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 Жорстока соціальна структура та ідеологія середньовіччя

гальмували розвиток культури . .

 Такою формою противаги церкві аскетизму стало в XI-XII ст. 

лицарство .  Лицар мусив бути активним (подорожувати ,  

змагатися на турнірах на честь дами серця), скрізь шукати

можливості відзначитися. Увесь перелік вимог до лицаря

свідчить ,  що то був саме ритуальний борець, а не діяч із

власної ініціативи та за власним планом дії .

ЛИЦАРСТВО



 Лицарство  — це кодекс поведінки і честі, яких офіційно 

дотримувалися середньовічні рицарі. Лицарство походить 

із середньовічної Франції й Іспанії, поширившись пізніше 

на всю Європу і досягши найбільшого розквіту в 12 і 13 

століт тях. Принциповими цінностями лицарства були: 

побожність, честь, доблесть, шляхетність, цнотливість і 

вірність.

ЩО ОЗНАЧАЄ ЛИЦАРСТВО



ОБРЯДИ ПОСВЯЧЕННЯ

Вже за часів Тацита вручення зброї молодому германцеві у присутності

народного зібрання означало визнання його повнолітнім. Зброю вручав 

хто-небудь з вождів племені, або батько, або родич хлопця. Карл Великий 

в 791 р. урочисто опоясав мечем свого 13-річного сина Людовика, а 

Людовик, в 838 р. — свого 15-річного сина Карла. Цей німецький звичай

ліг в основу середньовічного посвячення в рицарі Посвячення в рицарі в 

середньовічних латинських текстах позначалося словами «надіти

воїнський пояс».



 Крім церемонії посвяти в лицарі, 
існувала також і процедура 
позбавлення лицарського гідності, 
звичайно але не обов'язково 
завершується передачею 
колишнього лицаря в руки ката. 
Церемонія відбувалася на ешафоті, 
на якому був повішений зворотною 
стороною щит лицаря і 
супроводжувалася співом 
заупокійних молитов хором з 
дюжини священиків. У ході 
церемонії з лицаря в повному 
обладунку після кожного 
проспіваного псалма знімали -якусь 
частину лицарського облачення 

ПОЗБАВЛЕННЯ ЛИЦАРСЬКОГО ГІДНОСТІ



 Лицар ,  рицар— середньовічний шляхетський титул в Європі .

 Лицарство виникло у франків у зв'язку з переходом у VIII ст. 

від народного пішого війська до кінного війська васалів .  

Піддавшись впливу церкви та поезії ,  воно виробило

моральний та естетичний ідеал воїна, а в епоху Хрестових

походів ,  під впливом виниклих тоді духовно -лицарських

орденів ,  замкнувся у спадкову аристократію ,  що

усвідомлювало себе міжнародним військовим орденом.

ЛИЦАР



ДЯКУЮ ЗА ПЕРЕГЛЯД


