих, 
пошанування мощей святих мучеників, у них не було релігій-
ного центру, тому, зрозуміло, не практикували прощі. Тож па-
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ломництво для аріан не мало жодного релігійного сенсу, тому 
не могло бути особливих симпатій до людей, які мандрували 
через їхні терени в напрямку Рима. �руге, аріанство пере-
важно було релігією германської знаті, натомість прості вер-
стви германців залишалися поганами. Серед ланґобардської 
аристократії згадується в римських джерелах так звана група 
аріан-радикалів, котрі переслідували паломників і християн-
католиків, відома під назвою евноміани  (іт. eunomi�ni), про-
те ми не маємо ні археологічних, ні літературних свідчень про 
систематичне та масштабне переслідування германськими арі-
анами паломників і християн Римської церкви. Третє, аріани 
й погани, окупувавши терени Римської імперії, змушені були 
жити з християнами-католиками, які в духовному розвої сто-
яли значно вище за колонізаторів і часто були заанґажовані в 
нову варварську адміністрацію.

Отже, припускаємо, що аріани переважно ігнорували при-
сутність вірних Римської церкви на своїх теренах. Римська 
церква була здебільшого толерована загарбниками навіть за 
те, що на окупованих територіях вона була не просто релігій-
ним культом, а й носієм цивілізації, нової культурної парадиг-
ми, якій поступалося все те, що пропонували погани та єрети-
ки. Тому аріанські епископи так і не зуміли завоювати ні влас-
ний народ, ні всю аристократію [7, 289]. Локальні ж епізоди 
з аріанами-радикалами серед ланґобардів, що переслідували 
паломників, насамперед пов’язані зі страхом перед впливом і 
авторитетом Рима, з яким століттями ланґобардські війська 
вели локальні війни аж до приходу франків.

У VIII ст. з’являється значно небезпечніший ворог для па-VIII ст. з’являється значно небезпечніший ворог для па- ст. з’являється значно небезпечніший ворог для па-
ломників і християн Середземномор’я — мусульмани. Заво-
ювання Іберії та поширення арабського піратства заблокувало 
морські подорожі паломників і зробило надто небезпечним 
берегову середземноморську лінію Франції на кілька століть.

У час цих етнорелігійних перипетій кельтські народи пе-
реживають новий період свого цивілізаційного піднесення, 
пов’язаний з християнізацією. Континентальні кельти були 
романізованими ще в античний час, вони сусідили на зламі ла-
тинської культури та власних традицій; британські кельти рев-
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но зберігали осібну політичну та культурну ідентичність, вод-
ночас ірландські кельти ніколи не були завойовані римлянами. 
Кельтська Ірландія перебувала за межами Римської імперії, 
лише через християнство вона познайомилася з латинською 
культурою [2, 122].

Власне через континентальних романізованих кельтів і 
кельтів Британії християнство експортується в V ст. до Ірлан-V ст. до Ірлан- ст. до Ірлан-
дії. Коли невдовзі Римська імперія зазнає тотальної окупації 
варварами, ірландські кельти й кельти західної частини Бри-
танії, зберігши політичну свободу, стали генератором унікаль-
ного ранньосередньовічного феномену, відомого як “кельтське 
християнство”. Цей цивілізаційно-культурний злет у контек-
сті нової релігії частини кельтських народів важко розглядати 
лише у форматі стимулу зовнішніх ударів. Напевно, комплекс 
факторів – від географічних до культурних – визначили, що 
незабаром християнський острів став центром християнської 
культури й науки на півночі Європи. Кельти-християни Ірлан-
дії та Західної Британії розпочали нову хвилю християнізації 
континенту паралельно з римськими місіонерами серед гер-
манських народів. Феномен кельтського християнства вира-
жався в синтезі християнської теології, кельтських традицій 
та активній місіонерській праці. Християнство, прийшовши в 
Ірландію і Британію, не знищило традиційну культуру кельтів, 
як, наприклад, донатизм у Північній Африці — елліністич-
ну, воно замінило лише касту друїдів на християнський клір, 
зберігши їхні традиційний епос, міфологію, календар, свята, 
частину поганських обрядів. Водночас християнство модер-
нізувало кельтське суспільство, знайомило його з латинським 
письмом і здобутками античної думки, культури, запровадило 
релігійну структуру й постійний зв’язок з християнами конти-
ненту й Римською церковною ієрархією. У час поширення на 
континенті єретичних рухів (як аріанство) ірландські та бри-
танські кельти-християни зберігали свою особливість практич-
но в усьому, залишалися вірними Римській церкві, збагатили 
останню своєю харизмою, релігійними практиками, зробивши 
потужний поштовх християнському паломництву з Північної 
Європи. Паломництво одразу ввійшло в практику християн-
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кельтів тому, що пошанування священних місць було прита-
манне ще друїдській культурі. Кланово-родове кельтське сус-
пільство практикувало віддавати одного із синів у касту друї-
дів, це залишилося і в християнському середовищі – віддати 
одного сина в монастир. Очевидно цим пояснюється виник-
нення великої кількості кельтських монастирів, які стали чи не 
єдиним центром культури та збереження античної спадщини 
на Півночі Європи. Кельтським монахам завдячуємо збере-
женню та поширенню античної літератури.

Свої початки в кельтському середовищі бере покаяльне па-
ломництво, яке поширилося на континенті впродовж VII ст. 
Кельтська покаяльна практика зобов’язувала християнина, 
окрім адміністративного покарання за проступок, приміром, 
убивство, відбути покаяльне паломництво до якогось свято-
го християнам місця, насамперед Рима або Єрусалима. Уже 
в VIII ст. покаяльне паломництво набуло загальної практики 
серед католицьких церков. Кельтське християнство було на-
стільки потужним, що мало великий вплив на культуру й мис-
тецтво Каролінґів, звичні нашим сучасникам католицькі мо-
наші атрибути як тонзура, мають кельтське походження, що 
увійшло в практику ченців середньовічної Європи [2, 349]. 
Під час досліджень римських храмів раннього середньовіччя 
(базиліка Святого Мартіна в районі Монті (B�silic� di S�n 
M�r�ino �i Mon�i), Базиліка Святої Євпраксії (B�silic� di S�n�� 
Pr�ssede)) знайдено не лише сліди графіті, а й зображення па-
ломників, атрибутика яких свідчить про кельтське походження.

Отже, паломництво на світанку нової ери було важким ви-
кликом для людини того часу, водночас воно стало одним з 
головних факторів, що генерував новий цивілізаційний про-
стір – християнський світ. Християнські паломники раннього 
середньовіччя зберігали зв’язок між різними реґіонами кон-
тиненту, зміцнювали єдність навколо Римської церкви, зо-
крема у протистоянні з єретичними течіями, зробили поштовх 
формуванню нових культурних центрів на континенті – се-
редньовічних монастирів. Без сумніву, коріння європейської 
цивілізації сягає в глибину цих століть, і воно не мислиме без 
спільної християнської основи, яку заклали ті люди, що сто-
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літтями мандрували, ризикуючи власним життям до святинь 
Христової Церкви.
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тью и Средневековьем. Сделано попытку очертить главные направ-
ления христианского паломничества в Рим на заре европейского Сред-
невековья, когда постулаты Античности были еще сильны, хотя не 
доминировали и должны были сосуществовать с новой реальностью 
варварского мира, сформировавшие в условиях цивилизационного кол-
лапса культурный синкретизм, в котором кристаллизировалась но-
вая христианская Европа.
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