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Шлюб – союз жінки та чоловіка з метою збереження людського життя та продовження 

роду. З огляду на це, дослідження з історії шлюбних відносин набувають особливої 
актуальності. Адже вивчення шлюбних стосунків в історичному контексті є вкрай важливим для 
оцінки сучасних тенденцій у сімейній та гендерній сферах. Саме на ґрунті Візантії зросли норми 
християнського шлюбу, які увібрали в себе культури багатьох країн та народів, не є винятком і 
Україна. 

У Західній Європі вивченню шлюбно-сімейних відносин у Візантії зазначеного періоду 
присвячено праці Ш. Діля, Т. Райс, М. Мейендорфа, М. Рутмена. Серед праць російських 
медієвістів інформація стосовно приватного життя візантійців, зокрема шлюбно-сімейних 
відносин другої половини ІV-VІІІ ст., міститься у дослідженнях М. Поляковської, А. Чекалової, Л. 
Костогризової, К. Когут, Ю. Сбитнєвої. Проте у вітчизняній літературі тема шлюбних відносин у 
Візантії досліджена недостатньо. На сьогодні родинні відносини з історичного ракурсу 
досліджує Н. Адамович, а з юридичного Л. Дячук. 

Джерельну базу дослідження склали законодавчі збірки Візантії зазначеного періоду – 
Дигести Юстиніана та Еклога. Також було використано праці візантійських святих – Григорія 
Богослова та Іоанна Золотоустого. Автором використані Правила Четвертого Вселенського 
собору (Халкідонського) та Правила П’ято-Шостого Вселенського собору (Трулльського). Цінну 
інформацію про розпусне та порочне життя деяких жінок та шлюбні відносини надає «Таємна 
історія» Прокопія Кесарійського. 

Методологічну основу роботи складають принципи історизму та системного підходу до 
висвітлення явищ минулого на основі комплексного використання джерел. До цього ж були 
використані як загальнонаукові (діалектичного, історичного, культурологічного, системно-
функціонального, системно-генетичного), так і спеціальні історичні (порівняльно-історичний, 
проблемно-хронологічний) методи. 

Аналіз симбіозу східних, греко-римських та ранньохристиянських традицій у формуванні 
візантійських шлюбних відносин та виокремлення особливостей їхньої трансформації у період 
раннього середньовіччя складають наукову новизну дослідження. 

У ході дослідження, проаналізувавши зазначені джерела та літературу, вдалося 
з’ясувати, що по-перше - християнізація візантійського суспільства призвела до звеличення 
ролі шлюбу та, як наслідок, зміцнення сім’ї. Хоча церква ставила безшлюбність на перше 
місце, проте все одно вважала, що краще бути в шлюбі, аніж чинити перелюб та розпусно 
поводитися. По-друге, шлюб у Візантії є симбіозом греко-римської та східної традицій. Церква 
рівноправно ставилася як до чоловіка, так і до жінки. Держава підтримала церкву на 
законодавчому рівні. Тому за недотримання норм шлюбного законодавства до чоловіків і жінок 
застосовувалися однакові покарання: кримінальна (штрафи, каліцтво і т.д.) та канонічна 
(відлучення від церкви, епітимія і т.д.) відповідальність порушника. 

Автором було встановлено, що заключенню шлюбу у Візантії передувало виконання 
певних умов нареченим і нареченою: належність до християнської церкви; відсутність кровної 
та духовної спорідненості між нареченим та нареченою; відсутність іншого шлюбу у чоловіка та 
жінки; згода нареченого і нареченої; проведення заручин; наявність завдатку, яким скріпляли 
заручини; наявність посагу з боку нареченої та дошлюбного дару з боку нареченого. 

Слід зазначити, що у Візантії зазначеного періоду активно практикувався конкубінат - 
спільне життя різностатевих осіб, які з певних причин не могли узаконити свої постійні стосунки. 
На нашу думку, це було викликано фінансовою неспроможністю укладання шлюбу на 
офіційному рівні. 

Таким чином, період другої половини ІV-VІІІ ст. у Візантії відзначався створенням нових 
суспільних та державних устоїв на основі греко-римських та східних традицій та запровадження 
християнства на рівні державної релігії. На фоні цих процесів відбувалася трансформація 
шлюбних відносин як найвищої суспільної цінності. 


