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СТЕФАН ШАРТРСЬКИЙ ТА АДЕЛЬ НОРМАНДСЬКА: 
СІМЕЙНА ДРАМА ЧАСІВ ПЕРШОГО ХРЕСТОВОГО 

ПОХОДУ

У статті розглядається проблема родинних взаємовідносин 
в епоху Першого хрестового походу. Головна увага приділяється 
родині Стефана Шартрського та Аделі Нормандської. 
Розкривається питання взаємозв’язку сімейних конфліктів з 
трансформаціями ідей у середньовічному суспільстві.
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Традиційно хрестові походи розглядаються в контексті 
політичної та воєнної історії, але вони не вичерпуються лише цими 
поняттями. В житті хрестоносців окрім походів та битв була й інша 
сторона. Рицар, який відправлявся в хрестовий похід залишав 
свою родину. Саме тому походи в Святу Землю ставали справжнім 
випробуванням для всієї сім’ї рицаря-хрестоносця. Члени його 
родини мали привчитися до самостійного існування. Сімейні 
зв’язки на європейському Заході наприкінці ХІ – ХІІ столітті 
доволі помітно послаблюються. Саме питанню трансформації 
родинних стосунків, зумовлених історичним контекстом епохи 
Першого хрестового походу, і буде присвячена ця стаття.

В наш час дедалі актуальнішим стає звернення до історії 
повсякдення, історії сім’ї,  побутових відносин епохи 
Середньовіччя. Цими питаннями  займалися ряд закордонних 
вчених, в тому числі Френсіс та Джозеф Гіси [2], М. О. Буланакова 
[1], С. І. Лучицька [5, 6]. В цьому контексті знаковим є вивчення 
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конкретних прикладів, так би мовити приватної історії, окремих 
представників середньовічного суспільства.

Християнська концепція моногамного нерозривного шлюбу 
отримує визнання у Франції (як і в інших західноєвропейських 
країнах) лише в XII –XIII ст. Тільки в цей час шлюб зараховується 
до основних християнських таїнств [2, с. 146].

В історіографії прийнято вважати останню подію сімейною 
революцією ХІ століття у Західній Європі, яка характеризувалася 
взяттям сімейних інституцій під контроль церквою. Нею було 
видано низку указів для послаблення ролі архаїчних родинних 
зв’язків. На перший план у суспільстві мали вийти релігійні 
переконання.

Хроністи, описуючи початок хрестового походу, намагались 
вказати на єдиний благочестивий порив всіх його учасників: 
«батько не насмілювався заборонити сину, а жінка чоловіку» 
відправитися до Святої Землі. Проте, можна зауважити, що 
подібна смиренна позиція була притаманна не всім учасникам 
хрестоносного руху, а тим більше членам їх сімей. Частим явищем 
у житті рицарів-хрестоносців ставали сімейні конфлікти. Церква 
не випадково наголошувала на тому, що «votum peregrinationis» – 
це особиста справа рицаря, який може прийняти дану обітницю 
без згоди родичів та дружини [5, c. 62-78].

Власне ідея хрестового походу вимагала від рицаря зречення 
від усіх земних зв’язків, в тому числі – і від сімейних. Рицар, який 
прийняв обітницю хрестоносця («votum peregrinationis», «votum 
ultramarinum»), за своїм статусом прирівнювався до клірика. Ідеал, 
представлений в пам’ятниках канонічного права, вимагав від 
рицаря відмови від приватних інтересів заради виконання взятої 
на себе обітниці хрестового походу [6, c. 136-157].

Проте, разом з тим, церква брала на себе відповідальність за 
вирішення багатьох сімейних проблем хрестоносців. Була створена 
так звана «привілегія хреста», що передбачала захист майна 
рицаря, а також забезпечувала юридичні пільги і право судитися 
лише в церковному суді. 

Незважаючи на певний матеріальний зиск, очікуваний в 
результаті хрестового походу, тяжким випробуванням була 
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проблема сімейної розлуки, що порушувала стабільність родини. 
Дезінформованість дружини про стан та місце перебування її 
чоловіка була повсюдною, адже листи приходили вкрай рідко.

У Ватикані та в Національній бібліотеці Парижа збереглося два 
листа рицаря-хрестоносця Стефана, графа Шартрського – від 24 
червня 1097 р. та 29 березня 1098 р. – надіслані ним дружині під 
час походу у Святу Землю [3, c. 62-78].

Дані листи мають велику історичну цінність з точки зору історії 
сімейних відносин часів хрестових походів. Аналізуючи зміст 
послань Стефана, можна зауважити, що вони написані з великою 
пошаною до дружини: «Граф Стефан графине Адели нежнейшему 
другу, жене своей, – все, что может измыслить его душа лучшего 
и благодатнейшего..» [8]. Разом з Аделею Нормандською, вони 
прожили в шлюбі щасливі 15 років перш ніж Стефан відправився в 
Перший хрестовий похід. На той момент главі родини виповнилося 
вже 50 років.

Стефан граф Шартра, Блуа і Труа був одним із головно-
командуючих французького контингенту під час Першого 
хрестового походу. Як вказано у другому листі Стефана до Аделі: 
«Ты можешь достоверно знать, моя возлюбленная, что золота, 
серебра и многих других видов богатств у меня сейчас вдвое больше 
[по сравнению с теми, что] дала мне твоя любовь, когда я покидал 
тебя. Ибо все наши князья с общего согласия всей армии, вопреки 
моему желанию, поставили меня к настоящему времени вождем, 
начальником и руководителем всей их экспедиции» [7]. Стефан 
був одним із найбагатших людей в усій Франції. Його земельні 
володіння переважали величину домену самого французького 
короля, а кількість його маєтків порівнювали з числом днів у 
році. Окрім цього, Стефан, серед керівників походу, виділявся 
також високою освіченістю [4]. Граф Шартрський, без сумніву 
був вірний рицарським ідеалам і тому прийняв рішення брати 
участь в хрестовому поході, але, як свідчать джерела, його доля 
склалася трагічно. Невдачі які переслідували його під час походу 
на Схід, корабельна аварія, а згодом невдала і кровопролитна осада 
Антиохії та хвороба. Стефан прийняв рішення повернутись додому 
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та разом зі своїми воїнами покинув табір 2 червня 1098 р., за день 
до взяття Антиохії .

Ніхто інший в часи хрестових походів не піддавався такій 
жорсткій критиці з боку суспільства як самі хрестоносці за порази, 
що вони несли в Святій Землі. Ці невдачі ніяк не могли бути 
приписані Господу, в ім’я якого й велася Священна війна. Вони, як 
вказано в Старому Заповіті, є наслідком недостойності виконавців 
волі Всевишнього, в цьому випадку – хрестоносців [3, с. 38-48].

Саме тому, після повернення додому, Стефан став для 
суспільства хрестоносцем-ренегатом та відступником від церкви. 
Оскільки не виконав обітницю, осоромив своє ім’я та осквернив 
честь всієї родини. Навіть, дружина Стефана не визнала вчинок 
свого чоловіка достойним честі сім’ї та звинуватила його у 
відступництві. 

Адель Нормандська вимагала від чоловіка виконати свої 
зобов’язання перед церквою та власною родиною. Реальною 
загрозою після повернення Стефана у Францію стало відлучення 
графа папою Урбаном ІІ від церкви. Захищаючи престиж сім’ї, 
Адель переконала чоловіка повернутися до Святої Землі. Як пише 
Ордерік Віталій, вона говорила йому: «Вспомни о рвении, которым 
ты был известен в молодости, и возьми оружие славного рыцарства 
ради спасения многих, так, чтобы во всем мире возликовали 
христиане...» [4, с. 146]. Зазначене «спасіння багатьох» мало стати 
тим фактором, який би зберіг родинні стосунки, став би запорукою 
авторитету самої Аделі Нормандської та престижу їх зі Стефаном 
нащадків [1, c. 105-115].

Рішення знову прийняти хрест стало для Стефана справою 
честі. Саме тому, як тільки це стало можливо, він приєднався до 
війська учасників Ар’єргардного хрестового походу, з якого граф 
вже не повернувся. Загинув Стефан Шартрський у другій битві 
при Рамлі 19 травня 1102 року. 

Отже, конфлікт родини Стефана Шартрського є незвичайним 
явищем сімейних відносин доби хрестових походів. Рицар нехтує 
«votum peregrinationis» і, не дійшовши до Єрусалима, повертається 
додому. Сім’я ж виступає на стороні суспільства і церкви, 
засуджуючи його вчинок, та переконує його знову відправитися 
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в хрестовий похід задля збереження честі роду. Таким чином 
казус сімейного конфлікту в родині Стефана та Адель демонструє 
верховенство традиційних родинних цінностей над особистісними 
стосунками, а також ілюструє певні зміни в соціальному та 
ідейному житті середньовічного суспільства, відповідно до  яких 
церковний  вплив на сімейні відносини істотно зростає.
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В ст атье  рассматривается  пробл ема  семейных 
взаимоотношений времен Первого крестового похода. Главное 
внимание уделено семье Стефана Шартрского и Адели 
Нормандской. Раскрывается вопрос взаимосвязи симейных 
конфликтов с трансформацией идей в средневековом обществе.
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STEPHEN OF CHARTRES AND ADELA OF NORMANDY: 
FAMILY CONFLICT OF THE FIRST CRUSADE’S TIMES

The article deals with the problem of family conflict of the First 
Crusade’s times. The author focuses on  the relationship between 
Stephen of Chartres and Adela of Normandy. The question of the 
relationship of family conflicts with the transformation of ideas in 
medieval society is revealed.
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