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отдельных полисах Боспора, очевидно, были связаны именно с местной спе-
цификой организации данной магистратуры. С другой стороны, в рамках 
раннеспартокидовского государства могла иметь место и некоторая унифи-
кация административного регулирования торговых отношений, а также стан-
дартов мер и весов, на что косвенно указывает рассмотренный нами пример 
использования мерных сосудов общего происхождения в двух разных бос-
порских городах. 
 
 

СОЦІАЛЬНА ЕТИКА ТОРГІВЛІ У ВІЗАНТІЇ:  
ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ 

 
Домановський Андрій Миколайович 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 

…І знайшов Він, що продавали у храмі...  
...Він вигнав із храму всіх... І сказав...:  

“...не робіть із дому Отця Мого дому торгового!” 
Євангеліє від св. Івана, 2:13–16 (переклад І. Огієнка). 

 
Наведена цитата з Нового Заповіту не випадкова – вона має, з одного бо-

ку, зактуалізувати у пам’яті порівняння певної зідеалізованої Візантії з монас-
тирем чи храмом, доволі часті у різного ґатунку богословській чи культурологіч-
ній літературі. З другого боку, саме вона якнайкраще символічно втілює голов-
ну дослідницьку проблему наведеної у назві теми. Спробуємо виокремити 
окремі напрями, принципи, підходи тощо майбутнього дослідження питання: 

1. Ставлення до торгівлі у візантійському суспільстві на різних етапах 
його розвитку. Умовно можна виділити пізньовізантійську добу (IV–VI ст.), 
час становлення Візантійської цивілізації разом із (чи окремо – все залежа-
тиме від можливостей отримання інформації з джерел і вибору “дослідниць-
кої оптики”) вкрай цікавою та важливою у багатьох аспектах, зокрема, й у 
ставленні до торгівлі добою іконоборства (VII – перша половина IX ст.), роз-
квіт Візантійської імперії за середньовізантійської доби (IX–XII ст., хоча, 
знову таки, якщо дозволятимуть джерела, цілком можливим і навіть необхід-
ним видається виділення у цьому довгому періоді кількох етапів), нарешті – 
пізньовізантійська доба (XIII – середина XV ст.) і навіть ставлення до торгів-
лі у пост-візантійському суспільстві (суспільствах) кола впливу Візантійської 
цивілізації. Звичайно, останній етап “Візантії після Візантії” вже точно має 
бути виділений у якості цілком окремого і самостійного об’єкту та предмету 
дослідження і за багатьма параметрами (і хронологічний з них, можливо, не 
найголовніший) виходить за межі заявленої теми. 

2. Ставлення до торгівлі у різних прошарках і групах візантійського 
суспільства. Джерела дають можливість доволі чітко прослідкувати вагомі 



11 

відмінності між позицією у торгівлі і щодо торгівлі в різної за походженням 
знаті, духовенства, ремісників, професійних торговців (купців-оптовиків і 
дрібних торговців у роздріб), селян тощо. При цьому попередні спостере-
женння дозволяють припускати, що відмінності (так само як і подібності, 
звичайно) можна виявити і прослідкувати як щодо кожної з цих груп, так і 
всередині кожної з них. Скажімо, щодо знаті чимало могло залежати як від 
характеру її походження (за всієї умовності термінів можна спробувати виді-
лити, наприклад, родову, столичну службову цивільну, військову провінційну 
(з усіма можливими “перетіканнями” їх одна в одну) тощо, так і від конкрет-
ної соціальної позиції, рівня добробуту. Щодо ремісників чимало могло за-
лежати від характеру їхнього ремесла, ступеня його пов’язаності як із закупі-
влею сировини, так і зі збутом готового товару. Так само доволі очевидними 
є можливі варіанти поділу в ставленні до торгівлі й у середовищі різного за 
станом, статусом чи рівнем заможності духовенства чи селянства. 

3. Відмінності у ставленні до торгівлі залежно від територіального 
розташування і характеру економіки окремих регіонів імперії. Важливими у 
цьому плані є можливі відмінності, спричинені природньо-географічними (на-
приклад, клімат, рельєф, можливі шляхи комунікації, скажімо, розташування 
на морському узбережжі чи у горах явно мало накладати відбиток не лише на 
стан і значення торгівлі в економіці регіону, але і формувати ставлення до неї), 
політико-географічними (наприклад, прикордоння чи розташування у “гли-
бинних” територіях імперії) чи соціально-географічними (наприклад, відмін-
ності між містом, селом, приміською зоною тощо) факторами. Цей перелік 
можна продовжувати, однак головний принцип, думаю, цілком зрозумілий. 

4. Нарешті, важливим аспектом дослідження має стати з’ясування спів-
відношення між ідеальним ставленням до торгівлі у світогляді візантійців 
на різних етапах розвитку візантійського суспільства (так ми повертаємося 
до наведеної на початку цитати з Євангелія від св. Івана) і реальним її сприй-
няттям. Іншими словами, спробуємо показати, як би воно мало бути у світі, 
якби світ був ідеальним, і як воно було (є) насправді, оскільки інакше, як ви-
давалося візантійцям (чи видається нам), неможливо. 

 
 

 

 

 

 

 

 




