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Візантійський спадок у Східній та Західній Європі: 

дві парадигми візантинізму 

 

Різність сприйняття Візантії у Західній та Східній Європі обумовлена 

трьома параметрами, що визначили загалом унікальність ролі Візантії 

в історії. 

 

1. Місце в історії царств світу. Візантія – прямий спадкоємець Римської 

імперії, до 800 року – єдиний. Та й опісля коронації Карла Великого формула 

translatio imperii передбачала визнання видатної ролі Константинополя. 

2. Місце в історії державності. Впродовж середньовіччя Візантія – по суті 

єдина держава Європи, що відповідає більшості сучасних вимог до такого 

визначення: має державний апарат, який володіє суверенітетом на 

визначеній території, систему кодифікованого писемного права, фінансову 

систему тощо. 

3. Місце в історії релігії. Від запровадження християнства в якості 

офіційної ідеології Римської імперії візантійська держава несла хрест 

боротьби із язичництвом та єресями (іноді змінюючи щоправда поняття про 

єресі). До доби хрестових походів Візантія була єдиним ефективним захистом 

християнського світу від наступу ісламу. А в період Хрестових походів та 

після них відповідно залишилась головним захисником християнства 

східного обряду. 



Візантійські форми наслідувались західноєвропейським образотворчим 

мистецтвом (іконопис), архітектурою (романський стиль та ранній ренесанс), 

королівські регалії. Імператори Священної Римської імперії послідовно 

копіювали імператорів Константинополя в сенсі церемоніалу, оскільки 

вважали себе також (а офіційно – єдиними правильними) спадкоємцями 

Римської імперії. Легісти цієї таки монархії ретельно вивчали Corpus Juris 

Civilis для доведення права імператора домінувати над церквою. 

 

Ренесансі новизни змусили звернути погляд в бік Візантії гуманістів. 

Адже Візантія внаслідок стабільного існування опертої на античний базис 

державності зберегла багато пам’яток античного часу, зокрема платонівської 

філософії. 

 

Нарешті, поява на Заході абсолютистських держав, особливо 

Французької монархії, спонукала сприймати Візантію за взірець 

абсолютистської монархії. Французькі королі прагнули утвердити своє 

верховенство як над церквою (галліканізм), так і над непокірними 

феодалами. В обох випадках вся історія Візантії могла стати в пригоді. В той 

же час протистояння Франції та Священної Римської імперії звело нанівець 

прагнення останньої стверджувати свій безсумнівний суверенітет серед усіх 

країн, що мають відношення до Римської імперії. Вестфальська міжнародна 

система 1648 р. поширила суверенітет на всі держави Європи, в тому числі і 

васальні по відношенню до імперії. Тож ідея єдиної імперії тут занепадає. 

Натомість Франція демонструє в цей час найбільше зацікавлення у вивченні 

візантійського досвіду: особиста участь Людовика ХIII у перекладі „Ектези” 

Агапіта, публікація Луврського корпусу візантійських текстів тощо. 

 



Втім у динамічному європейському суспільстві жоден із візантійських 

впливів не був канонізований, а із розквітом просвітницької філософії 

історична роль Візантії була зведена до ролі Bas-Empire Шарля Лєбо. 

Просвітницька філософія проповідувала раціоналізм і той самий раціоналізм 

у поєднанні із діяльністю ерудитів попередніх двох століть створив 

підґрунтя для наукового вивчення Візантії. 

 

Країни середньовічної Східної Європи, які в різний час потрапляли до 

сфери впливу Візантії, приймали від неї релігійні імпульси та ідею єдиної 

імперії, освячену православною вірою. Тобто, на відміну від більшості країн 

Західної Європи, східноєвропейські еліти не були самостійними у виборі 

аспекту впливу. З Візантії до Болгарії, Київської Русі, Сербії та на коротку 

мить – Моравії, були запозичені православна релігія, традиції релігійної 

архітектури та живопису, писемність а, відповідно, і переважно релігійна 

література. Це поєднання обумовило запозичення з Візантії не лише форм 

мистецтва, але й канону, що їх закріплював. Це в свою чергу призвело до 

значно більшої консервативності в розвитку мистецтва. 

 

Після завоювання Османською імперією Болгарії та поглинення 

Польщею та Литовським князівством Південно-руських князівств, єдиною 

країною-носієм візантійського впливу залишилось Московське князівство. За 

посередництвом італійської, венеційської, дипломатії, Московські царі 

отримали статус титулярних спадкоємців константинопольського престолу, 

відповідно з точки зору східного християнства, але не західного, - і престолу 

Римської імперії. Розвиток на цій основі імперських устремлінь та їхня 

реалізація у Російській імперії Петра I закріпили цей статус у державницькій 

ідеології. Навіть і у ХХ ст. після перевороту 1917 р. та знищення монархії і 



відмови від православної риторики ця імперська ідеологія супроводжувала 

історію Росії. Від неї залишилось відверте або латентне переконання 

в монополії Росії на суверенітет поміж країнами прив’язаними до неї 

союзницькими та культурними зв’язками. Збереглась також і важко 

пояснювана прихильність до історії православних країн, як до апріорі більш 

правих ніж підступні західні (католицькі). Так при вивченні історії 

міжнародних стосунків із країнами Заходу Візантія як і царська Росія 

у радянській історіографії майже завжди виступає виключно як жертва, як 

об’єкт. Яскравий приклад – інтерпретація ролі Візантії у Хрестових походах 

Б. А. Заборовим. 

 

Запропонований погляд на засвоєння візантійського спадку у двох 

різних регіонах Європи є дискусійним та таким, що потребує уточнення. 

Однак очевидно, що хоча візантійська ідея єдиної християнської імперії мала 

вплив як на Заході так і на Сході континенту, об’єктивні історичні процеси 

запобігли її закріпленню в ідеології країн Західної Європи та, навпаки, 

сприяли затвердженню в ідеології Російської імперії. 


