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§ 1. Східні слов’яни та їхні сусіди
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Шановні семикласники та семикласниці!

Україна — велика й прекрасна європейська держава з багатою й цікавою іс-
торією. Відомо, що Батьківщину не вибирають, вона — одна на все життя, тому 
знати про неї, а отже, і про себе, треба якомога більше. Допомагає в цьому іс-
торія — наука, яка значною мірою формує світогляд людини.

Історичні знання допомагають робити свідомий вибір, передбачати майбутнє, 
вести дискусії, залучаючи аргументи, які можуть спростувати перекручення, дати 
оцінку тим чи іншим подіям. Поза сумнівом, усе це вимагає знань і досвіду, яких 
набувають не лише на уроках, а й самостійно за допомогою позакласного читання, 
додаткових навчальних матеріалів, аналізу історичних фактів.

Ви тримаєте в руках підручник з історії України. Готуючись до уроку історії, 
насамперед потрібно прочитати відповідний параграф. Зміст параграфа поді-
лено на частини, які також мають свій номер і назву.

В оповіді про події минулого виділені імена історичних осіб, нáзви місць по-
дій та дати, а також нові терміни, пояснення яких подається в словнику. 

Запитання та завдання на початку параграфа нагадають уже відоме вам і 
допоможуть осягнути нове. Завдання, позначені зірочкою (*), потребують особ-
ливої уваги: вони складніші, ніж інші. Є в підручнику й уривки з історичних дже-
рел — рубрика «Документи свідчать». Історичні цікавинки, що вміщені в рубриці 
«Цікаво знати», — це історичні реконструкції, вони наповнять життям скупі до-
кументальні описи. Хронологічна таблиця та короткий словник необхідних істо-
ричних термінів подані наприкінці підручника.

Рубрики «Історичний портрет», «Давньоукраїнські міста» доповнять вашу 
уяву про історичні події.

Готуючись до контрольної роботи (тематичного оцінювання), потрібно звер-
нутися до початкової сторінки кожного розділу й усвідомити, чи можете ви ви-
конати все, що на ній зазначено. Компетентнісні завдання допоможуть вам.

Ілюстративний матеріал — це репродукції мініатюр, гравюр, фресок і мозаїк, 
створених сотні років тому, буде додатковим джерелом знань з історії, а от ма-
люнки сучасних художників — це їхнє власне бачення історичних подій. 

Крім підручника, варто користуватися додатковою літературою, насамперед 
історичними атласами та словниками. Певну допомогу може надати й Інтернет. 
Додаткову інформацію, історичні цікавинки, карти, історичні твори можна зна-
йти на таких сайтах: www.history.org.ua (Інститут історії України НАН України); 
http://www.osvita.org.ua/library/history-ukr/, http://likbez.org.u; http://histua.com/
slovnik/.

Автори
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Українська земля — це батьківщина не лише для українців, а й для білорусів і 
росіян, кримських татар та євреїв, поляків і вірмен, греків і караїмів, угорців і руму-
нів, молдован і гагаузів та інших народів — усіх, хто волею долі пов’язав своє життя з 
Україною. Історія України — це спільна історія всього українського народу.

Минулого навчального року ви дізналися про давніх людей, спостерігали, як 
утворювалися й зникали держави та цивілізації. Ви подолали величезні відстані — 
майже три мільйони років. Отримані відомості стануть основою ваших історичних 
знань на все життя, допоможуть осягнути інші предмети — літературу, правознав-
ство, географію тощо.

Тепер ви вивчаєте дві історичні дисципліни — «Історію України» і «Всесвітню 
історію». Спільна ознака цих предметів — вивчення доби Середньовіччя, а різниця —  
в об’єкті дослідження: для всесвітньої історії це — зарубіжні країни, а для історії 
України — наша Батьківщина.

Періодизація історії України збігається з періодизацією доби Середньовіччя ін-
ших країн Європи. Це не випадково. Україна розташована в Центрально-Східній Єв-
ропі, отож її не оминули загальноєвропейські історичні процеси. Тому природно, що 
історія України є складовою європейської історії.

Потрібно зазначити, що південно-східні регіони України становлять західну 
частину Великого степу. Він простягнувся від Алтайських гір і степів Монголії 
до нижньої течії Дунаю. Протягом тисячоліть від кімерійців і скіфів до монголів 
цим зручним євразійським коридором рухалися зі сходу на захід кочові народи-
скотарі.

Відносини осілих народів-землеробів і кочовиків-скотарів часто закінчувалися 
кривавими сутичками. Ці війни ослабили економічні й військові сили наших предків, 
відволікали їх від облаштування своєї землі. У той же час давні українці з іншими наро-
дами Центрально-Східної Європи стали щитом для країн Західної Європи від спус-
тошливих набігів азійських кочовиків.

Відомості про життя наших пращурів зберігають речові матеріали й усні історич-
ні джерела — міфи, легенди, билини та думи.

З часів поширення християнської релігії наші предки, опанувавши грамоту, 
залишили писемні реліквії. І тепер ми можемо почерпнути цікаві відомості про 
слов’ян не лише з творів давньогрецьких, римських, візантійських та арабських 
авторів, а й зі східнослов’янських. У середньовіччі з’являються надзвичайно 
цінні для нас історичні джерела: літописи, написи на стінах, камені й навіть на 
березовій корі — так звані берестяні грамоти. Писемні повідомлення стають най-
важливішими джерелами інформації про життя наших пращурів.

Як бачимо, історія нашої Батьківщини за часів середньовіччя не лише ближча 
до нас хронологічно. Вона використовує широке коло історичних джерел.

ВСТУПНЕ СЛОВО
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§  1.  СХІДНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

•	 Пригадайте, що вам відомо про готів з уроків всесвітньої історії.

1. Розселення слов’янських племен на території України

У IV–VII ст. н. е. відбувалися процеси, названі істориками Великим переселен-
ням народів. Це були масові переміщення (міграція) германських, слов’янських, 
сарматських, тюркських та інших племен, їхні вторгнення на територію Риму.

Велике переселення народів поклало початок формуванню сучасних євро-
пейських народів на землях, де вони проживають і досі. Цей період — межа між 
історією стародавнього світу й середніх віків. 

Поштовхом до Великого переселення народів були військові походи на пів-
день германських племен готів, які пройшли через землі слов’ян з південного 
узбережжя Балтики в Північне Причорномор’я.

Походи германських племен готів розірвали слов’янську спільноту на части-
ни. До готської навали слов’яни не були поділені на окремі етноси1. Про це може 
свідчити єдина в усіх сучасних слов’янських мовах назва германців: німці, нєм-
ци, немці тощо, тобто німі люди, на відміну від нас, що розмовляють словами, — 
слов’ян. Очевидно, самоназва слов’яни з’явилася під час війн з готами.

Збройні походи готів, війни з гунами2 й аварами3 привели в рух слов’янські 
племена. Заключний період Великого переселення народів у V–VII ст. став часом 
великого розселення слов’ян. Це привело до заселення слов’янами більшої 
частини сучасної України, земель уздовж Дунаю та Балкан.

ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ
РУСІ-УКРАЇНИ

РОЗДІЛ I

1 Етнос (від грецьк. плем’я, народ) — спільнота людей, яка історично склалася, про-
живає на певній території, об’єднана однією мовою, культурою, традиціями, звичаями 
та віруваннями.

2 Гуни — тюркомовні кочові племена.
3 Авари — кочовики, об’єднані у великий племінний союз, основу якого становили 

тюркомовні племена.
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Слов’яни зі своєї прабатьківщини між річками Одра, Вісла й середньою течі-
єю Дніпра розійшлися по різних частинах Європи.

Частина дулібів, які жили на Волині, перемістилася на землі сучасних Чехії й 
Угорщини. Поляни розмістилися на частині земель сучасної Польщі й нинішньої 
України. Хорвати, які проживали по обидва боки Карпат, рухаючись угору по Ду-
наю, осіли в Хорватії. У сучасній Сербії є десятки населених пунктів з назвами 
Києво, Києвичі, Малин, Житомир. 

У вирі подій Великого переселення народів наші предки-слов’яни не тіль-
ки не розчинилися серед інших племен і народів, а й розширили свої території.  
У результаті великого розселення слов’ян сформувалися племена східних, за-
хідних і південних слов’ян, на основі яких пізніше виникли численні слов’янські 
народи. 

Частина слов’ян зайняла територію сучасної Білорусі, витіснивши балтів1 
або змішавшись із ними. Інші слов’янські племена поселилися на сучасних за-
хідних землях Росії, з’єднавшись з угро-фінськими племенами2. А слов’яни, які 
зайняли південний схід сучасної України, змішалися з місцевими скіфо-сармат-
ськими племенами.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗСЕЛЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН

Подунав’я,
Балканський півострів 

(VI–VII ст.)

Вільні після переселення 
германців землі,  

у межах річки Лаби 
(гори Татри, Судети, узбе-

режжя Балтики)

Лівий берег Дніпра, 
межиріччя Прип’яті 

та Західної Двіни,  
басейн Верхньої Оки 

(VIII–IX ст.)

Візантійські історики ІV ст. називали слов’янські племена антами3, а від са-
моназви слов’яни походить візантійська назва склавини.

На величезній території — від Карпат до верхів’я Волги й Оки — формуються 
східнослов’янські племена та племінні об’єднання (союзи племен). Ці нові утво-
рення, на відміну від попередніх — склавинів та антів, нараховують уже півтора 
десятка різних назв.

У літописі «Повість минулих літ» згадуються 14 племінних союзів. На терито-
рії сучасних Білорусі та Росії розселилися дреговичі, радимичі, полочани, кри-
вичі, в’ятичі й  ільменські словени.

Племінними об’єднаннями, з яких сформувався український народ, були: 
поляни, древляни, сіверяни, тиверці, уличі, дуліби, волиняни, бужани й хорвати.

Східні слов’яни жили племенами, які складалися спочатку з родових общин, 
а пізніше — із сусідських. Племена об’єднувалися в союзи племен. У літописах 
зазначено, що східнослов’янські племінні союзи «жили осібно, і володіли рода-
ми своїми, і жили кожний з родом своїм на своїх місцях». Усі вони «мали свої 
звичаї, і закони отців (предків) своїх, і заповіти, кожний — свій норов».

1 Балти — племена, які заселяли в І тис. н. е. територію від Південно-Західної При-
балтики до Верхнього Придніпров’я й басейн річки Оки.

2 Угро-фіни — племена, які проживали на північний схід від місць проживання 
східних слов’ян.

3 Анти — племена, які в IV ст. розселилися на території Правобережної України між 
річками Дністер і Дніпро.
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Одес
(Варна)

Херсонес

(до Візантійської імперії)
Дуростор

(Доростол)

АНТИ

Територія розселення 
слов’ян на поч. V ст.

Назви племінних об’єднань 
слов’ян (поч. VI ст.)

Основні напрямки 
розселення слов’ян
(V–VII ст.)

Територія, яку заселили 
слов’яни в 2-й пол. VI — на 
поч. VII ст., та основні 
напрямки їхнього 
подальшого розселення 
(заштриховано території зі 
змішаним населенням)

ВЕЛИКЕ РОЗСЕЛЕННЯ СЛОВ’ЯН (V–VII ст.)
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РОЗСЕЛЕННЯ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН 
У МЕЖАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Племінне 
об’єднання

Територія розселення
Політичний 

центр

поляни Середнє Подніпров’я, між річками 
Тетеревом і Россю

місто Київ

древляни південний басейн Прип’яті, Горині, 
західний берег Дніпра, північний 
басейн Тетерева

місто Іскоростень 
(сучасний Коростень)

сіверяни на схід від середньої течії Дніпра, ба-
сейн Нижньої Десни, Сули, Псла й 
Ворскли аж до верхів’їв Сіверського 
Дінця

міста Чернігів,
Новгород-Сіверський

тиверці
між нижніми течіями Дністра  
й Прута аж до Чорного моря

фортеця Білгород над 
Дністром

Уличі
між Нижнім Дністром, Південним 
Бугом (Богом) і Дніпром

місто-порт Олешшя 
в пониззі Дніпра

волиняни, ду-
ліби, бужани

басейн Західного Бугу
міста Волинь, Зимне, 
Бужеськ

хорвати
Карпати, басейни Середнього 
та Верхнього Дністра

міста Стільсько, Галич, 
Пліснеськ, Ужгород

1 Дротики — короткі списи.
2 Прокопій Кесарійський (VI ст.) — візантійський історик. Слов’янами він називає 

племена, які жили на Волині, антами — племена в Подніпров’ї.

ДОКУМЕНТИ  СВІДЧАТЬ

«Ці племена, слов’яни й анти, не підлягають одній людині, а з давніх-давен 
живуть у демократії, тому про все, що для них корисне чи шкідливе, вони мірку-
ють спільно. І майже в усьому іншому обидва варварські народи живуть однако-
во. Єдиного бога, громовержця, вони вважають владикою всього світу й у жертву 
приносять йому биків, здійснюють інші священні обряди. Жодного впливу долі 
не визнають.

Вони живуть в убогих хатинах, далеко розміщених одна від одної,  
і часто змінюють місця проживання. Вирушаючи на війну, багато хто з них іде 
на ворога піший, тримаючи в руках невеликий щит і дротики1; панцирів вони не 
одягають; дехто виходить на битву... у дуже коротких штанах, що закривають 
лише частину тіла.

У варварів одна мова, проста й варварська; не відрізняються вони й зовніш-
нім виглядом — високі на зріст і надзвичайно сильні. Колір обличчя в них не  
зовсім білий, волосся не русяве й не переходить у чорне, а рудувате...» (Проко-
пій Кесарійський2 «Війна з готами»).

1. Назвіть ім’я слов’янського бога-громовержця, якого згадує автор. 
2. Яке, на вашу думку, ставлення автора до слов’ян та антів?
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Знахідки східнослов’янських старожитностей підтверджують характерні 
місцеві особливості. Вони стосуються обряду поховання, прикрас та одягу, що 
властиві тільки якомусь одному союзові племен і не трапляються в іншого. Брон-
зові, срібні чи золоті жіночі прикраси, які вплітали у волосся на скронях або при-
кріплювали до головного убору, були надзвичайно популярні в східних слов’ян. 

Розселення слов’ян привело до їхнього роз’єднання та формування етнічних 
особливостей.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Коли в антські землі вторглися готи, вождь антів Бож (IV ст.) сформував по-
тужне військо й виступив проти ворога. Війна затягнулася на декілька років.  
У перший її період анти дощенту розгромили готів, але даремно раділи отрима-
ній перемозі.

Незабаром (375 р.) готський вождь Вінітарій зібрав нове військо й знову напав на них. 
Цього разу готи перемогли. Їхня розправа над антами була лютою: багатьох вони виріза-
ли, інших забрали в неволю. Захоплених у полон Божа, його синів і 70 старійшин 
піддали тортурам і знищили. Проте плодами перемоги Вінітарій насолодитися не 
встиг: у 376 р. він зазнав поразки від гунів.

А Божа народ ще довго оспівував у піснях, про що свідчить унікальна 
пам’ятка давньоукраїнської літератури «Слово о полку Ігоревім».

2. Господарство та суспільство слов’ян

Природні обставини мали великий вплив на господарство, спосіб життя та 
світосприйняття давніх українців.

За кліматичними умовами територія України поділяється на зону мішаних лі-
сів, лісостеп і степ.

У зоні мішаних лісів знаходиться українська частина Полісся. Південна межа 
зони мішаних лісів проходить поблизу Львова, Шепетівки, Житомира, Києва, 
Ніжина й Глухова. Від найдавніших часів до пізнього Середньовіччя вся терито-
рія Полісся була вкрита лісами. Вологий клімат обумовлює тут велику кількість  
річок, озер і боліт. Джерела й ріки слов’яни обожнювали. Не випадково на на-
шій землі дві великі річки мають назви Бог (Буг) — Південний та Західний. Здав-
на цей край облюбували мисливці та рибалки. Придатних для обробітку земель  

Жіночі прикраси: а) скроневі кільця; б) обереги «луниці».

б)

а)
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небагато. Тут вирощували просо, жито та яч-
мінь, а з технічних культур — льон.

Захищене природою від кіннотників-ко-
човиків Полісся стало первісною батьківщи-
ною слов’ян. Територія нинішньої Північно-
Західної та Північної України була частиною 
слов’янської прабатьківщини.

Далі на південь розташована лісостепо-
ва зона. Її південний край іде по лінії сучасних 
міст Ананьїв–Знам’янка–Олександрія–Красно- 
град–Балаклія–Куп’янськ. У Середньовіччі май-

же половину території лісостепу займали переважно широколисті ліси. При-
родні умови тут були придатні для тваринництва й вирощування пшениці, 
гречки й багатьох інших сільськогосподарських культур. Завдяки сприятливим 
природним умовам і родючим ґрунтам лісостеп у часи Великого переселення 
народів активно заселяли землероби-слов’яни.

На своїй первісній батьківщині — у зоні лісів — слов’яни використовували 
для будівництва дерево (давньослов’ян. древо), а згодом — глину й камінь. Про 
первинність дерев’яної забудови свідчить слово древній, що збереглося в на-
шій мові. Древній — у сучасному розумінні — давній — колись означало «старий, 
дерев’яний», на відміну від нового — глиняного чи кам’яного.

Давні слов’яни проживали в невеликих поселеннях на відстані денного пере-
ходу. Селилися поблизу води на берегах річок чи озер. Археологічні матеріали 
свідчать, що для будівництва житла наші предки надавали перевагу південним, 
сонячним, схилам річок і струмків.

Природно-кліматичні умови впливали не лише на спосіб будівництва житла, 
а й на всі інші галузі господарства й побуту. Давні слов’яни обробляли переваж-
но не родючі важкі чорноземи, а бідніші землі, легші для розпушування. Такі ді-
лянки ґрунтів знаходилися в заплавах річок, уздовж берегів озер. Для освоєння 
земель лісової та лісостепової зони слов’яни займалися підсічно-вогневим зем-
леробством. Ділянки лісу вирубували, стовбури дерев спалювали, пні корчува-
ли. Попіл використовували як добриво.

Розпушували землю ралом і двозубою сохою. Після декількох років викорис-
тання земля втрачала родючість і доводилося освоювати нові землі.

Житло давніх слов’ян. 
Реконструкція

Плуг

Серп

КосаРало

Соха

Боронасукуватка
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Підсічне землеробство з важкими корчувальними роботами вимагало 
об’єднання зусиль декількох великих патріархальних сімей. Тому земля була 
спільною власністю родової общини. Через переселення, вíйни, появу поло-
нених відбувається перехід до сусідської общини. У ній визначальним було не 
походження, а місце проживання. Чорноземні ґрунти почали масово освоювати 
лише наприкінці І тис. з поширенням плуга. Для обробітку легких ґрунтів як тя-
глову силу використовували коней, а щоб підняти плугом неорані чорноземи, 
потрібні були воли.

Степ є найбільшою за площею природно-кліматичною зоною сучасної України. 
Він охоплює Причорноморську низовину, Придніпровську низовину, Приазовську 
височину й рівнини Криму. Степ отримує найбільшу в Україні кількість сонячного 
тепла, але найменшу кількість опадів. Природних лісів у степу дуже мало. Вони 
ростуть переважно в балках (байрачні дубові ліси) і заплавах річок. Через природ-
ні умови степова зона України в середні віки була залюднена найменше. Степи з 
багатими пасовищами та родючими, але важкими для ручного обробітку ґрунта-
ми сприяли утвердженню тут скотарства як провідної галузі діяльності.

Лісова й лісостепова зони України мають розгалужену річкову систему, а че-
рез cтеп з півночі несуть свої води до Чорного моря Дністер, Південний Буг і 
Дніпро. Окрім цих судноплавних річок, у середні віки чимало інших річок, які нині 
обміліли, були суднохідними. Ріки й озера слугували в Середньовіччі основними 
шляхами сполучень. Уздовж річок виростали міста — осередки торгівлі й оборо-
ни. Дніпро, наприклад, становив більшу частину шляху, що сполучав Північну та 
Південну Європу. На сході Європи він відіграв роль, подібну до Рейну на заході. 

3. Сусіди східних слов’ян

Значно впливали на життя та суспільний розвиток східнослов’янських пле-
мен сусідні народи.

У Північному Причорномор’ї та в Криму існували давньогрецькі міста-колонії. 
Вони були частиною античної цивілізації, що здійснила величезний вплив на всю 
подальшу європейську культуру. Згодом давньогрецькі поліси потрапили під вла-
ду Риму, а після падіння Західної Римської імперії стали частиною Візантії. За доби 
Великого переселення народів у VI–VII ст. сюди прийшли слов’яни. Тому на півдні 
України наші предки стали безпосередніми сусідами наймогутнішої держави ран-
нього Середньовіччя — Візантії.

На південному сході сусідами східних слов’ян були хозари — напівкочові племе-
на тюркського походження. У середині VI ст. в Прикаспії та Приазов’ї утворилася по-
тужна держава — Хозарський каганат. Її столицею спочатку було місто Семендер (на 
території сучасного Дагестану), а із середини VIII ст. — Ітиль. Панівну верхівку в Хозарії 
становили переважно хозари та євреї. Однак серед простого люду були й булгари,  
і слов’яни, і тюрки.

Хозари були войовничим народом. Вони підкорили чимало різних племен, 
зокрема аланів, угрів і булгарів. Влада Хозарського каганату поширилась і на 
деякі східнослов’янські племена — полян, сіверян і в’ятичів, які аж до 60-х років 
ІХ ст. мусили платити данину хозарам. 

Данинà — найдавніша форма оподаткування, побори із земельного на-
селення.
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Ітиль була розташована на річці Волзі, на перехресті міжнародних торго-
вельних шляхів. Волзький шлях з’єднував Європу з країнами Передньої Азії. Па-
нівна верхівка в каганаті багатіла, збираючи мито з товарів, які переправляли 
Волгою. Іншим джерелом збагачення хозарських володарів і наближених до них 
були грабіжницькі набіги на сусідні народи.

Східні слов’яни вели з хозарами запеклу й тривалу боротьбу. Вона розпоча-
лася ще до утворення Русі-України, коли, за словами літописця, замість данини 
поляни передали хозарам мечі.

На північному заході сусідами східних слов’ян були жителі Скандинавії — ві-
кінги, або нормани (північні люди). Слов’яни називали їх варягами. Їхня батьків-
щина — землі сучасної Данії, Швеції та Норвегії.

«...І знайшли їх [полян] хозари, коли вони сиділи в лісах на горах, і ска-
зали хозари: “Платіть нам данину”. Тоді поляни, порадившись, дали [їм] од 
диму по мечу. І понесли [це] хозари князеві своєму... і старійшинам своїм,  
і сказали їм: “Ось, знайшли ми данину нову”. А ті запитали їх: “Де?” І вони ска-
зали їм: “У лісі на горах, над рікою Дніпровською”. А ті запитали: “Що вони 
дали?” І вони показали меч, і мовили старці хозарські: “Недобра [се] данина, 
княже. Ми здобули [її] однобічним оружжям, тобто шаблями, а в них оружжя 
обоюдогостре, тобто мечі. Вони будуть брати данину і з нас, і з інших земель”.  
І все це збулося, [бо] говорили вони не зі своєї волі, а за божим повелінням»  
(З «Повісті минулих літ»).

1. Що означають слова літописця «од диму по мечу»?
2. Як ви вважаєте, до якого поселення полян прийшли хозари?

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

Позбавлені спадщини, молодші сини родів збирались у ватаги воїнів-роз-
бійників і на легких вітрильниках ішли на південний захід — до берегів Англії, 
Франції, Португалії або на південний схід — до слов’янських земель. Військові 
грабунки та захоплення полонених, яких згодом продавали в рабство, були їхнім 
промислом.

Починаючи з IX ст. варяги освоїли торговельний шлях із Скандинавії до Ві-
зантії, який отримав назву «із варяг у греки». З Балтійського (Варязького) моря 

Озеберзький корабель IX ст. 
Сучасна реконструкція корабля вікінгів
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річкою Невою, а далі малими річками й волоком1 човни діставалися до верхів’я 
Дніпра, а Дніпром — до Чорного (Руського) моря та Візантії.

Нормани поділили з хозарами землі Східної Європи на сфери впливу. Дав-
ньоукраїнський літопис «Повість минулих літ» повідомляє: «Варяги, приходячи із 
замор’я, брали данину з чуді2, і зі словен, і з весі, і з кривичів. А хозари брали з по-
лян, і із сіверян, і з в’ятичів». Згодом вплив хозарів на східнослов’янські племена 
знизився, а варягів — посилився.

Проте найбільше на східних слов’ян у культурному, політичному й економічно-
му напрямках вплинула найрозвиненіша держава раннього Середньовіччя — Ві-
зантійська імперія.

Завдання та запитання

1. Як називали слов’ян античні історики?
2. Яке визначне історичне явище на межі стародавніх часів і Середньовіччя 

об’єднує такі історичні та географічні поняття: Європа, Центральна Азія, Скан-
динавія, гуни, готи, алани, анти, склавини, авари? Дайте визначення.

3. Назвіть і коротко охарактеризуйте сусідів східних слов’ян.

4. Покажіть на карті (с. 12) напрямки великого розселення слов’ян.
5. Які східнослов’янські племена розселилися на теренах сучасної України? Зама-

люйте на контурній карті території, де осіли ці племена, зазначаючи географічні 
об’єкти, розташовані там.

6. Розгляньте карту (с. 12) і визначте області України, які належать до трьох при-
родно-кліматичних зон.

7*. Як ви вважаєте, чи однакові за змістом поняття «Велике переселення народів» і 
«велике розселення слов’ян»? У чому їхні спільні ознаки, відмінності та складо-
ві? Відповідь обґрунтуйте.

8. Наведіть приклади впливу природно-кліматичних умов на господарство та спо-
сіб життя східних слов’ян. 

  9. Охарактеризуйте відносини східних слов’ян з їхніми сусідами.

10. Чим відрізняється родова община від сусідської? Опишіть за поданою схемою 
життєвий уклад слов’ян, які живуть сусідською громадою.

1 Волок — місце найбільшого зближення двох судноплавних річок, де суходолом пе-
ретягали (волочили) від однієї до іншої човни та вантажі.

2 Чудь — давньоруська назва естів і неслов’янських племен, які жили на північ від 
Русі-України.

Ліс

Р
іч

ка

Пасовище

Рілля

11. Знайдіть подібність між давньослов’янськими орнаментами (с. 9) і візерун-
ками, якими наші сучасники прикрашають одяг і писанки.

12. Як ви думаєте, початок епохи Середньовіччя в Україні пов’язаний з конкретни-
ми подіями — загибеллю вождя антів у боротьбі з готами в 375 р. та останньою 
писемною згадкою про антів у 602 р. — чи процесом Великого переселення на-
родів у ІV–VII cт.?
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§  2.  УТВОРЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

• З якого джерела, коли й що саме ви довідалися про заснування міста Києва?

1. Суспільний устрій

Суспільний устрій у слов’ян (тобто організація життя суспільства) змінював-
ся внаслідок розвитку господарства, розселення на нових землях і під впливом 
сусідів.

У ранньому Середньовіччі в основі суспільного устрою слов’ян були об’єд-
нання родів — племена. Їх очолювали обрані дорослими чоловіками вожді — 
найхоробріші чи найдосвідченіші серед них. Вожді керували життям племен: 
здійснювали суд, очолювали воєнні походи, розподіляли здобич. Згодом влада 
вождів стала спадковою. Виборні вожді перетворювалися на спадкових князів.

Племена нерідко об’єднувалися для боротьби з ворогом. Такі племінні 
об’єднання існували недовго, але вони були необхідним етапом розвитку в про-
цесі створення держави. Так, перші східнослов’янські додержавні утворення на 
території України були пов’язані з проживанням тут антів. Згодом на Волині утво-
рилося сильне дулібське об’єднання племен. У писемних арабських джерелах 
воно йменувалося як Валінана. Його розгромили авари (обри). У Прикарпатті й 
Закарпатті утворився потужний союз племен, який візантійські автори називали 
Великою Хорватією.

Пізніше племінні союзи переросли в утворення вищого рівня — племінні князів-
ства, що вже мали більшість ознак державного устрою: а) влада князя; б) укріплені 
міста-городища; в) приватна власність; г) майнова та соціальна нерівність; ґ) про-
фесійне військо — дружина.

Племінні союзи заклали фундамент давньоукраїнської державності. Після 
розгрому аварами дулібського об’єднання головну роль почали відігравати поля-
ни, які жили в Середньому Подніпров’ї. Вони стали ядром формування Київського 
князівства (Куявії — за арабськими письмовими джерелами).

Князь — керівник племені або союзу племен; з появою держави — її спад-
ковий правитель.
Дружина  — збройний загін, що становив постійну військову силу князя й 
брав участь в управлінні князівством.

ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

РУСЬ-УКРАЇНА

племенаплемена

племінні 
союзи

ПЛЕМІННІ
КНЯЗІВСТВА

родові 
общини

сусідські 
общини

родові 
общини

сусідські 
общини

племенаплемена

племінні 
союзи

ПЛЕМІННІ 
КНЯЗІВСТВА

родові 
общини

сусідські 
общини

родові 
общини

сусідські 
общини



Розділ і. Виникнення та станоВлення Русі-укРаїни

18

2. Вірування в східних слов’ян

Наші предки в ранньому Середньовіччі були язичниками. Язичництво — це 
дохристиянські вірування.

Люди поклонялися духам померлих предків, закликаючи їх допомагати живим. 
Давні слов’яни, залежно від пір року, здійснювали обряди — установлені звичаєм 
дії, щоб забезпечити хороший урожай, приплід худоби, улов риби та здобич на по-
люванні. Для цього духам предків, а також володарям лісів — лісовикам, води — 
водяникам, хати — домовикам тощо приносили подарунки — жертви.

З писемних джерел і фольклору відомо, що слов’янські племена мали 
своїх богів: Дажбога (божество, що дає блага), Сварога (бог вогню, захисник 
ковалів), Стрибога (бог вітру), Велеса (захисник худоби), Перуна (володар 
блискавок і захисник воїнів) тощо. Богинею смерті та смутку була Марена 
(Мара). Відомо й про язичницьке свято Купала в дні літнього сонцестояння. 
Під час цього свята відбувалися масові купання, люди перестрибували через 
вогнище, що символізувало очищення. Окремі елементи цього свята дійшли 
до нашого часу.

Археологи не знайшли слідів великих язичницьких храмів на території су-
часної України. Однак збереглися залишки святилищ — майданчики-капища 
з жертовниками. Очевидно, у центрі таких майданчиків були фігури ідолів — 
дерев’яних чи кам’яних статуй місцевих божків. 

3. Роль міста Києва в утворенні держави східних слов’ян

У літописі «Повість минулих літ» подана оповідь про заснування Києва 
братами Києм, Щеком, Хоривом та їхньою сестрою Либіддю, які походили зі 
східнослов’янського племені полян.

Кий побував на службі у Візантії й там боровся проти аварів. Після цього він 
заснував городок Києвець на Нижньому Дунаї, але там йому закріпитися не вда-
лося. Кий повернувся в Подніпров’я й у другій половині VI ст. на пагорбах (Ста-
рокиївська та Замкова гори) заснував місто Київ. 

Це місто було закладене в центрі розселення східнослов’янських племен. Пів-
нічніше від нього в Дніпро впадають річки Десна та Прип’ять. Тому Київ став міс-
том, що контролювало шляхи сполучення з територіями у верхів’ях Дніпра, Десни 
й Прип’яті. Землі навколо Києва були родючими, багатими на ліси, що дало мож-
ливість полянам будувати житла й укріплення, розвивати землеробство, скотар-
ство та різноманітні ремесла. Зміни, що відбулися в суспільному й господарсько-
му житті, стали важливою передумовою утворення держави. Найбільше державне 
об’єднання полян з центром у Києві стало ядром майбутньої Русі-України.

«Коли ж поляни жили осібно й володіли родами своїми, ... то було [між них] 
три брати: одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив і сестра 
їхня — Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, 
яка нині зветься Щековицею, а Хорив — на третій горі, од чого й прозвали її Хо-
ривицею. Зробили вони городок [і] на честь брата їхнього найстаршого назвали 
його Києвом. І був довкола города ліс і бір великий, і ловили вони [тут] звірину. 
Були вони мужами мудрими та тямущими й називалися полянами. Од них ото 
є поляни в Києві й до сьогодні.

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ
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4. Руські князі середини ІХ — початку Х ст. 
Правління Аскольда

За «Повістю минулих літ», першими скандинавськими князями, які при-
йшли на північні слов’янські землі, були Рюрик і два його брати, які швидко 
померли. У Києві на той час правили Аскольд і Дір. 

Одні вчені вважають їх варягами, інші ж — нащадками Кия, останніми 
представниками місцевої полянської династії. Аскольд і Дір князювали, оче-
видно, у різний час. Арабський мандрівник аль-Масуді називає Діра найвідо-
мішим зі слов’янських князів, який володів містами й величезними територі-
ями. За його правління до столиці приїздили мусульманські купці.

Значно більше свідчень збереглося про Аскольда. В одному з літописів його 
згадують як найвпливовішого та наймогутнішого державного діяча раннього Се-
редньовіччя. Аскольд прийняв, імовірно, титул кагана2, який прирівнювався до 
титулу імператора. Це дало йому можливість підвищити міжнародний авторитет 
Русі-України  й поставити її на один рівень із Хозарією. Візантійські хроністи на-
зивали його «прегордим каганом скіфським». Головний напрям політики Асколь-
да скеровувався на південь і південний схід.

Особливо великого розголосу по всій Європі набув похід Аскольда на 
Константинополь 860 р. Цей похід вразив гордих візантійців, які дивилися 
зверхньо на інші народи. Вхід до константинопольської гавані закривався 

Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Кий був перевізником, бо тоді коло 
Києва перевіз був з тієї сторони Дніпра. Тому [й] казали: “На перевіз на 
Київ”. Коли б Кий був перевізником, то не ходив би він до Цесарограда1. 
 А сей Кий княжив у роду своєму і ходив до цесаря...

А коли він вертався назад, [то] прийшов до Дунаю, і вподобав місце, і поста-
вив городок невеликий, і хотів [тут] сісти з родом своїм. Та не дали йому ті, які 
жили поблизу. Так що й донині називають дунайці городище те Києвець. Кий же 
повернувся у свій город Київ. Тут він і закінчив живоття своє. І два брати його, 
Щек і Хорив, і сестра їхня Либідь тут померли» (З «Повісті минулих літ»).

1. Який фрагмент літопису свідчить про походи Кия до Візантії? 
2. На що вказує наявність двох версій біографії Кия? Чи міг він, на вашу    

 думку, бути одночасно і князем, і перевізником? 

Засновники Києва.
Фрагмент сторінки 

Радзивіллівського 
літопису. Кінець XV ст.

1 Цесароград, або Царгород — давньоукраїнська назва столиці Візантії Константино-
поля. Нині — Стамбул, територія Туреччини.

2 Каган (або кахан) — титул володаря в тюркських і монгольських народів.



Розділ і. Виникнення та станоВлення Русі-укРаїни

20

гігантським залізним ланцюгом, тому вона була неприступною для ворожих 
кораблів. Із суші місто захищала від ворогів багатокілометрова укріплена сті-
на. Аскольд вибрав момент, коли візантійський імператор зі своїм військом 
пішов на арабів. 18 червня 860 р. рано-вранці руські кораблі захопили бухту 
Золотий Ріг. 

Візантійський імператор Михайло ІІІ змушений був покинути своє військо, 
щоб рятувати Константинополь. Йому вдалося пробратися в оточену столицю 
й організувати її оборону. Сім днів київська дружина тримала місто в облозі,  
а потім відступила. Візантійці вважали це дивом. Історики  припускають, що між 
Аскольдом і Михайлом III був укладений таємний договір, про який не зберегло-
ся відомостей в історичних джерелах. У наступні роки Аскольд здійснив ще три 
походи на Візантію, у результаті яких були підписані договори, вигідні русинам. 
Один з них підписаний у 873–874 рр.

У зв’язку з походами Аскольда на Константинополь у візантійських дже-
релах згадується про хрещення населення Київського князівства. Так, автори  
ІХ ст. пишуть, що приблизно 860 р. князь Аскольд охрестився зі своїми дру-
жинниками. «Тепер вони проміняли еллінську й безбожну віру (язичництво),  
у якій раніше перебували, на чисте християнське вчення, увійшовши в число 
підданих нам друзів. У них загорілася така спрага віри та ревність, що вони 
прийняли пастиря й з великою старанністю справляють християнські обря-
ди», — писав Константинопольський патріарх (глава церкви) Фотій.

Часи правління Аскольда й Діра були останнім періодом існування держав-
ного об’єднання полян. Ця історична спадщина належить сучасним україн-
цям, предки яких мали власне державне утворення в Середньому Подніпров’ї. 
Об’єднання полян з центром у Києві визнавалося могутньою Візантійською ім-
перією ще до виникнення Русі-України.

5. Князювання Олега

У середині ІХ ст. північнослов’янські та фінські племена запросили до себе 
княжити варязьких князів. Рюрик, який правив найдовше, заснував Новгород. 
Помираючи, він передав князювання своєму родичеві Олегу, бо його рідний 
син Ігор був ще дитиною.

Новий правитель Новгорода у 882 р. рушив униз Дніпром, заволодів Києвом, 
підступно вбивши київських князів Аскольда й Діра.

Захопивши владу в Києві, Олег відтепер контролював увесь шлях «із варяг у 
греки». Він об’єднав два центри східнослов’янських земель на півдні й на півно-
чі — Київ і Новгород. Так була започаткована держава, яку сучасники називали 
Русь, або Руська земля.

Пізніше історики дали їй назви Київська держава, Київська Русь, або 
Русь-Україна. Політичним, господарським і культурним центром цієї вели-
чезної середньовічної імперії були землі сучасної України. Уведення істори-
ками таких назв потрібне ще й для того, щоб відрізнити її від пізніших держав, 
які згодом утворилися на цій території: Галицько -Волинська держава (коро-
лівство Руське), Литовсько-Руська держава, Московська Русь.

Більшість населення Русі-України становили слов’яни. Разом з ними жили 
балти, булгари, сармати, угро- фіни, нормани та представники інших народ-
ностей.



§ 2. Утворення Русі-України

21

Під час свого правління (882–912) Олег проголосив Київ столицею — 
«матір’ю городів руських». Він значно розширив межі держави. До неї були при-
єднані древляни, уличі, радимичі, кривичі та сіверяни. Олег підкорив і північні 
племена — чудь і мерю.

Підпорядкування Києву сусідніх князівств дало Олегові можливість не лише 
збирати данину з нових земель, а й залучати їхні війська для спільних походів. Як 
загинув Олег, достеменно невідомо. Одна з версій щодо цього подана в «Повісті 
минулих літ». За іншими версіями, Олег загинув під час походу на південно-схід-
ні землі, на березі Каспійського моря.

1 Візантійці вели літочислення «від створення світу», яке було, на їхню думку,  
у 5508 р. до народження Христа.

«У рік 63901 [882] вирушив Олег [у похід], узявши 
багато своїх воїв — варягів, чудь, словен, мерю, весь, 
кривичів... І прибули до гір Київських, і довідався Олег, 
що [тут] Аскольд і Дір удвох княжать. І сховав він воїв у 
човнах, а інших позаду зоставив, і сам прийшов [на берег 
Дніпра], несучи Ігоря малого. А підступивши під Угор-
ське [і] сховавши воїв своїх, він послав до Аскольда й Діра 
сказати, що, мовляв: “Ми — купці єсмо, ідемо в греки 
од Олега й від Ігоря-княжича. Прийдіть-но оба до рідні  
своєї, до нас”.

Аскольд же й Дір прийшли. І вискочили всі інші [вої] 
з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: “Ви оба не є ні 
князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. — І [тут] 
винесли Ігоря. — А се — син Рюриків”.

І вбили вони Аскольда й Діра, і віднесли на гору, і погребли [Аскольда] на 
горі...» (З «Повісті минулих літ»).

• Знайдіть в історичному атласі назви племен, до яких належали воїни 
Олега. Чи згадується серед них плем’я русів?

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

Т. Шевченко. 
Аскольдова 

могила.1846 p.

Походження слова Русь остаточно не з’ясоване. В учених-істориків є кілька 
версій:

• від праслов’янського рудь, рус, що означає «світлий, русий»; такої думки 
дотримуються прибічники слов’янського походження назви Русь;

• від росів — слов’яно-сарматських племен, які розселилися на Середньо-
му Подніпров’ї вздовж річок Рось, Росава, Роставиця й належали до антського,  
а згодом до полянського союзу племен;

• від назви скандинавських племен (вікінгів, варягів): естонці їх називали 
ротсі, а фіни — руотсі; згодом так почали називати їх і в інших місцях. 

Цікаво, що спочатку Руссю називали лише землі навколо Києва, Переясла-
ва та Чернігова. Так, наприклад, місто Переяслав на Київщині літописці імену-
ють Переяславль Руський, а місто в сучасній Росії — Переяславль-Залєський. 

Поступово назва Русь поширилася на всі давньоукраїнські землі, а її меш-
канців почали називати русичами, руссю.

ЦІКАВО ЗНАТИ
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«У рік 6415 [907]. Пішов Олег на греків, Ігоря зоставивши в Києві. Узяв же він 
множество варягів, і словен, і чуді, і кривичів, і мері, і полян, і сіверян, і древлян, 
і радимичів, і хорватів, і дулібів, і тиверців, котрі є пособниками. І з цими всіма 
вирушив Олег на конях і на кораблях, і було кораблів числом дві тисячі.

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

1 Волхви — язичницькі жерці. 

«...Спом’янув він коня свого, що від нього, як прорекли були волхви1, [при-
йдеться] померти Олегові. І призвав він старшого над конюхами, запитуючи: “Де 
є кінь мій, що його я поставив був годувати й берегти його?” А він сказав: “По-
мер”. Олег тоді посміявся й докорив віщуна, кажучи: “Несправедливо говорять  
волхви й усе те — лжа єсть: кінь умер, а я живий”. І повелів він осідлати коня: 
“Дай-но погляну я на кості його”. І приїхав він на місце, де лежали ... кості голі й 
череп голий, і зліз він з коня, [і] промовив: “Чи від сього черепа смерть мені при-
йняти?” І наступив він ногою на череп, і, виповзши [звідти], змія вжалила його в 
ногу. І з того розболівшись, він помер» (З «Повісті минулих літ»).

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ

Князь	Олег, прозваний літописцями, а пізніше й письменни-
ками віщим (тобто чаклун), став одним з найулюбленіших героїв 
у фольклорних творах: дружинних чи військових піснях, леген-
дах, переказах і билинах. Народна пам’ять оповила ім’я князя 
дивними оповідками й казками, пов’язуючи з ним події найдав-
ніших часів. Народ запам’ятав його не лише як видатного й тала-
новитого полководця, а й як чудодія, який умів творити справи 
надлюдські — «обернутися і звіром, і птахом, і комахою». З пли-
ном часу за образом казкового чудотворця майже зник дійсний, 
правдивий образ володаря, який княжив у Києві. Історики бага-
то чого не знають про Олега: ні років народження, ні імен його 
батьків. Упевнено можна стверджувати лише про дві дати його 
біографії — 907 р. (грандіозний похід на Царгород) і 911 р. — під-
писання русько-візантійської угоди. 

6. Походи Олега проти Візантії

Найбільший військовий похід на Візантію був здійснений Олегом у 907 р.
З «Повісті минулих літ» ми дізнаємося, що «пішов Олег на греків на конях і 

на кораблях, і було кораблів числом дві тисячі». Зруйнувавши міста й церкви, 
знищивши населення, Олег підійшов до Царгорода й узяв його в облогу. Ві-
зантійці не змогли організувати оборону. Візантійський імператор змушений 
був укласти з Олегом вигідний для Русі-України мирний договір. Візантійці за-
платили велику данину та надали особливі пільги руським купцям і послам. Зо-
крема, вони зобов’язувалися протягом шести місяців постачати купців харчами 
й забезпечувати їх корабельним спорядженням.

У 911 р. в результаті другого походу Олега був укладений договір, за яким 
визначено порядок викупу полонених. Русичі отримали право служити в імпера-
торському війську.

В. Васнецов. 
Пісня про віщого 

Олега. 1899 р.
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Як бачимо, утворення Русі-України було тривалим процесом. Він розпочався 
після великого розселення слов’ян.

Союзи племен переросли в об’єднання. Найбільшими серед них були зга-
дувані зарубіжними авторами Валінана, Хорватія та об’єднання полян — Куявія.

Важливою подією в процесі формування давньоруської держави стало 
об’єднання північних і південних земель східних слов’ян варязьким правителем 
Олегом. Столицею новоствореної держави став Київ. Розпочалося формування 
території та державних органів влади Русі-України, її зовнішньої політики.

Завдання та запитання

1. Що таке додержавні утворення? Які східнослов’янські додержавні утворення 
вам відомі?

2. Що таке держава та які її ознаки? Використайте інформацію зі словника.
3. Що приваблювало скандинавів на сході Європи?
4. У якій послідовності правили Олег, Дір та Аскольд?
5. Дайте визначення термінам «князь» і «дружинники». Яку роль у давньо-

слов’янському суспільстві відігравали князь та його дружинники?

6. Чим уславилися київські правителі Аскольд і Дір?

І прибув він до Цесарограда, а греки [...] город закрили. І вийшов Олег на бе-
рег, і повелів воям виволокти кораблі на берег. І попустошив він довкола города, 
і вчинив убивство багатьох греків. І палат багато вони розбили, і церкви попа-
лили... І повелів Олег воям своїм колеса зробити й поставити кораблі на колеса. 
А коли настав попутний вітер, напнули вони паруси, [рушили] з поля, і пішов 
[Олег] до города. 

Побачивши ж [це], греки злякалися й сказали, виславши [послів] до Олега: 
“Не погубляй город. Ми згоджуємося на данину, як ти ото хочеш”. І зупинив Олег 
воїв, і винесли йому [греки] їжі та вина, і не взяв він його, бо було воно пригото-
ване з отрутою. 

І зажадав Олег, щоб вони данину дали на дві тисячі кораблів: по дванадцять 
гривень на чоловіка, а в кораблі [було] по сорок мужів. І згодилися греки на це, 
і стали греки миру просити, щоб не пустошив він Грецької землі»  (З «Повісті 
минулих літ»).

• Що, на вашу думку, є вірогідним у літописному описі, а що — ні? Від- 
повідь аргументуйте.

* * *

«Коли приходять русичі, нехай посольське беруть, скільки [посли] хотять, а 
якщо прийдуть купці, хай беруть місячину [продукти харчування на місяць] на 
шість місяців: і хліб, і вино, і м’яса, і риби, і овочів... А коли йтимуть русичі 
додому, нехай беруть у цесаря нашого на дорогу їжу, і якорі, і канати, і паруси, 
скільки треба...

Нехай ходять вони [руси] у город одними воротами, без оружжя, по п’ятдесят 
чоловік, і хай торгують, як ото їм треба, не платячи мита ні від чого...» (З «По-
вісті минулих літ». Частина договору між Візантією та Руссю-Україною 907 р.).

1. Які заняття жителів Русі-України відображено в договорі?
2. Назвіть умови договору, наведені в цьому уривку з літопису.
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7. Які племена приєднав до Русі-України князь Олег? Позначте на контурній карті 
території, на яких мешкали ці племена.

8. Установіть відповідність між датами та подіями й розкажіть про наслідки кож-
ної з них.

 1  860 р.  А   найбільший похід Олега на Візантію
 2  907 р.  Б   підступне вбивство Аскольда Олегом
 3  911 р.  В   другий похід Олега на Візантію
 4  882 р.  Г   перший похід Аскольда на Візантію

9. Яке походження назви Русь? Поясніть на прикладах це поняття.
10*. Порівняйте процес утворення держави в слов’ян і народів Західної Європи, зо-

крема франків. 
11. Проаналізуйте договори  з Візантією. Чи були вони вигідними для Русі-Украї-

ни? Відповідь обґрунтуйте.

 12. Прочитайте поданий уривок з «Повісті минулих літ» і дайте відповіді на запи-
тання. 

 «...По Дніпру, а у верхів’ї Дніпра — волок до ріки Ловоті можна увійти в Іль-
мень, озеро велике. З цього ж озера витікає Волхов і впадає в озеро велике Нево, 
а устя того озера входить у море Варязьке. І по тому морю можна дійти до са-
мого Риму, а од Риму прийти по тому морю до Цесарограда, а від Цесарограда 
прийти в море Понт, у яке впадає Дніпро-ріка...»

 • Про який шлях ідеться в наведеному уривку літопису? 
 • Якими є сучасні назви згаданих географічних об’єктів? 

§ 3. РУСЬ-УКРАЇНА ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ КНЯЗЯ ІГОРЯ 

                   ТА КНЯГИНІ ОЛЬГИ

• Чиїм сином був  князь Ігор? Хто був його опікуном? У якому році він прибув 
до Києва? З ким і за яких обставин?

1. Князювання Ігоря

Після смерті Олега київським князем став син Рюрика Ігор (912–945).  
У літописах його називають Ігорем Старим. Від нього йде династія Рюрико-

вичів, яка безперервно правила в Києві, а згодом 
і в інших князівствах в Русі-Україні. Ігор продов-
жив політику свого попередника, спрямовану на 
розширення території Русі-України та зміцнення її 
міжнародних позицій.

У 943 р. він здійснив похід на Закавказзя й за-
володів багатими містами на Каспійському узбе-
режжі. Це дало можливість київським купцям тор-
гувати на Сході.

Щоб забезпечити вигідну торгівлю з Константи-
нополем, Ігор здійснив два військові походи проти 
Візантії. Однак вони не були такими успішними, як 
походи Аскольда й Олега. 

За словами літописця, візантійський флот, як 
блискавка, попалив кораблі , застосувавши так зва-

Г. Якутович. Ігор та Ольга 
із сином Святославом
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1 «Грецький вогонь» — горюча суміш, яку вперше використали в морській битві ві-
зантійці.

ний «грецький вогонь1». Багато  загинуло. Пер-
ший військовий похід Ігоря в 941 р. на Візантію 
закінчився поразкою.

Другий похід 944 р. завершився укладенням 
вигідного для Русі-України мирного договору. За 
ним київський князь зобов’язувався не нападати 
на володіння Візантії в Криму та не утримувати вій-
ськові гарнізони в гирлі Дніпра. Київська держава 
та Візантійська імперія домовилися надавати одна 
одній у разі потреби воєнну допомогу. Держави 
обмінялися посольствами з умовою, що посли 
матимуть золоті печатки. У договорі визначались 
умови торгівлі. За ними купці-русичі повинні були 
мати спеціальні князівські грамоти й обов’язково 
повідомляти про прибуття своїх кораблів.

У час правління Ігоря з’являються перші звіс-
тки в літописах про появу в південноруських сте-
пах тюркських кочовиків — печенігів. Літопис 
повідомляє про першу збройну сутичку з ними, 
яка відбулася на початку Х ст.

Військові походи приносили славу й багатство князеві й дружинній верхівці. 
Для забезпечення війська продовольством, зброєю, транспортними засобами 
було вирішено збільшити данину, яку збирали з населення за допомогою так зва-
ного полюддя.

У творі сучасника князя Ігоря — візантійського імператора Костянтина Ба-
грянородного — є опис полюддя. Пізньої осені, коли замерзали річки й болота, 
князі вирушали в послідовний об’їзд своїх підданих — «кружляння». Населення 
зобов’язане було сплачувати данину продуктами — воском, полотном і хутром 
звірів. Такий вид податку називають натуральним (від латин. natura — природа). 
Окрім того, місцеві люди повинні були якийсь час їх годувати. Займалися таким 
«кормлінням» князі зі своїми дружинниками всю зиму. Коли ж наставав квітень 
і розтавав лід на Дніпрі, вони поверталися до Києва. Зібрана данина йшла на 
утримання дружини й князівського двору, а частину відправляли у Візантію на 
продаж. Сприятливі умови для торгівлі в Царгороді приносили користь не лише 
купцям, а й князівсько-дружинній верхівці, яка збагачувалася, продаючи у Ві-
зантію здобуту в підлеглих данину. А до Києва везли престижні речі — тонке 
сукно, шовк, зброю, прикраси та прянощі.

У 945 р., під час полюддя в Древлянській землі, піддані князя Ігоря, обурені 
величезним обсягом данини, повстали й убили його. За переказом, древляни 
розбили дружину Ігоря, а князя прив’язали за ноги до двох нахилених дерев і 
відпустили їх. Для князя-воїна це була ганебна смерть.

Печен³ги — тюркські кочові племена, що в ІХ ст. населяли Північне 
Причорномор’я.
Полюддя — збирання князем з дружиною або його представниками дани-
ни з підлеглого населення.

М. Реріх. 
Збирають данину. 1908 р.
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2. Правління Ольги

Після смерті князя Ігоря на князівський престол сіла Ольга (945–964), дру-
жина Ігоря, оскільки його син Святослав був ще малим. Її зображено вродливою, 
сміливою, хитрою та мудрою правителькою. Давні автори розповідають про неї 
як про розумну, енергійну й далекоглядну державну діячку.

Перший крок, який зробила Ольга, — жорстоко помстилася древлянам за 
смерть чоловіка. Підступно розправившись із послами древлянського князя 
Мала, які приїжджали до неї двічі, вона зібрала рать і повела її в похід на головне 
місто Древлянської землі — Іскоростень. Тривалий час військо тримало в облозі 
укріплене місто, та все було марно. Тоді княгиня, удавшись до хитрощів, оволо-
діла столицею й ліквідувала древлянський племінний союз. 

У літописі докладно описано й проілюстровано помсту Ольги за смерть Іго-
ря. За неписаним законом того часу (хто не помстився за смерть родичів, був 
зганьблений на віки вічні), княгиня вчинила кровну помсту.

Наступним важливим кроком Ольги було проведення реформ1. Княгиня ро-
зуміла: щоб запобігти новим повстанням, потрібно впорядкувати й унормувати 
обсяг данини. Систему полюддя Ольга замінила «уро-
ками» — новим порядком стягнення данини з чітким 
обсягом. Окрім того, вона започаткувала спеціальні 
укріплені місця — погости, куди відряджали князів-
ських урядників. Вони стали представниками київської 
центральної влади, приймали від населення данину, 
здійснювали судочинство.

У літописі є відомості й про те, що за часів Ольги 
було розбудовано й прикрашено стольний град Київ. 
Особливо велична була резиденція княгині — дво-
поверхова кам’яна споруда, прикрашена мармуром, 
червоним шифером і декоративною керамікою. 

Зміни соціально-економічного й політичного ха-
рактеру, які впровадила княгиня Ольга в Русі-Україні, 
дали змогу зміцнити країну.

Державотворчі заходи княгині були оспівані в 
усній народній творчості.

С. Кирилов. Княгиня  
Ольга (хрещення). 

1993 р.

1 Реформа — докорінна  перебудова; зміна, нововведення.

«У рік 6454 [946]. Ольга із сином Святославом зібрала воїв, багатьох і хо-
робрих, і пішла на Древлянську землю. І вийшли древляни насупротив. І коли 
зійшлися обидва війська докупи, кинув списом Святослав на древлян, а спис 
пролетів між вухами коня й ударив під ноги коневі, бо був Святослав зовсім ма-
лим. І сказав воєвода Свенельд і кормилець Асмуд: “Князь уже почав. Ударимо, 
дружино, услід за князем”.

І перемогли вони древлян. Древляни ж побігли й закрилися в городах своїх. 
А Ольга кинулася із сином своїм на Іскоростень-город, бо ті городяни вбили були 
мужа її, і стала довкола города із сином своїм. А древляни заперлися в городі й 
кріпко боролися з городських стін, бо знали вони, що самі вбили князя й на що 
довелося б їм здатись.

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ
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Перша помста княгині Ольги — 
древлянських послів кинули 

в глибоку яму й закопали живцем.

Малюнок з Радзивіллівського 
літопису. ХV cт.

1 Трут — гніт або висушений мох чи гриб, який займається від іскри та тліє. Ви-
користовувався для розведення багаття.

І стояла Ольга ціле літо, і не могла взяти города. І намислила вона так: по-
слала послів до города, кажучи: “Чого ви хочете досидітися? Адже всі ваші горо-
ди здалися мені, і згодилися на данину, й обробляють ниви свої та землю свою.  
А ви хочете з голоду померти, не згоджуючись на данину?.. Лише малого я у вас 
прошу: дайте мені від двора по три голуби й по три горобці, бо не хочу я тяжкі 
данини накласти на вас, як ото муж мій, а сього прошу у вас малого”.

Древляни ж раді були цьому. Зібрали отож вони від двора по три голуби та по 
три горобці й послали до Ольги з поклоном. Ольга тоді сказала їм: “Се вже покори-
лися ви єсте мені й моїй дитині. Ідіть-но в город, а я завтра відступлю од города й 
піду в город свій”. Древляни ж раді були [цьому], увійшли в город і розповіли про 
все людям. І зраділи люди в городі.

Ольга тим часом, роздаючи воям кому по голубові, а другим — по горобцеві, 
звеліла їм кожному голубові й горобцеві прив’язати трут1, обгортаючи його в ма-
ленькі хустинки й ниткою прив’язуючи до всіх голубів і горобців. І звеліла Ольга, 
коли смеркалося, воям своїм пустити голубів і горобців.

Голуби ж і горобці полетіли в гнізда свої, — ті в голубники свої, а горобці — під 
стріхи, — і тоді загорілися голубники, а од них хижі й стодоли. І не було двора, де б 
не горіло, і не можна було гасити, бо всі двори загорілися. І побігли люди з города, і 
повеліла Ольга воям своїм хватати їх.

А як узяла вона город, то спалила його. І старійшин же города спалила,  
а інших людей — тих побила, а других оддала в рабство мужам своїм, а решту їх 
зоставила платити данину» («З Повісті минулих літ»).

Друга помста княгині Ольги — 
спалення древлянських послів.

1. Що спонукало Ольгу воювати з древлянами?
2. Що в цій літописній оповіді є історичним фактом, а що, імовірно, 

є художнім вимислом?

Малюнок з Радзивіллівського 
літопису. ХV cт.
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3. Зовнішньополітичні заходи княгині Ольги

Досить успішною була й зовнішньополітична діяльність Ольги. Її політи-
ка1 полягала в забезпеченні інтересів своєї держави мирним дипломатичним 
шляхом.

У 957 р. княгиня здійснила поїздку до Константинополя. До цього часу 
східні слов’яни ходили на Константинополь військовими походами. Уперше 
було споряджене мирне посольство (понад 100 осіб), яке урочисто прийняв  
візантійський імператор Константин Багрянородний. Відбулися переговори 
про відносини двох держав, союзну угоду, а також обговорювалося питання 
християнізації Русі-України.

У Константинополі Ольгу урочисто охрестили в соборі Святої Софії. Серед 
її оточення було чимало християн. Однак християнство за князювання Ольги не 
стало державною релігією. Літописець пише, що проти цього був наступник пре-
столу Святослав — син Ольги. Київська держава надалі залишалася переважно 
язичницькою.

Княгиня Ольга встановила дипломатичні відносини з Німецькою імперією. Вона 
обмінялася посольствами з німецьким імператором Оттоном I. У результаті цих зу-
силь Русь-Україна встановила відносини з двома наймогутнішими державами 
середньовічної Європи — Візантією та Німецькою імперією. Очевидно, це впли-
нуло на поглиблення торговельних відносин і сприяло культурним впливам, зо-
крема поширенню християнства.

В Україні глибоко шанують пам’ять про княгиню — їй споруджено па-
м’ятник, присвячено книжки й кінофільми. На державному рівні встановлена 
нагорода — Орден княгині Ольги, яким нагороджують жінок за визначні за-
слуги в державній та суспільній діяльності, вихованні дітей.  

Завдання та запитання

1. Якою була система збору данини за часів Ігоря? Охарактеризуйте її.
2. Назвіть роки правління княгині Ольги.
3. У чому полягали реформи княгині Ольги?
4. Поясніть значення термінів «уроки», «погости».

5. Проаналізуйте договори Ігоря з Візантією. Чи були вони вигідними для Русі-
України? Відповідь обґрунтуйте.

6. Позначте на контурній карті напрямки походів Ігоря проти сусідніх держав.

7. Порівняйте правління князів Олега й Ігоря. Що було характерним для них обох?
8. Чому встановлення Ольгою чітких норм данини («уроків») історики оцінюють 

як важливий крок у розвитку держави?
9. Складіть і запишіть оповідання на одну з тем: «Ольга й древляни»; «Княгиня 

Ольга — реформаторка»; «Княгиня Ольга — дипломатка».

10*. Складіть історичний портрет княгині Ольги, описавши, перелік основних рис її 
характеру та політичну діяльність.

11. Висловте власне ставлення до постаті княгині Ольги.

1 Політика — діяльність органів державної влади або окремих діячів усередині кра-
їни та в міжнародних відносинах.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА
Історичний портрет князя Святослава

1.	 Намалюйте родовідне дерево князя Святослава.
2.	 Прочитайте уривок з історичного джерела та виберіть правильну відпо-

відь на запитання.

 «... І коли зійшлися докупи, кинув списом Святослав на древлян, а спис про-
летів між вухами коня й ударив під ноги коневі, бо був Святослав зовсім ма-
лим...»

• Про яку подію йдеться?

А підкорення Святославом древлян
Б похід Ольги на древлян як помста за смерть чоловіка
В похід Ігоря на древлян
Г ритуал тогочасного початку битви

3. Прочитайте інформаційне повідомлення про князя Святослава й особли-
вості історичного періоду, коли він жив. Складіть і запишіть план наведе-
ного нарису.

Святослав — князь-лицар. Святослав був єдиним сином Ігоря й Ольги. До-
сягнувши повноліття, він почав правити Руссю-Україною.

За словами візантійського хроніста Лева Диякона, Святослав був «середній 
на зріст і доволі стрункий, широкогрудий, з пласким носом, блакитними очима 
й довгими кострубатими вусами. Волосся на його голові було вистрижене, за 
винятком одного пасма (ознака шляхетного походження); в одному вусі носив 
золоту сергу, прикрашену рубіном і двома перлинами. Князь зазвичай був по-
хмурим і суворим на вигляд. Носив білий одяг, як і інші русичі, але відрізнявся 
чистотою».

Святослав Ігорович князював недовго (964–972), але залишив яскраву 
згадку про себе. Він був хоробрим воїном, невибагливим, майже все життя про-
вів у військових походах. Ідучи на війну, ніколи не брав ані казанів, ані наметів. 
Спав, як і всі воїни, на землі просто неба, поклавши під голову сідло. Князь був 
шляхетним воїном. Плануючи похід, не використовував військові хитрощі, а за-
здалегідь попереджував через свого посланця: «Іду на Ви!»

Святослав і Хозарський каганат. Святослав здійснив кілька вдалих похо-
дів проти свого південно-східного сусіда — Хозарського каганату. У 964 р. він 
здійснив успішний похід на Оку й Волгу, де жили в’ятичі, які сплачували данину 
Хозарському каганату, і підкорив їх.

Проте головною метою походу 964 р. все ж були хозари. Між Святославом і 
волзькими булгарами (головний союзник Хозарського каганату) відбулася бит-
ва, у якій він легко переміг. У 965 р. київський князь вирушив Волгою вниз і за-
воював столицю Хозарського каганату — місто Ітиль.

З Північного Прикаспію Святослав пішов через Північний Кавказ і досягнув бе-
регів Азовського моря. Русичі завоювали місцеві племена ясів (осетинів) і касогів 
(адигів). По дорозі захопив добре укріплене хозарське місто Білу Вежу й повер-
нувся до Києва переможцем з великою здобиччю й полоненими.

Під час походів на Хозарію Святослав поширив свою владу на Східний Крим 
і Таманський півострів, де було Тмутороканське князівство.
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У 968 р. Святослав здійснив другий похід на Хозарський каганат, який закін-
чився цілковитою перемогою. Проте розгром хозар мав і негативний наслідок: 
він відкрив шлях кочовим племенам печенігів на Русь-Україну. 

Святослав і Балкани. Пізніше Святослав уступив у затяжну війну між Візан-
тією та Болгарією. Похід 968 р. в Болгарію закінчився успішно. Князь розгромив 
болгар і розташувався з військом у Переяславці на Дунаї. Печеніги, дізнавшись, 
що Київ залишився без князя, пішли на стольний град і взяли його в облогу. Жи-
телі міста, мужньо обороняючись, послали за підмогою до князя. Повернувшись 
зі своїм військом, Святослав відбив ворожий напад. 

Після перемоги над печенігами князь вирушив у новий похід на Балкани й 
захопив столицю болгар Пловдив. Візантія була занепокоєна зростанням сили 
війська Святослава та його бойовими успіхами. Тому візантійський імператор 
напав на Святослава. Головна битва відбулася під Доростолом. Візантійський 
імператор, маючи велику військову перевагу, сподівався взяти місто облогою, 
та це йому не вдалося. Святослав часто здійснював вилазки, які перетворюва-
лися на справжні битви.

Проте в Доростолі почався голод. У липні 971 р. Святослав дав генеральну 
битву. На початку битви русичі перемагали, вони навіть примусили відступити 
візантійську піхоту. Та імператор пустив у хід важкоозброєну кінноту, яка змуси-
ла  повернутися до Доростола. У тому ж році знесилені сторони розпочали мирні 
переговори.

Було укладено почесний для Київської держави мир, незважаючи на те, що 
вона програла війну. Святослав змушений був відмовитися від завойованих 
земель у Подунав’ї, ведення воєнних дій на цих землях і в Криму. Він здав До-
ростол візантійському імператорові й зобов’язався надавати йому допомогу 
проти арабів. Імператор випустив  з Доростола зі зброєю й надав їм усе необ-
хідне на зворотний шлях.

За часів Ольги та Святослава Русь-Україна здобула вихід до Чорного моря 
між гирлом Дунаю й Дніпра.

Смерть Святослава. Коли Святослав з багатою здобиччю повертався до-
дому, біля Дніпровських порогів на нього напали попереджені візантійцями 
печеніги. У нерівному бою Святослав загинув. До наших часів дійшла легенда, 
яка розповідає, що печенізький князь Куря наказав зробити з князевого черепа 

Похід Святослава 
на Балкани.
Мініатюра з 

Ватиканського 
манускрипту 

(рукопису). XIV ст.
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святковий кубок, який оправив золотом, і частував з нього найшанованіших гос-
тей. На тому кубку було написано: «Чужого шукаючи — своє загубив!»

Внутрішня політика князя Святослава. Не можна стверджувати, що Свя-
тослав не дбав про внутрішній лад у своїй державі. Так, вирушаючи в далекі по-
ходи, він доручав правління своїй матері Ользі.

Після її смерті перед другим походом на Болгарію Святослав провів адмі-
ністративну (управлінську) реформу: поставив намісниками замість племінних 
князів у землях, які намагалися відокремитися від Києва, своїх синів: Олега від-
рядив в Овруч, що в Древлянській землі, а Володимира — у Новгород Великий, 
а старшого сина Ярополка посадив на час своєї відсутності в Києві.

Саме Святославом був закладений принцип монархічного правління, коли 
в різних землях Русі-України правлять не племінні князі, а представники єдиної 
династії Рюриковичів. Це є свідченням того, що князь намагався продовжувати 
справу своїх батьків у зміцненні Київської держави.

4. Ознайомтеся з уривками «Повісті минулих літ» (переклад В. Яременка).

Звернення	Святослава	до	дружинників

«І виставили греки сто тисяч проти Святослава. Русь побачила гре-
ків і дуже злякалася безлічі воїв, і прорік Святослав: “Уже нам діватися ні-
куди, і волею, і неволею станемо супроти: так не посоромимо землі Русь-
кої, а ляжемо тут кістьми, бо мертвий сорому не має. Коли ж побіжимо, то 
сором нам. Тож не маємо втікати, а станемо кріпко, я ж попереду вас піду.  
А коли моя голова поляже, то про свої думайте самі”.

І сказали вої: “Де твоя голова поляже, там і наші положим”.
І вдарилися війська, і була січа велика, й одолів Святослав, а греки побігли...»

Про	дари	візантійців	Святославові

«Зібрав цар бояр і рече їм: “Що будем робити? Не встоїмо проти нього [Свя-
тослава]!” І порадили бояри: “Надішли дари, вивідаємо, чи любить він золото”.

І поклали перед ним [Святославом] золото. І рече він, убік дивлячись: “Схо-
вайте”. Посли ж грецькі повернулися до царя й розповіли: “Як прийшли до нього 
й піднесли дари, він і не глянув на них, а наказав сховати”.

І сказав один: “Випробуй його ще один раз: надішли йому зброю”. Вони ж 
послухали його й послали йому меч та іншу зброю. І принесли Святославу меч. 
Він почав любуватися і хвалити... Посли розповіли цареві все, як було. І сказали 
бояри: “Лютий буде цей муж, якщо багатство зневажає, а зброю бере, — плати 
йому дань”».

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

Дари Святославові від 
візантійців. 

Мініатюра з 
Радзивіллівського літопису. 

Кінець ХV ст.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

Літописна	розповідь	про	юнака,	який	урятував	Київ	від	печенігів		

«Доки князь Святослав сидів у Києві, боялися печеніги переходити межі його 
держави, та коли довідалися, що він пішов на болгарів, напали на руські землі. 

Ольга з онуками своїми Ярополком, Олегом і Володимиром замкнулася в Ки-
єві. Печеніги оточили город великими силами. Була така сила-силенна їхнього 
війська навколо, що ніяк не вийти з укріплень. Людям став дошкуляти голод. 
Тоді почали кияни радитися, чи не піддатися їм печенігам.  Аж каже якийсь ста-
рий: “Добре було б покликати воєводу Претича. Он він стоїть на другому березі 
Дніпра. Хай прийде, то, може, печенігів прожене. Добре було б і до князя Свя-
тослава відрядити когось, щоб покинув болгарів та йшов рятувати рідну землю”. 

Пристали кияни на це й замислилися, хто ж піде. Знайшовся один хлопець: 
“Піду! Я дам собі раду, бо розумію мову печенігів”. 

Узяв хлопець уздечку й пішов у ворожий табір. Ішов і питав усіх, чи не ба-
чили його коня. Біля Дніпра роздягнувся, зайшов у воду й поплив. Аж тоді сха-
менулися печеніги, почали стріляти, але вже не могли нічого вдіяти. Претичеві 
люди помітили хлопця, а він повідомив, що без їхньої допомоги кияни піддадуть-
ся ворогу. 

На другий день удосвіта сіли Претичеві вої в човни, засурмили сильно в сур-
ми й кликали людей з города. І вийшла Ольга з онуками та людьми до човнів. 
Печеніги, подумавши, що це повернувся князь Святослав, відступили від Ки-
єва. А кияни відрядили гінців до Святослава та переказали йому: “Ти, княже, 
чужої землі шукаєш і бережеш, а своєї можеш позбутися. Бо трохи не взяли пе-
ченіги і нас, і неньку твою, і дітей. Чи ж не жаль тобі Вітчизни й неньки старої 
та дітей?” 

Як почув те Святослав, швидко прийшов до Києва, і цілував матір, і дітей 
своїх. І зібрав воїв, і прогнав печенігів у поле, і настав мир».

5.	 Як ви думаєте, чому житель Києва знав мову печенігів?
6.	 Створіть історичний портрет князя Святослава: основні риси зовнішності й 

характеру, оцінки сучасників, характеристику діяльності як політика та вій-
ськового вождя; ваша власна оцінка цієї історичної особи.

7. Уважно розгляньте в історичному атласі, що відображає географічні й іс-
торичні особливості слов’янського світу за часів князя Святослава. Дайте 
відповіді на запитання.

• Куди й проти кого був спрямований перший похід Святослава? Які землі були 
приєднані до Русі-України в результаті цього походу?

• Куди були спрямовані походи Святослава в 960–970-х роках? Заповніть у зо-
шитах таблицю «Походи Святослава». Пригадайте, чим вони завершилися.

Роки Напрямок 
походу

Наслідок
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8.	 Які землі завоював князь? Зафарбуйте їх на контурній карті різними кольо-
рами.

	9. Яку мету ставив перед собою Святослав, воюючи на Балканах? Чи досягнув він 
її?

	10. З чиїми іменами пов’язаний вислів: «Чужого шукаючи — своє загубив»? Про-
коментуйте його.

11.	 Обговоріть, кому була вигідна смерть Святослава. Хто міг його зрадити?
12.	 Розв’яжіть задачу. Умову та відповідь позначте на стрічці часу в зошиті. 

• Княгиня Ольга уклала з Візантією в 946 р. союзну русько-візантійську угоду. 
Через скільки років князь Святослав уклав подібний мирний договір з Візан-
тією?

13. У чому полягала адміністративна реформа Святослава?

14. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Відповідь обґрунтуйте.

• Розгром Хозарського каганату був однозначним виграшем для Святослава, 
але, можливо, програшем для його дітей та онуків? 

15. Чому Святослав призначив намісниками саме своїх синів?

16. Чи міг би князь Святослав здійснювати тривалі військові походи без шкоди 
для внутрішньої політики держави, якби мав недосвідчену матір, а не княгиню 
Ольгу? Відповідь аргументуйте.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА РОЗДІЛОМ І

«ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ»

У результаті Великого переселення народів у IV–VII ст. наші предки вийшли за 
межі своєї первісної батьківщини між річками Одрою та Віслою на заході й Серед-
нім Дніпром на сході й розселилися на землях Європи.

У цей час східнослов’янські племена дулібів, волинян, бужан, древлян, полян, 
сіверян, хорватів, тиверців та уличів заселили більшу частину території нинішньої 
України. Ці племена стали основою формування сучасного українського народу, 
тобто українці як етнос виникли в той же час, що й інші сучасні народи Європи.

Переселення з лісової зони в лісостеп і степ з родючими ґрунтами сприяло роз-
витку господарства та майнового розшарування суспільства. Виокремлюється ро-
дова знать із професійними воїнами-дружинниками. Військові вожді племінних 
об’єднань разом з дружиною мешкали в укріплених племінних центрах — градах, 
що виявлені археологами в Києві, Чернігові, Зимному, Стільському, Пліснеську й 
інших місцях України. Подібні історичні процеси відбувались і в різних частинах 
Європи. Тому періодизація середніх віків в Україні збігається з відповідними пе-
ріодами загальноєвропейської історії. 

До наших днів дійшли назви окремих племінних союзів на землях України: 
Велика Хорватія на Прикарпатті й Закарпатті; Валінана на Волині та Куявія з 
центром у Києві.

Племінні союзи ворогували не тільки із сусідами: аварами, хозарами, візантійця-
ми, а й між собою. Покласти край цій ворожнечі й об’єднати їх в одну державу вдалося 
в наступний період нашої історії. Це сталося завдяки зростанню могутності племені 
полян з центром у Києві. Київ був основним містом, що контролювало тогочасні шля-
хи по річках Дніпру, Десні й Прип’яті.

Об’єднання варязьким вождем у 882 р. земель уздовж шляху «із варяг у греки» 
поклало початок утворенню могутньої середньовічної Русі-України. Її політичним, 
економічним і культурним центром були українські землі навколо Києва.

Існування Русі-України у ІХ–ХІІІ ст. припадає на другий період європейського 
Середньовіччя — зрілі, або класичні, середні віки.

Володарі Києва поступово підкорили сусідні східнослов’янські племена. Прав-
ляча варязька династія слов’янізувалася. Князі Олег та Ігор більше дбали про 
розширення території, ніж про організацію життя підвладного населення. Лише 
княгиня Ольга застосувала дипломатію замість війни в зовнішній політиці, а у внут- 
рішній — ліквідувала древлянський племінний союз й утвердила тут свою владу, 
упорядкувала управління іншими землями, підвладними Києву.

Під час становлення держави сформувались основні суспільні верстви: князів-
сько-дружинна верхівка й селяни-общинники. Племінні гради поступово перетво-
рилися на міста — центри оборони, державного управління, ремесла, торгівлі та 
культури.

Тип господарювання тогочасних селян називають натуральним. Його суть по-
лягала в тому, що основна маса населення жила за рахунок місцевих дарів природи. 
Споживали те, що самі виростили, виготовили, вполювали чи виловили в річці. Не-
обхідні в житті залізні вироби та сіль вимінювали на вирощені продукти або купу-
вали. Адже тодішні гроші — хутро білок, куниць, соболів чи бобрів — також можна 
було добути у своєму лісі. Натуральне господарство робило життя селянської общи-
ни усталеним, стійким, незалежним від зовнішніх обставин. Однак через декілька 
століть така замкнутість стала гальмом для економічного розвитку. 
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За правління Святослава Ігоровича Русь-Україна досягла берегів Чорного моря 
між річками Дунай та Дніпро за рахунок племінних союзів уличів і тиверців на пів-
денному заході нинішньої України.

Святослав розгромив Хозарський каганат і прагнув поширити свою владу на 
Болгарію. Тоді в степах над Чорним та Азовським морями головною силою стали 
кочові племена печенігів. У боротьбі з новими ворогами в 972 р. Святослав загинув. 
Розпочалася нова сторінка історії нашої Батьківщини.

ПЕРШІ ВОЛОДАРІ ПЕРІОДУ СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

Кий (VI ст.). 
Аскольд і Дір

(850і роки — 882 р.)

Існування Київського племінного князівства полян.

Похід на Візантію 860 р. Хрещення Аскольда.

Олег 
(882–912)

Об’єднання північних і південних земель східних слов’ян.
Утворення Русі-України.

Згуртування східнослов’янських племен  
навколо Києва.

Налагодження торговельно-економічнихи контактів 
з Візантією. Договори 907 і 911 рр.

Ігор 
(912–945)

Підкорення уличів і древлян.

Походи на Візантію 941 р. і 944 р.

Зміцнення влади князя, знаті, дружини.

Ольга 
(945–
964)

Придушення повстання древлян у 945 р. Ліквідація 
древлянського князювання.

Реформи

Упорядковано збір данини.

Створено осередки адміністративної та судової влади 
князя на місцях.

Зміцнення зв’язків з Візантією. Хрещення Ольги.

Святослав 
(964–972)

Подальше підпорядкування  
східнослов’янських племен Києву.

Походи на Хозарію 965 р., 968 р.

Підкорення в’ятичів, волзьких булгар і Тмуторокані.
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 §  4.  ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РУСЬКИХ   
  КНЯЗІВ наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.    
  ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ

• Що пов’язує подані власні назви й імена? Утворіть з них логічні пари.  
Київ, Овруч, Новгород Великий, Олег, Володимир, Ярополк.

1. Внутрішня та зовнішня політика Володимира Великого

Після смерті Святослава між його трьома синами розпочалася міжусобна  
війна. Двоє братів — Ярополк та Олег — загинули, «і став Володимир княжити в 
Києві одноосібно», — писав літописець. Володимир правив Руссю-Україною з 
980 р. до 1015 р.

Він провів державну реформу щодо управління землями. Відрядив своїх 
синів, а їх було дванадцять, до різних міст — центрів основних руських земель. 
У «Повісті минулих літ» повідомляється: «Посадив 
Вишеслава в Новгороді, Ізяслава в Полоцьку, Свя-
тополка в Турові, а Ярослава в Ростові, а Гліба в 
Муромі, Святослава в Древлянській землі, Всево-
лода у Володимирі, Мстислава в Тмуторокані».

Отже, було остаточно знищено самостійність 
місцевої племінної верхівки. З того часу (кінець 80-х 
років X ст.) Русь-Україна стає централізованою дер-
жавою. Великому князеві київському підпорядкову-
валися намісники (сини й старші дружинники), які 
сиділи в найбільших містах держави, збирали дани-
ну, управляли й здійснювали суд від його імені. Їм 
у менших частинах земель — волостях — служили 
волостителі. За правління князя Володимира відбу-
лася заміна родо-племінного поділу Русі-України на 
територіальний.

М. Сергєєва. 
Князь Володимир. 2016 р.

РУСЬ-УКРАЇНА 
наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

РОЗДІЛ IІ
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Любеч

Чернігів

Іскоростень

Білгород

Юр’їв

Юр’їв

Корсунь

Овруч

Вишгород

Дорогичин
Берестій

Володимир
Червень

Белз

Перемишль

Саркел (Біла Вежа)

Великий Новгород

Муром БУЛГАР

ІТИЛЬ

Смоленськ

Полоцьк

КИЇВ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ
(ЦАРГОРОД)

Херсонес
(Корсунь)

Територія Русі-України
в 1054 р.

Територія, що 981 р. 
відійшла до Русі-України,
у 1018—1022 рр. була 
захоплена Польщею,
від 1031 р.— знов у складі 
Русі-України

Походи київських князів:
на Візантію, Волзьку 
Булгарію, Польщу, у землі 
чудів (естів)

на східнослов’янські 
княжіння (князь Володимир)

Остаточний розгром 
печенігів князем Ярославом 
у 1036 р.

Кордони й столиці держав 
(середина XI ст.)

1036 г.

РУСЬ-УКРАЇНА ЗА КНЯЗЮВАННЯ
ВОЛОДИМИРА ТА ЯРОСЛАВА (980—1054)
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Володимир Великий зміцнив кордони держави, що 
відсунулися на північ від Чорного моря. Адже печеніги 
майже щороку здійснювали набіги на Переяславські та 
південні Київські землі, іноді доходили до Києва. Вони 
грабували міста й поселення, убивали й забирали в по-
лон чоловіків, жінок і дітей, знищували господарство. Для 
захисту південних земель Русі-України від войовничих 
печенігів Володимир наказав збудувати систему укріп-
лень — так звані Змієві вали — уздовж річок Трубіжа, 
Сули й Стугни. За археологічними даними, висота валів 
досягала 10 м з дерев’яними баштами й стінами.

Наприкінці Х ст. почали карбувати власні монети. Ві-
домі монети Володимира Великого зі срібла — срібники 
та із золота — златники. З одного боку монет було зобра-
жено князя із символами влади, а на зворотному — кня-
жий герб-тризуб і напис: «Володимир на столі, а се його 
срібло». Отже, з часів Володимира тризуб, зображенням 
якого позначали князівську власність, став державним 
символом.

Багато уваги князь Володимир приділив розбудові міста Києва. Розпоча-
лося будівництво «міста Володимира». Центральну частину міста, або Гору, 
оточували високі земляні вали з дерев’яними баштами. До нього прилягали 
укріплені передмістя — найбільшим був Поділ.

Князь особливо дбав про відносини Русі-України з іноземними державами 
та зміцнення її міжнародного авторитету. Володимир розвивав політичні, еконо-
мічні та культурні зв’язки з Візантією, Польщею, Угорщиною, Чехією та західно-
європейськими країнами. З цією метою допомагав візантійському імператорові 
Василію II придушити бунтівних феодалів у Малій Азії. За цю допомогу Володи-
мирові була обіцяна в дружини сестра імператора, принцеса Анна, але з різних 
причин шлюб відстрочували. Тоді Володимир завоював Херсонес (Корсунь) у 
Криму, який належав Візантії. Про це князь сповістив Василія ІІ лаконічно: «Так 
буде й з вашим Константинополем». Імператор негайно відрядив Анну до Воло-
димира.

Міждинастичні шлюби в добу Середньовіччя були дуже поширені в Європі. 
Часто ними скріплювали мирні та союзницькі угоди. На Русі-Україні вони беруть 

Монети часів 
Володимира 

Великого

Давній Київ. 
Сучасна реконструкція
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початок від Володимира Великого. Князь він активну дипломатичну гру, закріп-
люючи політичні союзи за допомогою т. зв. шлюбної дипломатії. Сина Свя-
тополка він одружив з донькою польського короля Болеслава Хороброго, Яро-
слав став зятем шведського короля Олафа, донька Премислава вийшла заміж 
за угорського короля Владислава Лисого, Предслава стала дружиною чеського 
короля Болеслава Рудого.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Б. Чоріков. Замах Рогніди 
на Володимира. 1836 р.

Шлюбна	дипломàтія — скріплення міждержавних угод міждинас-
тичними шлюбами.

Після смерті батька в боротьбі за київський пре-
стол Володимир, щоб зміцнити свої позиції та зару-
читися підтримкою полоцького князя Рогволода, 
посватався до його доньки Рогніди. Вона славилася 
своєю гордістю та красою, а отже, будучи чистокров-
ною княжною, знехтувала пропозицію Володимира. 
«Не хочу роззувати робичича!» — відповіла, уважаю-
чи негідним кохати сина князя Святослава й простої 
ключниці Малуші, тобто прислуги, дарма що улюб-
лениці княгині Ольги. Відмовив у союзі й батько гор-
дої княжни. 

Тим часом Добриня — дядько Володимира, брат 
Малуші, який у цей час від його імені управляв Нов-
городом, — захопив Полоцьк. Рогволода із синами 
безжально вбили, а Рогніду силоміць видали заміж 
за Володимира. Від цього шлюбу народилися сини Ізяслав, Ярослав, Всеволод і 
Мстислав, а також доньки Предслава та Премислава. Рогніда, прозвана за свою трагіч-
ну долю Гореславою, не вибачила чоловікові кривди. За переказами, вона готувала 
на нього замах. Викривши дружину, розгніваний Володимир хотів убити її, і тіль-
ки рішуче заступництво старшого сина Ізяслава відвело біду. Володимир поселив 
Рогніду з дітьми за межами Києва, у с. Предславиному. Пам’ять про це село збе-
реглася донині — у Києві є вулиця Предславинська.

До 988 р. Володимир був язичником. Ця релігія дозволяла мати кілька дружин. 
Під час воєнного походу на захід князь закріпив свої воєнні успіхи одруженнями з 
чеською княжною Мельфідою та німецькою княжною Аделлю. Прийнявши хрис-
тиянство й одружившись з візантійською принцесою Анною (онукою Константина VII 
Багрянородного), Володимир відіслав з Києва всіх інших дружин. Рогніда повер-
нулася з Ізяславом у Полоцьк, де постриглася в монахині під іменем Анастасія.

1 Історична назва міста — Володимир. Уточнювальний додаток Волинський з’явився 
після входження міста до складу Російської імперії у ХVIII ст., щоб відрізнити давній Во-
лодимир в Україні від пізнішого Владимира на Клязьмі в Росії. 

За часів правління князя Володимира завершився тривалий процес форму-
вання території Русі-України. Для цього йому не раз доводилося використовува-
ти військову силу. Спочатку Володимир приєднав західні племінні союзи дулібів 
і хорватів, а також міста — Червен, Белз і Перемишль. Тут він заклав нове місто, 
назвавши його Володимиром1 (нині Володимир-Волинський). На багато століть 
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був установлений кордон з Польщею. У наступні роки відновлено владу Києва 
над об’єднаннями радимичів і в’ятичів.

Русь-Україна за Володимира Великого стала найбільшою європейською 
державою. Залежні від Києва землі простягалися від Карпат до Волги, від Бал-
тійського моря до Середнього Подніпров’я.

З метою розширення кордонів своєї держави та їхнього зміцнення Володи-
мир Великий здійснював військові походи проти сусідніх племен і народів. Він 
воював на західних рубежах своєї держави з литовським племенем ятвягів, яке 
жило між річками Німан і Нарев, а на сході — з волзькими булгарами. Спокій та 
мир на західних і східних кордонах Русі-України перетворили її на торговельну 
державу, де перетиналися сухопутні й водні торговельні шляхи із Середньої Азії 
та Кавказу до Північної Європи.

Через Київ проходило відгалуження Великого шовкового шляху, що вів з Китаю 
до Чорного моря, а далі вгору по Дунаю та Дніпру. Київ поступово набув слави одного 
з найбільших центрів торгівлі в Східній Європі.

Діяльність Володимира Святославича сприяла розвитку Русі-України, зміц-
ненню її міжнародного авторитету.

2.  Запровадження християнства як державної релігії

Завданням зовнішньої та внутрішньої політики Володимира було проголо-
шення християнства державною релігією Русі-України.

На початку свого правління Володимир, маючи намір зміцнити державу, ви-
рішив провести релігійну реформу. Він зібрав та об’єднав в одному святилищі 
верховні божества окремих племен.

Однак язичництво з його багатобожжям не могло сприяти об’єднувальній по-
літиці київського князя. Служителі язичницького культу (волхви, відуни) суперни-
чали з князівською владою. Язичництво роз’єднувало не лише східнослов’янські 
племена, а й протиставляло на релігійному ґрунті Русь-Україну й інші європей-
ські держави. Адже Візантія та інші сусідні слов’янські країни — Болгарія, Че-
хія та  Польща, з якими Русь-Україна підтримувала тісні відносини, — були вже 
християнськими.

У 988 р. Володимир та його дружинники охрестилися. Літописець повідо-
мляє, що сталося це в захопленому Володимиром Корсуні (Херсонесі). Князь 
узяв шлюб із сестрою візантійського імператора за східним християнським об-
рядом. Згодом Володимир охрестив киян у Дніпрі, а язичницьких ідолів (куми-
рів) наказав знищити. 

«І коли [Володимир] прибув, повелів він поскидати кумирів, тих поруба-
ти, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста й 
волочити з Гори по Боричевому [узвозу] на ручай, і дванадцятьох мужів при-
ставив бити [його] палицями. І це [діяли йому] не яко древу, що відчуває, а на 
знеславлення біса. Коли спокушав він сим образом людей — хай одплату при-
йме від людей!..

Учора шанований людьми, а сьогодні знеславлений!
І коли ото волокли його по ручаю до Дніпра, оплакували його невірні люди, 

бо ще не прийняли вони були хрещення. І, приволікши його, укинули його в 

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ
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Г. Якутович. Повалення
 поганських богів.

1980-і роки

За розпорядженням князя Володимира в Києві було побудовано перший 
кам’яний храм — церкву1 Богородиці. На її утримання він наказав віддавати де-
сяту частину своїх прибутків, тому її називали Десятинною. Звичай церковної 
десятини був характерний для західної католицької церкви.

Літописні матеріали й археологічні джерела свідчать, що служителі язич-
ницької віри, а також фігури й інші зображення давньослов’янських божеств 
існували до XIII ст. Однак християнство поступово входило у свідомість на-
ших предків, витісняючи або поєднуючи дохристиянські язичницькі віруван-

ня (наприклад, Зелені свята — Трійцю, свято 
Купала, колядки, віру в лісовиків, домовиків, 
мавок, русалок тощо).

Запровадження християнства відіграло 
важливу роль у подальшій історичній долі 
українського народу. Будучи на перехресті 
між християнським Заходом і мусульман-
ським Сходом, Русь-Україна остаточно по-
єднала свою долю з Європою. Християнство 
ввело Русь-Україну в коло європейських дер-
жав, а правлячу київську династію — у середо- 
вище християнських королівських родин.

1 Термін «церква» має два значення: а) релігійна організація — зібрання громад ві-
руючих; б) культова споруда, храм.

Десятинна церква. 
Сучасна реконструкція

Дніпро. І приставив Володимир [до нього лю-
дей], сказавши: “Якщо де пристане він, то ви од-
пихайте його від берега, допоки пороги пройде. 
Тоді облиште його”. І вони вчинили звелене. 

Потім же Володимир послав посланців своїх 
по всьому городу, говорячи: “Якщо не з’явиться 
хто завтра на ріці — багатий, чи убогий, чи ста-
рець, чи раб, — то мені той противником буде”. 
І, це почувши, люди йшли, радуючись, і го-
ворили: “Якби се не добре було, князь і бояри 
сього б не прийняли”. А назавтра вийшов Воло-
димир з попами цесарициними й корсунськими 
на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли 
вони у воду, і стояли — ті до шиї, а другі — до 
грудей. Діти ж [не відходили] од берега, а інші 
немовлят держали. Дорослі ж бродили [у воді], 
а попи, стоячи, молитви творили» (З «Повісті 
минулих літ»).

1. Чому, на вашу думку, Володимир так 
повівся з кумирами, яких сам і возвели-
чив декілька років перед тим?

2. Порівняйте опис настрою киян під час повалення богів із зображення-
ми на ілюстрації. Чи збігається творче бачення художника з літопис-
ною розповіддю? Відповідь обґрунтуйте.
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Християнство подолало язичницьке племінне багатобожжя, сприяло по-
літичному й культурному об’єднанню східнослов’янських племен, унаслідок 
чого сформувався український етнос. Із запровадженням християнства в Ру-
сі-Україні поширилися писемність, мистецтво книжкової справи, церковний 
хоровий спів, розвинулись архітектура, кам’яне будівництво, художні ремес-
ла, розпис ікон. 

Християнська церква, яка мала на той час уже майже тисячолітню історію, 
принесла на Русь-Україну свою систему внутрішнього устрою (церковну іє-
рархію1), що вплинула на формування феодальної та державної ієрархії Русі-
України.

З часу офіційного хрещення Русі-України 988 р. центром митрополії (цер-
ковної провінції) був Київ. Перші київські митрополити, греки або болгари, при-
бували до столиці Русі-України після висвячення в Константинополі. Київські ми-
трополити перебували в церковному підпорядкуванні Константинопольського 
Вселенського патріарха.

Київська митрополія поділялася на церковні округи (єпархії), які очолювали 
єпископи. За князя Володимира існували Київська, Тмутороканська, Переяслав-
ська, Чернігівська та Новгородська єпархії. З часом, до середини ХІІІ ст., їхнє чис-
ло зросло до 15.

Християнство вносило зміни в життя та побут наших предків. Поступово 
слов’янські імена замінюються на християнські: їх давали на честь святих-по-
кровителів. Обряд хрещення наділяв людину могутнім небесним опікуном. 
Князь Володимир, наприклад, охрестившись, став Василем, а його син Яро-
слав — Георгієм (Юрієм).

Церковне богослужіння потребувало осві-
чених людей, тому були створені школи, а мо-
настирі стали центрами вченості та літописання. 
З’явилася нова освічена суспільна верства — ду-
ховенство: ченці та священники. Християнська 
мораль вплинула на формування руського пи-
саного права, пом’якшуючи кару за злочини.

Християнські віровчення та мораль було взято 
за основу української культури, мистецтва та націо- 
нального характеру.

Водночас утвердження християнства на Ру-
сі-Україні в його східному, православно-візантій-
ському, варіанті зумовило майбутнє протистояння 
й конфлікти між православними українцями та їх-
німи західними сусідами-католиками.

1 Ієрархія — послідовне розміщення посад, чинів і т. ін. від найнижчих до найвищих 
у порядку їхньої підлеглості.

ПАТРІАРХ

ЦЕРКОВНА ІЄРАРХІЯ

МонахСвященник

Єпископ

Митрополит

Ікîна — живописне зображення Ісуса Христа, Богородиці чи святих.
Митропîлія — церковна провінція.
Митрополит — другий після патріарха сан у церковній ієрархії, глава 
митрополії.
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Завдання та запитання
1. Яке місто заклав князь Володимир на західних землях Русі-України? 
2. Що було зображено на срібних монетах князя?
3. Які дії князя Володимира призвели до знищення самостійності місцевої племін-

ної верхівки?
4. Як ви думаєте, чому князя стали називати святим?

5. На контурній карті зафарбуйте території, приєднані до Русі-України за часів Во-
лодимира.

6. Покажіть на карті (с. 36) або в історичному атласі місця, де були збудовані  
укріплені фортеці для захисту південних кордонів Русі-України. 

7. Заповніть у зошитах таблицю.

Сусіди Русі-України, з якими вона:

підтримувала економічні зв’язки підтримувала дипломатичні відносини

8*. Чому, на вашу думку, князь Володимир прийняв християнство саме з Ві-
зантії?

9. Охарактеризуйте позитивні наслідки для Русі-України від прийняття християн-
ства, а також ті проблеми, які постали згодом у зв’язку з цією подією.

10. Прочитайте уривки з історичних джерел. Визначте, чи стосуються події, описані лі-
тописцем, діяльності князя Володимира.

 • «...І коли він прибув, повелів поскидати кумирів, тих порубати, а других вогню 
оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста й волочити з Гори 
по Боричевому [узвозу] на ручай, і дванадцятьох мужів приставив бити [його] 
палицями...»

 • «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська 
битися, і сталася битва межи ними, й одолів він хозар і город їхній — столицю 
Ітиль, і город Білу Вежу взяв...»

11. Прочитайте уривок з історичного джерела та визначте, про діяльність якого кня-
зя йдеться.

 «...І сказав князь: “Се не добре є, що мало городів довкола Києва”. І став він городи 
зводити по Десні, і по Остру, і по Трубежу, і по Сулі, і по Стугні. І став він наби-
рати мужів ліпших із словен, і з кривичів, і з чуді, і з в’ятичів, і ними населив він 
городи, бо війна була з печенігами...»

§  5.  РУСЬ-УКРАЇНА ЗА ЧАСІВ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

• Проаналізуйте подані логічні пари географічних назв та імен. З якого істо-
ричного джерела вони взяті?

Новгород — Вишеслав, Полоцьк — Ізяслав, Турів — Святополк, Ростов — 
Ярослав, Муром — Гліб, Володимир (Волинський) — Всеволод, 
Тмуторокань — Мстислав, Древлянська земля — Святослав.

1. Утвердження князя Ярослава в Києві та його внутрішня політика

Наприкінці Володимирового життя його сини Святополк та Ярослав почали 
виявляти непослух. У 1014 р. Ярослав відмовився платити данину в державну 
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казну. Літопис повідомляє: «Коли Ярослав був (княжив) у Новгороді, давав він за 
умовою до Києва дві тисячі гривен з року в рік, а тисячу роздавав у Новгороді дру-
жині. І так давали всі новгородські посадники, а Ярослав став цього не давати в 
Київ батькові своєму. І мовив Володимир: ‘‘Розчищайте шляхи й мостіть мости’’, 
бо хотів іти війною на Ярослава, на сина свого, але розхворувався». Готуючись до 
боротьби з Ярославом, улітку 1015 р. Володимир раптово помер.

Між синами після його смерті розпочалася кривава боротьба за київ- 
ський престол. У 1015 р. Борис, Гліб і Святослав під час цих сутичок загинули.

Літописець вважає винуватцем заколоту туровського князя Святополка. Ді-
знавшись про смерть батька, Святополк захопив київський престол. Проти ньо-
го виступив брат — новгородський князь Ярослав. Перша битва між братами 
відбулася навесні 1016 р. поблизу Любеча. Ярослав переміг і вступив до Києва. 
Святополк утік до свого тестя, польського короля Болеслава I Хороброго, і там 
за його допомогою зібрав велике військо.

ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ МІСТА

Берестове — заміська резиденція великого князя 
київського Володимира Святославича. Про палац у Бе-
рестові згадують у літописах Х–ХІІ ст., зокрема Нестор 
Літописець. Саме тут і помер Володимир Великий. Після 
нього в Берестові мешкали інші київські князі — Яро-
слав Мудрий, Святослав Ярославич, Всеволод Ярославич 
і Володимир Мономах. Тут затверджували державні акти, 
приймали іноземних послів. У 1091 р. князівський палац 
спалили половці, у 1113 р. кияни його відбудували, та  
все ж до наших часів палац не зберігся.

Окрасою княжого села була церква	 Спаса	 на	 Берес-
тові, зведена в 1072 р. Ця архітектурна пам’ятка поблизу  
Києво-Печерської лаври, незважаючи на те, що її перебудо-
вували неодноразово, збереглася до нашого часу. Уключена 
до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО (1990 р.).

Церква Спаса на
Берестові. Сучасне 

фото

У 1018 р. Болеслав I захопив Київ, Ярослав утік до Новгорода. Київським кня-
зем знову став Святополк. Однак у місті та селах Київської землі господарювали 
іноземні завойовники. Вони збиткувалися з населення, грабували його. Кияни 
повстали проти них. Це змусило Болеслава I повернутися до Польщі, а Свято-
полк утік до печенігів.

Навесні 1019 р. Святополк здійснив свій останній похід на Київ. «Ярослав 
зібрав силу воїнів і пішов йому назустріч, — пише Нестор Літописець. — На 
сході сонця зійшлися супротивники, бій був жорстокий, якого ще не бувало 
на Русі. І, за руки хапаючи один одного, рубались і сходилися тричі так, що 
низинами кров текла. І надвечір узяв гору Ярослав, а Святополк побіг... Яро-
слав же сів у Києві, потрудившись із дружиною, показавши перемогу та труд 
великий».

У 1023 р. проти Ярослава виступив його брат Мстислав, який правив у Тму-
тороканській землі. Битва між ними відбулася поблизу Чернігова, де переміг 
Мстислав. Тоді брати уклали мирний договір. «І розділили вони по Дніпру Русь-
ку землю», — повідомляє літопис. Ярослав продовжив правити в Києві, а Мсти-
слав — у Чернігові.
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Після смерті Мстислава в 1036 р. Ярослав, за 
словами Нестора Літописця, став «самовладцем Ру-
ської землі».

Його основним завданням у внутрішній полі-
тиці було відновлення централізованої влади. Він 
жорстоко розправлявся з тими, хто не хотів йому 
коритися. Відновивши єдність Русі-України, Яро-
слав почав розбудовувати державу — удосконалив 
управління, пом’якшив данину. Це спричинило по-
жвавлення землеробства та скотарства, розвиток 
різних промислів і ремісничого виробництва, по-
жвавлення торгівлі.

Князь продовжив будівництво оборонної лінії на 
півдні держави, яка охоплювала міста Корсунь, Бо-
гуслав та Юр’їв.

За часів князя Ярослава (1019–1054) Русь-
Україна, яка вже була однією з найбільших країн у 
Європі, досягла найвищого розквіту. За кількістю 
населення в Європі вона поступалася лише Візантії 
та Священній Римській імперії німецької нації. Русь-
Україна в цей період стала централізованою монар-
хією — імперією.

Пам’ятник  Ярославу  
Мудрому. м. Біла Церква

ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ МІСТА

Біла	Церква	(Юр’їв) — місто, засноване Ярославом Мудрим у 1032 р. на висо-
кому скелястому березі річки Росі. 

Мешканці Юр’єва жили, постійно очікуючи нападів зі степу. І недарма: чи-
мало руйнувань пережило місто, але воно щоразу поставало з попелу згарищ. 
Так, у 1103 р. Юр’їв, зруйнований половцями, відбудували. 

Значно пізніше місто було зруйноване монгольськими завойовниками. До 
початку XIV ст. зберігалася стара назва міста — Юр’їв, а вже в 1362 р. поль-
сько-литовська хроніка згадує його під новою назвою — Біла Церква.

2. Міжнародні зв’язки 

У відносинах із сусідніми державами князь Ярослав надавав перевагу дипло-
матичним методам. Часто ці зв’язки він також зміцнював за допомогою шлюбів 
своїх дітей з представниками іноземних правлячих династій. Отож недаремно 
його називали «тестем Європи». Ярослав був одружений з Інгігердою — донь-
кою шведського короля. Його сини мали за дружин сестру польського князя, 
онуку німецького цісаря та доньку візантійського імператора.

Тривалий час Ярослав боровся за утвердження західних кордонів Русі-
України, відвоював у польських феодалів Червенські міста, захоплені ними під 
час міжусобиці 1015–1019 рр. Для зміцнення західних кордонів князь заснував 
місто Ярослав на річці Сян.

Князь переміг чудські племена, предків естонців, і заснував місто-фортецю 
Юр’їв (нині м. Тарту в Естонії). Князь успішно воював з печенігами й у 1036 р. 
завдав їм нищівного удару під стінами Києва, і вони перестали загрожувати Русі-
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України. Нащадками печенігів вважають гагаузів, які мешкають нині в Одеській 
області й на півдні Молдови.

Русь-Україна мала жваві дипломатичні відносини зі Священною Римською 
імперією та Францією. Ярослав домігся більш-менш мирних відносин з Візан-
тією. У 1043 р. відбулась остання русько-візантійська війна. Після її закінчення 
була укладена угода, яку пізніше скріпив шлюб Всеволода (сина Ярослава) з 
дочкою візантійського імператора Константина Мономаха Марією. Усі ці захо-
ди забезпечили великий міжнародний авторитет Русі-України, завідчили про її 
могутність.

Королева Угорщини.	Руки дочки Ярослава Мудрого попросив угорський ко-
роль Андраш І. Весілля відбулося в 1046 р. Анастасія Ярославна незабаром при-
йняла католицьку віру й підписувала державні документи своїм новим ім’ям 
Агмунда. Після смерті короля державою правив син Анастасії та Андраша І Ша-
ламон.

Королева Норвегії та Данії. Єлизавету Ярослав Мудрий видав заміж за Га-
рольда Сміливого. Принц закохався в Єлизавету під час відвідин Києва. Княжна 
відповіла Гарольдові, поетові й бардові, взаємністю. Але князь Ярослав пого-
дився видати дочку за норвежця лише тоді, коли той стане королем і просла-
виться лицарською звитягою. Довелося Гарольдові служити візантійському ім-
ператорові й здійснити чимало лицарських подвигів. Ставши королем, Гарольд 
вирушив на війну до Англії, де в одному з кривавих боїв  
1066 р. загинув... Згодом Єлизавета вийшла заміж 
удруге й стала королевою Данії.

Королева Франції.	У XVII ст. в церкві Вільєрського 
абатства біля Парижа знайшли могилу, на надгробку 
якої був напис: «Тут лежить пані Анна, удова коро-
ля Анрі». Це була дочка Ярослава Мудрого. Шлюб 
відбувся в Реймсі, куди Анну відрядили з велики-
ми почестями. Відомо, що Анна до Франції взяла 
слов’янське Євангеліє. Як стверджують дослідники, 
на ньому французькі королі складали присягу. Нині 
ця реліквія зберігається у Франції як Реймське Єван-
геліє. З чоловіком Анна прожила десять років. Їхній 
старший син Філіпп І став королем Франції. 

ЦІКАВО ЗНАТИ

Пам’ятник королеві 
Анні (фрагмент). 

Скульптор В. Зноба. 
Франція, 2005 р.

ДОКУМЕНТИ  СВІДЧАТЬ

Розгром печенігів під Києвом у 1036 р.: «А було ж печенігів без числа. Яро-
слав тоді виступив із города, приготував до бою дружину... А печеніги почали йти 
на приступ, і зустрілися вони на тому місці, де є нині Свята Софія, митрополія 
руська; бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під 
вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати...  
І так погинули вони, а решта їх десь розбіглась і до сьогодні» (З «Повісті мину-
лих літ»).
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 3. Розбудова Києва

Князь Ярослав докладав чимало зусиль для створення нових і розвитку існу-
ючих міст, передусім столиці. Київська земля була розорена чотирирічною бра-
товбивчою війною. Особливо потерпів Київ від великої пожежі та пограбування 
польським військом.

Ярославу довелося спрямувати всі зусилля на відбудову країни та її столиці. 
За часів Ярослава Київ збільшився в кілька разів. Були споруджені нові оборонні 
вали, башти, дерев’яна фортеця, Золоті ворота. 

Навколо Києва Ярослав Мудрий збудував велетенські земляні вали зав-
довжки 3,5 км, заввишки 14 м і завтовшки 30 м. На цих валах стояли високі дубо-
ві стіни. Перед валами були викопані глибокі рови, заповнені водою.

Особливу увагу князь приділяв церкві, розуміючи її значення та роль у дер-
жаві. Зародилося монастирське життя. Південніше від Києва, на високому бере-
зі Дніпра, був заснований знаменитий Печерський монастир, який став релігій-
ним, культурним та освітнім центром Русі-України. 

Західноєвропейські джерела називали Київ за його велич і красу суперником 
Константинополя.

На відміну від багатьох інших середньовічних володарів, Ярослав був освіче-
ною людиною. За це його прозвали Мудрим. Він дбав про розвиток освіти, науки 
й мистецтва. При дворі князя проживали й виховувалися майбутні діячі та прави-
телі багатьох європейських держав, зокрема король Норвегії Гарольд Сміливий, 
угорський король Андраш І та ін. 

У роки правління Ярослава Мудрого відбулася значна подія в житті світо-
вого християнства. Єдина християнська церква остаточно розкололася на дві 
великі частини — східну (православну) і західну (католицьку). Центром східної 
церкви стала столиця Візантії — Константинополь, західної — Рим. Із середини  
ХІ ст. керівники церков — Папа Римський та Константинопольський патріарх — по-
чали відкрито ворогувати між собою.

Ярослав прагнув незалежності руської церкви від Візантії. У 1051 р. князь скли-
кав у Києві Собор (збори) єпископів, на якому без згоди патріарха Константи-
нопольського було призначено митрополитом Київським русина Іларіона — 
священника церкви Спаса в с. Берестові, де стоїть тепер Києво-Печерський 
монастир. 

М. Сажин.  
Рештки Золотих воріт. 1848 р.
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МІСТО ВОЛОДИМИРА

1. Десятинна церква
2. Княжий двір
3. Ротонда

МІСТО ЯРОСЛАВА

4. Софійський собор
5. Церква Св. Ірини
6. Церква Св. Георгія
7. Михайлівський

Золотоверхий собор
8. Церква Св. Дмитрія

КОПИРІВ КІНЕЦЬ

 9. Церква Св. Василя
10. Церква Св. Симеона

ПОДІЛ

11. Церква Св. Богородиці 
Пирогощі

12. Іллінська церква

вул. Волоська — сучасні назви вулиць

КАРТОСХЕМА КИЄВА в XI–XII ст.
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ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ

За час свого правління Ярослав побудував три кам’яні храми та Софійський 
собор, що був символом єдності божественного начала й державної влади. Собор 
Святої Софії Премудрості Божої був закладений, очевидно, у 1011 р. Володи-
миром Великим та Анною. Ярослав Мудрий завершив починання батька. Собор  
Св. Софії залишається однією з найдавніших пам’яток української архітекту-
ри та монуметального живопису. Він став головним митрополичим храмом, де, 
крім богослужінь, відбувалися урочисті державні церемонії, зокрема: сходжен-
ня на великокнязівський престол, укладення договорів, прийом послів. 

При Софійському соборі були відкриті школа та бібліотека. Там Ярослав ор-
ганізував центр перекладів, де грецькі книги перекладали та переписували старо-
слов’янською мовою. Згодом бібліотека при Софійському соборі стала центром 
давньоруського літописання. 

Софійський собор (фрагменти). м. Київ

ДОКУМЕНТИ  СВІДЧАТЬ

«У рік 6545 [1037]. Заложив Ярослав город — ве-
ликий Київ, а в города сього ворота є Золоті. Сей же 
премудрий великий князь Ярослав задля того спо-
рудив [церкву кам’яну] Благовіщення Святої Бого-
родиці на воротах, [щоб] давати завше радість городу 
сьому. Після цього [він звів] монастир Святого Геор-
гія1 [Побідоносця] і [монастир] Святої Ірини2.

І до книг він мав нахил, читаючи їх часто 
вдень і вночі. І зібрав він писців многих, і пере-
кладали вони з гречизни на слов’янську мову  
Письмо Святеє, і списали багато книг. Отець його 
Володимир землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь Ярослав засіяв 
книжними словами серця віруючих людей...» (З «Повісті минулих літ»).

1. Про які споруди йдеться в історичному джерелі?  Знайдіть на картосхемі 
Києва (с.  47) ці споруди.

2. Здійсніть уявну подорож Києвом, використовуючи картосхему. 

М. Сажин  Руїни церкви 
Св. Ірини. 1846 р.

1 Георгій  (Юрій) — хрестильне ім’я князя Ярослава.
2 На честь дружини Ярослава Інгігерди, дочки шведського короля Олафа ІІІ.
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Завдання та запитання

1. Назвіть роки правління Ярослава Мудрого.
2. Ярослав побудував місто Юр’їв (сучасну Білу Церкву) і заснував місто-фортецю 

Юр’їв (нині Тарту в Естонії). На честь кого названі ці міста? 
3. Прочитайте уривок і визначте, про кого пише літописець — про Володимира Ве-

ликого чи Ярослава Мудрого.
  «...Заложив він церкву на Золотих воротах, кам’яну, Благовіщення Святої Бо-

городиці. Після цього монастир Святого Георгія та Святої Ірини...» 
4. Чиї це слова й з якого приводу вони сказані: «Розчищайте шляхи й мостіть 

мости...»?

5. Який напрям діяльності виявився основним у внутрішній політиці Ярослава 
Мудрого? Що було зроблено для його втілення?

6. Покажіть в історичному атласі кордони держави за часів Ярослава Мудрого.
7. Прочитайте уривки з історичних джерел. Визначте, чи стосуються події, описані 

літописцем, діяльності князя Ярослава Мудрого.
 
 • «...Зібрав він писців многих, і перекладали вони з гречизни на слов’янську мову 

Письмо Святеє, і списали багато книг...»
 • «...І зустрілися вони на місці, де ото нині Свята Софія, бо тоді це було поле 

поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір князь, і побігли печені-
ги в різні боки...»

  
8. Назвіть основні підходи до зовнішньої політики князя Ярослава Мудрого.
9. Складіть розповідь від імені Ярослава та його бояр, обговоривши теми (на вибір). 

 • «Як розбудувати Русь-Україну»; 
 • «Як підвищити міжнародний авторитет Русі-України»; 
 • «Просвітницька діяльність володаря Русі-України».

10. Опишіть одну з архітектурних споруд, що була збудована за часів князя Яросла-
ва. Поясніть, чому ви обрали саме цю споруду.

11. Чому народ Русі-України назвав князя Ярослава Мудрим? 

§  6–7.  ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ УСТРІЙ РУСІ-УКРАЇНИ 
   наприкінці Х — у першій половині ХІ ст. 
   РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА

• Від яких слів утворилися прикметники «політичний», «соціальний»? 
Що вони означають?

1. Суспільство. Влада князя 

За правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого остаточно сфор-
мувалася державна (інакше кажучи, політична) система Русі-України.

За своїм політичним устроєм Русь-Україна була феодальною багатонаціо-
нальною імперією, подібною до імперії Карла Великого на заході Європи чи Хо-
зарського каганату — на Сході. Імперія — велика за територією багатоетнічна 
монархічна держава, у якій співіснують панівні та підлеглі народи. Її населяли по-
над двадцять племен і народностей: фіни й балти на півночі, слов’яни — у центрі, 
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тюркомовні племена — на півдні. Середньовічні держави не мали чітко визна-
чених кордонів. Їх розділяли непрохідні ліси, болота, річки або гори. Ці держави 
єднали правлячі династії, закони, податки, релігія та церква.

За формою правління Русь-Україна була монархією. На чолі держави стояв 
один правитель — великий князь київський з династії Рюриковичів. Він видавав 
закони, здійснював суд, призначав своїх намісників. Великий князь зберігав за 
собою і функції воєначальника. Інші князі та бояри, які правили окремими зем-
лями, корилися й визнавали владу великого князя київського. Такі відносини 
всередині панівної верстви називають васалітетом. Князівська верства була 
правлячим і найбільш замкненим станом у суспільстві, доступ до якого давало 
тільки народження. Титул князя не можна було заслужити. Князем можна лише 
народитися.

Опорою князівської влади було постійне військо — дружина. З часом роль 
дружинників як помічників і дорадників великого князя зменшується. Зростає 
вплив великих бояр, які були найближчим оточенням князя. Боярська рада пе-
ребрала на себе функції давньослов’янської ради старійшин. Зберігаються на-
родні збори — віче, які вирішували важливі громадські справи. З посиленням 
влади князя роль віча зменшується.

Суспільство Русі-України, як і західноєвропейських держав, було феодаль-
ним. Економічні відносини базувалися на наявності земельних володінь, визна-
чених з часів княгині Ольги доходів з них (грошових чи натуральних).

Земля за доби феодалізму була найбільшою цінністю. Вона належала київ-
ському князю, який роздавав її для користування або володіння своїм синам, ро-
дичам, боярам і дружинникам. Землеволодіння в Русі-Україні було двох видів — 
умовне (помістя) і безумовне (вотчина). У ранній період історії Русі-України й 
пізніше — за часів правління Володимира та Ярослава — вотчинами володіли 
лише великі князі. Решта феодальної верхівки (бояри та дружинники) користу-
валася помістями, якими князь винагороджував за службу (військову, придвор-
ну, судочинну, управлінську) і які він міг забрати в будь-який момент. Великими 
землевласниками були монастирі, яким князі надавали у власність землі із се-
лами, а іноді й з містами. 

Зв’язок між володарями й підвладним, насамперед неміським, населенням 
існував у формі збору данини. Селяни змушені були сплачувати данину натурою 
(продуктами) або грошима. Величина податків була значною. Відомо, що лише 
на десятину від своїх прибутків Володимир побудував та утримував Десятинну 
церкву — один з найбільших храмів Русі-України. З Х ст. відома така повинність, 
як повоз — постачання коней та різного транспорту для потреб князя та його 
дружини. Вільні селяни несли військову повинність — були учасниками народ-
ного ополчення.

Селян і міських жителів примушували брати участь у будівництві й укрі-
пленні міст, утримуванні в належному стані доріг, які проходили через їхню 
територію.

Бояри — друга після князів вища верства населення Русі-України та се-
редньовічної України.
Вîтчина — земельна власність князів і бояр, яку можна було передавати 
в спадок, ділити між синами, дарувати монастиреві тощо.
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Князь і дружинники захищали населення від зовнішніх ворогів і забезпечува-
ли мир і порядок усередині держави.

 2. «Руська правда»

До появи писемних законів у Русі-Україні, як і в інших «варварських» королів-
ствах Європи, судочинство здійснювали на основі звичаєвого права. Якщо лю-
дину вбивали, то її родичі повинні були знайти злочинця й убити його — «кровна 
помста». За каліцтво родичі скривдженого мали право зробити те саме з кривд-
ником (згідно з відомим біблійним висловом, «око за око, зуб за зуб»). 

За часів правління Ярослава Мудрого було складено перший писаний збір-
ник права «Руська правда». Згодом його доповнили сини та внуки Ярослава: 
«Правда Ярославичів», «Статут Володимира Мономаха».

«Руська правда» обмежила застосування кровної помсти й понівечення, за-
мінюючи їх штрафами. Так, за вбивство огнищанина (управителя князівського 
маєтку) накладали штраф 80 гривен, за вбивство міського жителя, купця або 
ремісника — 40 гривен, а за вбивство простого селянина-смерда — 5 гривен. 
Грошові покарання застосовували і за інші злочини. 

Штрафи й покарання в середньовічному суспільстві залежали від соціально-
го стану потерпілого. Забирали все майно, яке в нього було, виганяли з общини 
(«виставляли на потік») або перетворювали на холопа (раба). Штрафи сплачували 
на користь скривдженого й у казну князя. Судив зазвичай сам князь або його до-
вірені особи.

Для вчених «Руська правда» залишається найважливішим джерелом вивчен-
ня суспільних відносин і судочинства Русі-України. З неї ми дізнаємося про гос-
подарське й культурне життя, про відносини різних верств населення та держав-
ний устрій Русі-України.

 3. Місто та село. Основні верстви населення

У давньоруських літописах згадуються різні типи сільських поселень часів 
Русі-України: село, погост і двір. Село, очевидно, було найбільш поширеним 
типом поселення, де мешкали землероби. Погостами називали центральні по-
селення сільської округи. Двір був укріпленою сільською садибою феодала.

Величина сільських поселень залежала від зони землеробства. На півночі, 
на Волині й у Поліссі, де найдовше зберігався підсічний тип землеробства, по-
селення були невеликими, адже через кілька років люди покидали виснажені 
землі й переселялися на нові.

На півдні, у лісостеповій зоні, де застосовували перелогову систему земле-
робства, сільські поселення були більшими. Вуличної забудови тоді ще не існу-
вало. Двори були розташовані безсистемно, мали як житлові, так і господарські 
будівлі.

Найдавніші поселення міського типу виникли в VI–VIII ст. За величиною й 
характерними особливостями оборонних споруд ці поселення давніх слов’ян 
були трьох різновидів, які відомі з пізніших писемних джерел під назвами «ост-
рог», «городок» і «град».

Кожне це поселення оточував земляний вал, в основі якого лежали два чи 
три ряди дерев’яних зрубів, які не давали можливості весняним водам і до-
щам розмивати вал. На валах найменших укріплень — острогів — був частокіл 
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із загострених колод, так звана острожна стіна. Під стінами острогу з часом 
формувалися неукріплені пригороди — пóсади, які часто потерпали від воро-
жих набігів.

До більш значних поселень належав городок. Його центр називали дитин-
цем. Над його валами височіли зв’язані зі зрубами городниці, що утворювали 
стіну. До дитинця вели брами, як правило, захищені надбрамними вежами. Че-
рез рів до брам перекидали підйомні містки. На найвищому місці дитинця спо-
руджували кількаярусну сторожову вежу. До стін городка прилягав обнесений 
валом, інколи з частоколом, посад, у якому мешкали й працювали ремісники, 
торговці й інший робочий люд.

Найбільше поселення — град — вирізнялося складною системою оборонних 
споруд, що включала дитинець та укріплені ремісничі посади, пристосовані до ре-
льєфу місцевості.

У літописах давні міста не випадково названо градами, тобто «укріпленнями», 
бо первісною функцією найдавніших міст була військова. Однак вони мали не 
лише оборонне значення. З літописних повідомлень довідуємося, що вже в ІХ– 
Х ст. гради були торговельно-економічними центрами союзів племен. У них зосе-
реджувались органи державного управління, проживали князі й бояри. Тут пере-
бувала й князівська дружина. У містах жили купці та ремісники, а оскільки серед 
купців і дружинників було чимало іноземців, можемо зробити висновок про бага-
тонаціональний склад населення найбільших міст.

У ІХ–Х ст.  літописці називають майже двадцять міст, що тоді існували. На-
певно, насправді їх було набагато більше, ніж згадується. На це вказують й ар-
хеологічні розкопки.

На українських землях найдавнішими містами, згаданими в літописах, були 
Київ, Чернігів, Любеч, Переяслав, Білгород, Вишгород, Іскоростень, Василів, 
Родень (біля сучасного Канева), Овруч (Вручий), Перемишль, Червен, Володи-
мир-Волинський та ін.

ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ МІСТА

Вишгород.	 Історії цього невеликого містечка під Києвом може позаздрити 
будь-яке велике місто. Як стверджують археологи, уже в другій половині І тис. 
на цьому місці було розміщене ранньослов’янське поселення. Перша ж літописна 
згадка про Вишгород датується 946 р. і пов’язана з підкоренням княгинею Оль-
гою Древлянської землі. Від тих часів і протягом усього періоду Русі-України 
літописи 38 разів згадували про це місто як про військову фортецю чи княжу 
резиденцію, політичний осередок чи церковно-релігійний центр.

Вишгород був добре захищений природними кордонами й штучними укріп-
леннями: зі сходу — стрімкими схилами Дніпра, з півночі й півдня — ярами, із 
заходу — високим земляним валом. Фортифікаційні укріплення довершували 
потужні стіни, утворюючи оборонний пояс навколо міста. У Вишгороді були роз-
винені всі основні галузі ремесла, але найбільше — видобуток та обробка заліза, 
ювелірна справа, гончарство й будівництво.

Білгород.  «Повість минулих літ» засвідчує, що місто Білгород було закладене 
князем Володимиром у 992 р.  На сучасній карті біля Києва немає міста з такою 
назвою, але є село Білогородка, розташоване на правому березі Ірпеня. Будинки 
древлянського міста давно зникли, а вали збереглися — величезні, високі й такі 
широкі, що на них колись була побудована дорога. Наймогутніший та найкруті-
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Населення Русі-України поділялося на окремі верстви. Соціальну верхівку 
становили князі на чолі з великим князем київським. Далі йшли бояри — нащад-
ки племінних вождів і верхівки князівських дружинників. Усі вони були профе-
сійними воїнами, а військова доблесть і честь цінувались у їхньому середовищі 
понад усе.

Разом з великими й дрібними боярами значний вплив у Русі-Україні мало вище 
духовенство: київський митрополит, єпископи (управителі церковних округів), 
настоятелі великих монастирів.

Міське населення становили купці, ремісники та челядь (обслуга при князів-
ських і боярських домах).

Основною масою населення Русі-України були селяни — понад 90 %. В осно-
ві феодальної суспільної піраміди були вільні селяни-общинники (смерди), які 
обробляли землю й сплачували данину. Згодом частина смердів потрапляла в  
залежність від князя чи боярина.

Залишки валів дитинця 
в м. Білгороді. Сучасне фото

ший вал дитинця розташований з південного 
боку села. 

Значення цієї історичної пам’ятки дуже 
велике: по-перше, це єдина древлянська фор-
теця з валами X ст., що добре збереглася. По-
друге, це єдина найбільша руська фортеця  
X ст., що дійшла до наших днів. Фортець тієї 
епохи в такому стані збереження немає на всій 
території Русі-України. Показово, що площа 
так званого «міста Володимира» у Києві, 
тобто побудованої Володимиром Великим київ-
ської фортеці, становила максимум 11 гектарів, 
а укріплення Білгорода охоплювали понад 110 гектарів.

З падінням Києва в 1240 р. Білгород уже ніколи не підвівся з руїн.

Про	походження	слова	«смерд»

У давньослов’янській мові слово смердіти не мало негативного забарвлен-
ня, як тепер. Сморід означав «запах» (пригадайте смачну ягоду — смородину). 

Простолюдини й селяни (на відміну від князів і бояр) жили в курних хатах. 
Там дим з печей виходив не через димар у даху (як у сучасних будинках), а під 
дах. Тому такі хати були просякнуті кіптявою та запахом диму, а їхні мешканці 
були «запашними», тобто смердами.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Напівзалежними в Русі-Україні були рядовичі, які працювали за договором 
(рядом), і закупи, котрі працювали за грошову позику (купу). Як правило, це були 
люди, які потрапили в боргове ярмо й мусили відпрацювати позику в господар-
стві кредитора. Рабів називали холопами, або челяддю. Рабами переважно ста-
вали військовополонені, їхні діти також залишалися рабами. Холопи не мали 
свого господарства й перебували в повній залежності від господаря. Челядь 
працювала на господарському дворі слугами, стайничими, кухарями тощо.

У ті часи існувала ще одна категорія людей — ізгої (від давньослов’ян. гої-
ти — жити). Це були люди, які через різні причини вибули зі свого соціального  
середовища й знаходилися під опікою церкви. До ізгоїв належали: «попів син», 
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який не вивчив грамоти й не міг успадкувати батьківський сан; збанкрутілий ку-
пець і навіть князь, позбавлений вотчини. Та найчисельнішу групу серед ізгоїв 
становили холопи, які викупилися з рабства, але не мали засобів для життя. 
Саме вони були основою майбутньої верстви кріпосних селян.

 4. Повсякденне життя різних верств населення

Життя людей у середні віки часто було боротьбою за виживання. Селяни, які 
становили дев’ять десятих населення, змушені були важко працювати — усе ро-
били вручну. Найважче їм було під час оранки й збору врожаю. Ходити за плугом 
і працювати із серпом — нелегка праця.

Стихійні лиха й військові дії нерідко зводили нанівець виснажливу працю всієї 
селянської родини. Середній вік селянина становив приблизно 40 років. Вели-
чезною була дитяча смертність. Навіть у князівських сім’ях, як свідчать літописи, 
нерідко половина дітей не доживала до зрілого віку.

Іноземці, які побували в Русі-Україні, говорили про надзвичайну гостинність 
її мешканців. Відмовити в гостинності вважалося безчесним вчинком. Крадіжки 
й обман були настільки рідкісним явищем, що ніхто не закривав своїх осель і 
скринь з добром.

ДОКУМЕНТИ  СВІДЧАТЬ

Влада батьків над дітьми була велика: дітей могли продавати в рабство. 
Якщо глава сім’ї розорявся, то в рабство потрапляла вся сім’я. Якщо помирав 

багатий чоловік, у якого не було сім’ї (дружини та дітей), усе його майно пере-
ходило князеві. Материнське майно переходило тій дитині, у якої вона доживала 
свого віку.

Шлюби відбувалися за згодою батьків. Батьки могли влаштовувати шлюби ді-
тей, не питаючи їхньої згоди. Князі брали активну участь в особистому житті своєї 
челяді. З приводу одруження слуги питали дозволу в князів. Перед шлюбом ула-
штовували заручини, де родичі укладали договір. Якщо шлюб не відбувався, сторо-
на, яка розірвала заручини, виплачувала компенсацію. Батьки часто укладали такі 
договори задовго до шлюбу, особливо князі. У князівських родинах було в середньо-
му п’ять дітей. Князі влаштовували шлюби, як правило, з політичних міркувань.  
З 250 відомих шлюбів князів майже половина — це союзи з представницями інозем-
них династій, і лише 7 — з боярськими доньками. 

З усіх відомих князів Русі-України (497 осіб) тільки 30 прожило понад 60 ро-
ків, а 66 князів загинуло в битвах.

(За Л. Войтовичем) 

СУСПІЛЬНА ДРАБИНА РУСІ-УКРАЇНИ

Раби (холопи, челядь)
Залежні селяни

Вільні селяни
Ремісники

Купці
Духовенство

Дружина
Вище духовенство

Бояри
Князь



§ 6–7. Політичний та соціальний устрій Русі-України...

57

Одяг. Одяг населення того часу був різ-
номанітним. Чоловіки і жінки носили довгі  
сорочки. У теплу пору року сорочки були 
одночасно й верхнім одягом. У чоловіків 
вони були короткими — до колін. Їх носили 
«навипуск», підперезавши поясом, або за-
правленими в поясний одяг. Жіночі сорочки 
були довгими й навіть улітку обов’язково 
поєднувалися або з поясним одягом, або з 
верхнім платтям.

Верхній одяг — свити — носили багаті 
і бідні. У багатих вони були пошиті з спе-
ціальних вовняних тканин, які називалися 
«святочним сукном», натурального світ-
лого кольору. Міський простолюд і селя-
ни мали свити з грубих тканин, витканих 
з погано вичесаної вовни. Про такі свити 
згадано в Києво-Печерському патерику1. 
Ґудзики були кулястої форми на шнурку 
чи ремінній смужці, подібні до вузликів.

Чоловіки всіх верств населення носили 
вузькі штани, заправлені в чоботи або ли-
чаки. У них зображені селяни, городяни й 
князі на мініатюрах Радзивіллівського літопису.

Чоловічі та жіночі костюми мали чітко виражені станові ознаки й відповіда-
ли певному соціальному статусу їхніх власників. Відмінність між костюмами різ-
них верств давньоукраїнського суспільства виявлялася в якості тканин, з яких їх 
виготовляли, і в наявності або відсутності певних різновидів одягу та прикрас. 
Плащ червоного кольору могли носити тільки князі.

Взуття. На ноги взували плетені з де ре в’яної кори, а в містах упереміж 
із шкіряними ремінцями, личаки та поршні. Багаті селяни й городяни носили 
черевики з м’якої частини шкур рогатої худоби.

Довге волосся, чоботи та плащ свідчили про те, що перед вами знатна 
особа. Одяг князів і бояр шили з візантійського й іспанського оксамиту та 
парчі. Узимку одягали кожухи з дорогого хутра куниці чи горностая.

Прикраси. Невід’ємною частиною одягу були прикраси. Найпоширенішими 
навіть серед простолюду були нашийні обручі — гривни — масивні, виготовлені 
зі скрученого джгутом і переплетеного товстого дроту. Їх носили переважно чо-
ловіки.

Жіночі прикраси були різноманітними: браслети з витого дроту й пластинок з 
візерунками, скляні прикраси й намиста з підвісками, персні, каблучки, які було 
знайдено серед розкопаних скарбів і поховань. 

Князівське вбрання: 
1. Князь Ярослав Володимирович. 
З фрески церкви. XII ст. 2. Князь 

Всеволод Мстиславич. 
Мініатюра XII ст.

2

1

1 Патерик — збірка творів XIII ст. церковно-релігійного характеру та загальномо-
рального повчання про початки Києво-Печерського монастиря та його перших подвиж-
ників. Патер (з латин.) означає «отець».
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Русичі часто вдягали сережки. Прикраси з 
трьох намистин носили й чоловіки (але тільки 
в одному вусі). Давньоруською жіночою при-
красою були скроневі кільця, що прикріплюва-
лися по декілька штук до волосся або голов-
них уборів біля скронь перед вухами. 

Розваги. Весело проводити час люби-
ли як і прості люди, так і знать. Свята завжди 
були велелюдними. Проводили ігри, танці та 
змагання на конях. Бажаними учасниками на 
будь-яких гуляннях завжди були скоморохи — 
мандрівні актори, співаки, музиканти, танцю-
ристи, фокусники та дресирувальники. Були 
також скоморохи (зазвичай вправні музикан-
ти), які постійно проживали при князівських і 
боярських дворах.

Князі часто влаштовували бенкети, на яких 
веселилися разом зі своєю дружиною. На таких 
бенкетах не дивиною були бійки між дружинни-
ками. За нанесення серйозних травм кривдни-
ки платили штрафи, згідно з нормами «Руської 
правди». Улюблена розвага князів і бояр — по-
лювання на кабанів, хутрових звірів, але най-
престижнішим вважали полювання на тура.

Харчування. Основною їжею в Русі-Україні були хліб і страви із зерна — каші 
та киселі.

У літописних джерелах зазначено чотири основні види злаків: пшениця, яч-
мінь, просо та жито. У «Руській правді» названо продукти, які віддавали вірнику 
(збирачу судових податків), — «хлібів 7 на тиждень». Детальні свідчення про випі-
кання хліба знаходимо в описі монастирського життя в Києво-Печерському пате-
рику. Відомо, що зерно мололи ручними жорнами, що стояли в печерах, де жили 
монахи. Щоб виготовити хліб, перемелювали («мучили») зерно на борошно, потім 
його заливали окропом, додавали квас (тому хліб був кислий), місили тісто й пек-
ли в печі.

Окрім пшеничних, житніх та ячмінних хлібів, відомі також пшоно й різноманіт-
ні крупи. З вівса та пшениці виготовляли кисіль. 

Найпоширенішим питвом був хлібний квас — 
повсякденний та святковий безалкогольний на-
пій, його вживали навіть у піст. Літописець, ви-
хваляючи щедрість князя Володимира Великого, 
серед страв, призначених для бідних, називає 
квас.

Оскільки русичі, окрім землеробства, займа-
лися скотарством і полюванням, то м’ясо також 
було в меню наших предків. Простолюдини вжи-
вали переважно м’ясо домашніх тварин і свиняче 
сало. На столах бояр і князів траплялась оленина, 
м’ясо впольованих вепрів і турів. 

Жіночі прикраси 
ХІ–ХІІІ ст.

Сучасна реконструкція

Жорна.
Х ст.
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Деяких тварин вважали «нечистими», наприклад лисиць, білок, бобрів, 
хом’яків, зайців, і на них полювали лише заради хутра. З утвердженням христи-
янства до цього розряду введено також і конину, яку виключали з раціону пере-
січної людини-християнина, але вона була популярною в кочовиків. 

З домашньої й дикої птиці в письмових джерелах згадують курей, гусей, го-
лубів, лебедів і рябчиків. Споживали також яйця.

Поширеним було й уживання риби. Крім того, за строгими релігійними пра-
вилами були запроваджені часті пости. Тому ченці ніколи не їли м’яса — тільки 
рибу. Серед різних видів риби особливо цінувався осетер.

Значне місце в раціоні давніх  відігравали молочні продукти. У «Руській правді» 
згадується, що вони пили коров’яче й овече молоко. З молока робили сир, але про 
масло відомостей немає. Можливо, тому, що в середні віки важливо було не лише 
виготовити харчові продукти, а й зберегти їх, а масло довго не зберігається. 

Найтиповішими для Русі-України городніми культурами були капуста й ріпа.  
Відомо також про вирощування часнику, цибулі, гороху, бобів і сочевиці. 

Необхідною приправою була дорога в ті часи сіль, відсутність якої вважали бі-
дою. Постачали її із соляних районів Галицької землі (Удеч і Коломия).  Крім Га-
лицьких земель, сіль привозили з Криму. 

Як бачимо, «продуктовий кошик» давньоруської доби з позицій сьогодення 
вражає своїм невеликим асортиментом. Проте, ураховуючи тогочасний рівень 
розвитку матеріальної культури, можемо сказати, що харчування сільського 
населення Русі-України незначною мірою відрізнялося від переліку продуктів, 
які вживала князівсько-боярська верхівка, котра мала можливість купити деякі 
привозні іноземні продукти.

 5. Сільське господарство, ремесла та торгівля

У давньоруській економіці сільське господарство відігравало значну роль. 
Якщо у VIII–X ст. основним знаряддям обробітку землі було рало, то з Х ст. його 
замінили плуги. Плуг із залізним наральником уже не тільки розпушував, а й пе-
ревертав пласт ґрунту, що значно збільшувало врожайність. Селяни розпочали 
розорювати чорноземи.

Завдяки змінам у способі обробітку землі на межі Х–ХІ ст. землеробство 
досягло високого розвитку. Винайдення плужної техніки сприяло запрова-
дженню врожайних зернових культур, для яких була потрібна глибока оранка. 
Усе це привело до розвитку товарного виробництва борошна й хлібопродуктів 
у Русі-Україні в ХІ ст. Найпоширенішими культурами були жито, пшениця, про-
со, ячмінь, овес, бобові, а також льон і коноплі.

Розпочався поступовий перехід від перелогової до двопільної парової,  
а згодом до трипільної системи. Землю ділили на три частини, три поля: на одній 
сіяли ярові культури, на другій — озимі, а третя «відпочивала» (лежала під паром), 
завдяки чому відновлювалася родючість ґрунтів. Щороку ділянки змінювали. За-
вдяки цим нововведенням підвищилась урожайність.

На чорноземах збір зернових становив 7–8 центнерів з гектара землі1. За під-
рахунками вчених, селянин отримував урожай, що вдвічі перевищував потреби в 

1 У 2019 р. середня врожайність жита в Україні була майже 22 ц/га, ячменю — 35 ц/га, 
а озимої пшениці — майже 42 ц/га.
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зерні його родини. Так з’явився надлишок продуктів. У результаті пожвавилася 
торгівля та швидкими темпами почали розвиватися ремісниче виробництво й 
міста.

Важливою галуззю ремісництва була металургія. Залізо добували з болотя-
ної та озерної руди, що не потребувала складних технологій для обробки. Ковалі 
виготовляли знаряддя праці — лопати, серпи, коси та цвяхи; побутові предме-
ти — ножиці, ножі, відомі «руські замки» з ключами складної форми; зброю та 
амуніцію — мечі, кольчуги, щити, шоломи та бойові сокири. Усе це цінувалося не 
тільки в державі, а й далеко за її межами. 

У Русі-Україні найпоширенішим був дерев’яний та глиняний посуд. Тому серед 
ремісників найбільше було гончарів. З ІХ ст. глиняний посуд виготовляли на гон-
чарному крузі. На своїх виробах гончарі ставили клеймо — ромби й зірки. Інколи 
археологам трапляється посуд з написами. Дерев’яний посуд селяни виготовля-
ли власноруч.

Високою майстерністю славилися ювеліри. Виготовлені київськими май-
страми золоті прикраси були відомі в усій середньовічній Європі. Руські майстри 
володіли багатьма складними техніками виготовлення прикрас. Як, наприклад, 
скань — вироби з крученого срібного або золотого дроту, зернь — маленькі золо-
ті чи срібні зерна накладали на малюнок і припаювали; перегородчаста емаль — 
склоподібною масою різних кольорів покривали підготовлені ділянки, створюючи 
гарні прикраси, що збереглися до наших днів, хоча ця техніка втрачена назавжди.

У той час були поширені ремесла, пов’язані з обробленням шкіри, дерева, ка-
міння й кістки. Найпоширенішими були так звані домашні ремесла — прядіння та 
ткацтво. Ними займались у кожній селянській родині. Адже одяг простих людей був 
з домотканих матеріалів. Усього, за підрахунками вчених, у Русі-Україні було понад 

60 ремісничих професій.
Широкий вибір сільськогосподарської продук-

ції та вишукані ремісничі вироби приваблювали 
іноземних купців. Географічне положення Києва, 
розташованого на перехресті сухопутних і вод-
них шляхів, сприяло тому, що за часів князюван-
ня Володимира та Ярослава місто перетворилося 
на найбільший центр міжнародної торгівлі в Схід-
ній Європі. На березі річки Почайни (протоки Дні-
пра) була велика пристань, куди прибували купці з  
усієї Русі-України, а також Європи й Азії. На київ-
ських ринках свої вироби продавали греки, болга-
ри, вірмени та євреї. 

Через територію Русі-України, окрім внут-
рішніх, проходило три міжнародні торговельні 
шляхи: грецький, «з варяг у греки» — з Північної 
Європи до Візантії, «залозний» — з Європи че-
рез Кавказ до арабського Сходу та «соляний» —  
з Криму до Києва.

Особливо тісні торговельні відносини під-
тримували з найбагатшою тоді країною — Візан-
тійською імперією. В обмін на свої товари русичі 
отримували предмети розкоші, дорогі тканини, 

`

Давньоруські воїни 
Х–ХІ ст. Реконструкція 
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олію, вино, фрукти, вишукану зброю, прянощі, книж-
ки та предмети церковного вжитку.

Із збільшенням обсягів торгівлі й накопиченням 
багатств у представників суспільної верхівки зрос-
тає роль грошей. Гроші є загальним мірилом вартос-
ті товарів, засобом нагромадження багатств, а також 
засобом платежу.

Упродовж Х–ХІ ст. в Русі-Україні переважали 
арабські дирхеми, відкарбовані на монетних дворах 
Арабського халіфату. Траплялися також срібні візан-
тійські та західноєвропейські монети.

Руською грошовою одиницею була гривна1 (зли-
ток срібла масою майже 200 г). Гривни були кількох 
видів: київські, чернігівські й новгородські — і різнили-
ся за формою та масою. Гривна срібла була значною 
сумою. За неї можна було придбати одного вола або 
десять телят. 

У часи розквіту Русі-України великі київські кня-
зі — Володимир, Ярослав і Святополк — розпочали 
власне карбування монет.

За часів Володимира та Ярослава Мудрого про-
довжували розвиватися міста. У літописних повідом-
леннях про події середини — другої половини ХІ ст. 
згадуються вже понад 50 нових міст. Розростаються й 
старі гради, перетворюючись на середньовічні міста. 

Свинцева печатка 
Ярослава Мудрого

Київські гривни

ОСНОВНІ ЗАНЯТТЯ НАСЕЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

Сільське господарство

Промисли

землеробство

бортництво (лісове бджільництво)

скотарство

полювання

рибальство

Торгівля
внутрішня

зовнішня

Ремісництво

металургія, ковальство

ювелірне ремесло

гончарство

оброблення шкіри, каменю й деревини

домашні ремесла

1 Назву давньоукраїнської грошової одиниці гривна взято за основу назви грошей у су-

часній Україні — гривня.
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Завдання та запитання

1. Назвіть провідну галузь економіки Русі-України. 
2. Яку частину податків віддавали церкві? 
3. Назвіть нове знаряддя обробітку землі, що з’явилося в Х ст.
4. Які основні владні функції зосередив у своїх руках великий князь?

5. Покажіть в історичному атласі три основні торговельні шляхи, що проходили 
територією Русі-України.

6. Доведіть, що суспільство Русі-України було феодальним. 
7. Порівняйте існуючі в державі види землеволодіння (помістя, вотчини) із захід-

ноєвропейськими (феод, лен, бенефіцій).
8. Прочитайте уривки з історичних джерел. Визначте, чи стосуються події, описа-

ні літописцем, діяльності князя Володимира Великого.

 • «...Заложив він церкву на Золотих воротах, кам’яну, Благовіщення Святої Бо-
городиці. Після цього монастир Святого Георгія та Святої Ірини...»

 •  «... Якщо вб’є муж мужа, то мстить брат за брата, або син за батька, або 
батько за сина, ... якщо не буде кому мстити, то призначити за вбивство 40 
гривен...»

9. Які товари вивозили з Русі-України, а які ввозили для власних потреб?
10. Складіть розповіді про представників різних верств населення Русі-України 

(зверніть увагу на режим дня, одяг, дозвілля тощо).

11. Уважно прочитавши текст параграфа, заповніть у зошиті таблицю «Соціальна 
структура населення Русі-України».

§  8.  КУЛЬТУРА РУСІ-УКРАЇНИ наприкінці Х —

• Софійський собор, Десятинна церква. Яку з цих пам’яток культури 
пов’язують з іменем Володимира Великого, а яку — з Ярославом Мудрим? 

 1. Архітектура та монументальний живопис 

Будівельники Русі-України створювали чудові споруди з дерева, каменю й 
цегли. Головним будівельним матеріалом у давнину було дерево. З нього зво-
дили житло, оборонні споруди, церкви та мости. Житла переважно були одно-
поверховими, у великих містах — іноді двоповерховими. 

Будинки заможних верств населення згадано в писемних джерелах під на-
звою хороми. Їх складали із зрубів колод, які утворювали цілісний комплекс при-
міщень — сіни, істба, кліть. Істба була житлом, інші приміщення призначені для 
господарських потреб. 

Князівські й боярські садиби в літописах називають дворами. Однак жодних 
свідчень про їхню забудову немає.

Кам’яне будівництво виникло завдяки контактам з візантійською культурою 
після впровадження християнства. Князі прагнули наслідувати спосіб життя ві-
зантійських володарів.

У Києві наприкінці Х — на початку ХІ ст. почали будувати монументальні 
кам’яні споруди: постали два палаци з видовженими фасадними галереями. 
Матеріали розкопок, а також мініатюри Радзивіллівського літопису засвідчу-

у першій половині ХІ ст.
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ють, що князівські палаци були двоповерховими, з аркадами та службовими 
приміщеннями внизу й житловими — угорі.

За мініатюрами, в аристократичних житлах були спеціальні спальні лави, які 
відрізнялися від звичайних шириною, іноді мали підняте узголів’я. На зображен-
нях вони завжди застелені покривалом до підлоги. Їх називали одрами, або ло-
жами.

Перші кам’яні церкви були зведені візантійськими фахівцями. Руські будів-
ничі швидко перейняли цю науку й майстерно будували кам’яні храми в багатьох 
містах Русі-України.

Особливо гарним містом був Київ. Обнесений міцними мурами, сяючи ку-
полами Золотих воріт, він велично стояв на схилах Дніпра. Місто захоплювало 
гостей кам’яними просторими храмами, розкішними хоромами бояр, багати-
ми палацами князя. Найбільшою його прикрасою був основний храм держа-
ви — Софійський собор. 

Композиція собору складна й водночас дуже гармонійна. Відкриті арки (опук- 
лі перекриття) галерей ніби поєднують споруду з довкіллям. Будівля має 13 ку-
полів, основний та найоздобленіший з яких — центр художнього задуму спо-
руди.

Усередині собор був розкішно оздоблений мозаїкою, його окрасою були 
фрески. Фресковий живопис запозичений з Візантії, однак місцеві майстри 
внесли чимало нового. Згодом він набував дедалі більше самобутніх ознак. 
Реалістичні фрески є цінним джерелом вивчення світогляду, побуту й одягу 
наших предків.

На одній з них намальовано музиканта, який грає на старовинному смичко-
вому інструменті, що нагадує скрипку. На іншій фресці три музиканти грають на 
трубах і флейті, четвертий б’є в тарілки, п’ятий перебирає струни лютні, шостий 
грає на інструменті, подібному до арфи. Про місцеве походження музик свід-
чать фрагменти музичних інструментів (гуслі, сопілки, бубни та ін.), що трапля-
ються серед археологічних знахідок в Україні.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Мозаїка	та	фресковий	розпис

Мозаїка. Майстри розпочинали роботу після того, як будівничі закінчували 
зводити собор. Спочатку на стіну накладали підготовчий шар тиньку1, потім на-
носили другий шар, на якому й компонували мозаїчні зображення та робили кон-
турні рисунки — чорною, синьою й червоною фарбами. Нарешті наносили неве-
ликими ділянками третій шар, який швидко покривали фарбами, і, доки розчин 
кам’янів, у нього вдавлювали кубики різнокольорової смальти (скла).

Мозàїка — зображення або візерунок, зроблені з окремих, щільно при-
пасованих один до одного й закріплених на цементі або мастиці різноко-
льорових шматочків скла, мармуру та камінців.
Фреска — картина, написана фарбами (водяними на вапняному молоці) 
на свіжій вогкій штукатурці. 

1 Тиньк — суміш розчину їдкого вапна та піску для покриття стін, стелі тощо; на по-
вітрі цей розчин зазнає хімічних змін, тому міцно тримає фарби.
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Інколи (досить рідко) використовували й кубики з натуральних порід каме-
ню — мармурових вапняків. Смальту варили в тиглях, домішували в розплавлене 
скло барвники — свинець, мінеральні фарби тощо. Смальту розливали «млинця-
ми» на дзеркальну поверхню. Коли вони застигали, їх кололи на окремі кубики.

Софійські мозаїки вражають винятковою насиченістю колориту завдяки вели-
чезній кількості відтінків смальти: зелена має 34 відтінки, золота та коричнева — 
по 25, жовта — 23, синя  — 21, червона — 19, срібна — 9, пурпурова — 6. Усього 
палітра софійських мозаїк нараховує 177 відтінків!

Здатність мозаїк переливатися у світлі сонячних променів, свічок і лампад по-
яснюється тим, що мозаїчні кубики вдавлювали під різними кутами. Постаті ніби 
оживали, і це справляло величезне враження на глядача.

Фрески. Техніка фрескового живопису ґрунтується на тому, що зображення 
робили на сирому тиньку, фарби з натуральних барвників розбавляли чистою 
річковою водою й закріплювали також тиньком. Такі фарби не осипаються й не 
вицвітають.

Матір Божа Оранта.
Софійський собор. 

Мозаїка. ХІ ст. 

Частина фасаду 
Софійського собору зі збе-
реженою кладкою. ХІ ст. 

Сучасне фото

ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ

Спасо-Преображенський, або Спаський,	 собор	 у 
Чернігові — один з найдавніших збережених кам’яних 
храмів України. Він вражає своєю акустикою. Зала 
храму є однією з найкращих в Україні для звучання го-
лосу. Був побудований Мстиславом Володимировичем 
після того, як він помирився зі своїм братом Яросла-
вом Мудрим. У 1036 р. літописець повідомляє: «Мсти-
слав... розхворівся й помер. І поклали його в церкві 
святого Спаса, адже він сам її заложив...»
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Графіті про смерть 
Ярослава Мудрого. 
Софійський собор. 

1054 р.

 2. Писемність та освіта. Українська мова

Українська мова — одна з найдавніших слов’янських мов. Часи її зародження 
сягають періоду великого розселення слов’ян.

Чудовими пам’ятками давньоруської усної творчості є билини (старини), що 
дійшли до наших днів. Їх виконували речетативом у музичному супроводі й роз-
повідали про побут і звичаї князівського двору Володимира Великого, бороть-
бу руських богатирів з кочовиками. Героями билин, зокрема, є три богатирі, які 
боронили південні кордони Русі-України, — Ілля Муромець, Добриня Микитич 
та Альоша Попович. Відома билина й про галицького богатиря, якого народ на-
зивав Дунаєм.

У східних слов’ян у щоденному вжитку побутували діалекти слов’янської 
мови, які відрізнялися між племенами. Це було зумовлено впливом сусідів та 
умовами життя. Давньоукраїнські племена: поляни, волиняни, хорвати й інші, 
давньоросійське плем’я в’ятичів, предки сучасних білорусів — полочани та дре-
говичі — усі мали свої мовні особливості. Про це свідчать писемні пам’ятки, 
складені пізніше, у різних місцевостях. У київських писемних джерелах ХІ ст. вже 
виразно помітні ознаки сучасної української мови.

У Русі-Україні, як і в Західній Європі, використовували дві мови. Щодо цього 
в істориків і мовознавців сумнівів немає. Мовою літератури, богослужіння, літо-
писання та законів була спеціальна «книжна» мова, сформована на основі ста-
роболгарської. Цією мовою святі Кирило й Мефодій, які за походженням були 
болгарами, переклали з грецької Святе Письмо.

У Західній Європі, як відомо, таку функцію виконувала латинська мова.
У Візантії богослужіння правилося грецькою мовою, нею читали й Біблію.  

З поширенням християнства в слов’ян виникає потреба в церковній літературі, 
яка була б зрозумілою простому народу. За переказами, візантійський імпера-
тор відрядив до слов’ян двох ченців-просвітників  — братів Кирила та Мефо-
дія. Вони мали перекласти біблійні книги й навчити слов’ян богослужінню рід-
ною мовою. Для цього був потрібний новий слов’янський алфавіт. Так виникли 
слов’янські абетки — глаголиця1 та кирилиця. Глаголичні літери були складними 

1 Глаголиця (від старослов’янськ. глаголъ, слово) — одна з найдавніших систем 
слов’янського письма, створена приблизно 863 р.
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в написанні, і тому наприкінці Х ст. в Русі-Україні утвердилася кирилиця. Вона 
базується на грецькому алфавіті, доповненому кількома літерами, що переда-
вали шиплячі звуки, яких не було в грецькій мові.

Разом з «книжною» мовою, якою користувалась освічена частина суспіль-
ства, існувала широко вживана розмовна мова. Вона розвинулася на основі міс-
цевих діалектів. Розмовна мова Південно-Західної Русі Х–ХІІІ ст. є одним з етапів 
розвитку сучасної української мови.

З розбудовою держави та поширенням нової релігії виникла потреба в осві-
чених людях, тому церква й князь почали дбати про освіту. Дітей заможних ро-
дин священники навчали переважно вдома. За князювання Володимира Вели-
кого була заснована школа, де «осягали учіння книжне» діти з оточення великого 
князя. Школа для духовенства була відкрита Ярославом Мудрим у Новгороді. 
Тут навчали читання, письма, основ християнства та лічби.

Дипломатичні й торговельні зв’язки Русі-України з європейськими країна-
ми, насамперед з Візантією, потребували високого рівня освіти та знання іно-
земних мов, принаймні латинської та грецької. Тому Ярослав заснував при Со-
фії Київській школу, яка відповідала б цим потребам. Тут вивчали богослов’я, 
риторику, філософію, граматику, географію та іноземні мови. У ній навчалися 
діти Ярослава, знатних киян і шляхетні іноземці. Дітей з простих родин навчали 
грамоти при церквах.

Узагалі серед міського населення грамотність була досить поширена. Це 
засвідчують археологічні розкопки: у Звенигороді, біля Львова, були знайдені 
берестяні грамоти. У Русі-Україні кору берези — берест — використовували за-
мість паперу (подібно до папірусу в Стародавньому Єгипті). На цих грамотах 
було розшифровано численні побутові записи — приватні листи, звіти про ви-
конання робіт, запрошення на поминальні обіди, торговельні розрахунки тощо. У 
Києві гончар зробив «рекламний» напис на виготовленій ним амфорі, видряпав-
ши на ще сирій глині слова: «Благодатнійша полна корчага сія».

У Звенигороді, Перемишлі й Галичі знайдені бронзові стилуси для письма на 
воскових табличках.

Давньоруська культура представлена багатьма тисячами фольклорних, пи-
семних і речових пам’яток, що збереглися до нашого часу. Це лише незначна 
частина, але її досить, щоб скласти цілісне уявлення про багату культуру Русі-
України.

Прилад для письма (металевим стилусом по восковій поверхні) ХІ ст. 
Сучасна реконструкція
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 3. Перші писемні твори

Утвердження християнства було настільки важливою подією, що деякі вчені 
поділяють історію Русі-України на два періоди: дохристиянський та християн-
ський.

Християнство здійснило переворот у свідомості середньовічної людини. У по-
ширенні цієї релігії та її моральних засад (не вбий; не вкради; шануй батька і матір 
своїх; люби ближнього свого; хто не працює, той не їсть тощо) провідну роль віді-
грали монастирі.

Найдавнішим і найшанованішим монастирем був Києво-Печерський. Свою 
назву він отримав від печер на узгір’ях правого берега Дніпра в Києві. Заснуван-
ня чернечої обителі та її авторитет пов’язані з діяльністю трьох високоосвічених 
сучасників князя Ярослава Мудрого: Іларіона, Антонія та Феодосія. Вони жили й 
повчали народ не лише в один час, їх поєднувало походження із заможних арис-
тократичних родин і добровільна відмова від багатства й почестей. Учені-мона-
хи — вихідці з давньоукраїнських земель Київщини та Чернігівщини — справили 
величезний вплив на розвиток християнської церкви в Русі-Україні.

Іларіон власноруч викопав печеру в Дніпрових кручах, де прово див час у мо-
литвах. Ученість і благочестя зробили його відомим у Києві. Він увійшов до кола 
найближчих радників великого князя київ ського Ярослава Мудрого. Іларіон — 
автор найдавнішого твору давньоукраїнської філософської літератури «Слово 
про закон і благодать». Цей богословський трактат написано з великою літера-
турною майстерністю в 1037 р. У творі автор обґрунтовує рівні права новоохре-
щених  з одновірцями Візантії.

У 1051 р. Собор руських єпископів без погодження з Константинопольським 
патріархом обрав Іларіона главою руської церкви. Він став першим Київським 
митрополитом не греком. 

З ім’ям Іларіона пов’язують створення при дворі Ярослава Мудрого найдав-
нішого літопису, який згодом увійшов до складу «Повісті минулих літ». 

Завдання та запитання

1. Що означає слово азбука? 
2. Назвіть імена перших слов’янських просвітителів. 
3. Поясніть поняття «берестяні грамоти».

4. Доведіть, що в Русі-Україні писемність була поширена серед різних верств на-
селення.

5. Проаналізуйте процес формування найдавнішого варіанта української мови.

6. Розгляньте мозаїку Софійського собору «Матір Божа Оранта» (с. 62). Чому, на 
вашу думку, художники зобразили обличчя Матері Божої серйозним, навіть су-
ворим? Що це символізує? Які художні засоби надають постаті урочистості та 
святковості?

7. Що забезпечило збереження фресок протягом століть?

8. Пригадайте, які твори про давньоруські часи ви вже вивчали (билини, перекази, 
художні твори тощо). Охарактеризуйте героїв, які вам найбільше сподобалися, 
розкажіть про їхні подвиги.

9. Уявіть, що «машина часу» перенесла вас до Києва ХІ ст. Які кам’яні споруди ви 
побачите в центрі міста? Опишіть їх.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 
Роль християнської релігії та церкви в житті 

руського (давньоукраїнського) суспільства

1. Яку релігію сповідували наші предки в дохристиянський період?
2.	 Прочитайте з історичного джерела слова Константинопольського патріар-

ха Фотія й виберіть правильну відповідь на запитання.

«...Тепер вони проміняли безбожну віру, у якій раніше перебували, на чис-
те християнське вчення, увійшовши в число підданих нам друзів, і в них за-
горілася така спрага віри та ревність, що вони прийняли пастиря й з великою 
старанністю справляють християнські обряди...»

• Про яку подію йдеться?

А хрещення княгині Ольги в Константинополі в 946 р.
Б хрещення Аскольда в Константинополі приблизно у 860 р.
В хрещення князя Володимира та його дружинників у 988 р. в захопленому 

київською дружиною Корсуні (Херсонесі)
Г установлення незалежності руської православної церкви в 1051 р. на Со-

борі єпископів у Києві

3. І група. Виберіть із тексту розділів І і ІІ інформацію про релігійні події; по-
значте відповідні дати на стрічці часу;

 ІІ група. Занотуйте відомості про церковних діячів тих часів, згаданих  
у І та ІІ розділах.

4.	 Прочитайте інформаційні повідомлення про монахів і видатних давньо-
руських церковних діячів Антонія та Феодосія. Випишіть не знайомі для 
вас імена та слова й дізнайтеся про їхнє значення.

Давньоруські ченці. Вплив чернецтва на життя давньоруського суспільства 
був насамперед релігійно-культурним. Дослідники давньоруського чернецтва, 
описуючи яскравих його представників цього періоду, виокремлюють три мо-
менти в діяльності митрополита Іларіона: глибоку релігійну віру, дар слова та 
яскраво виражену національну свідомість. Цими ознаками можна охарактери-
зувати чернецтво часів Русі-України.

Ченці, або монахи (з грецьк. самітники), здійснили великий вплив на се-
редньовічне суспільство. Серед них було немало освічених представників 
аристократичних родин. Неодружені й бездітні, не маючи особистого майна, 
позбавлені світської гонитви за багатством і чинами, в однаковому просто-
му одязі, ченці посідали проміжне становище між панами та слугами. Своєю 
щоденною фізичною працею, яка вважалася не гідною для пана-аристократа, 
дисципліною та організованістю чернечі общини монастирів були взірцем для 
суспільства.

Монахи виконували різний послух (обов’язки) залежно від своїх знань і вмінь. 
Серед них були перекладачі й переписувачі книг у монастирських приміщеннях-
скрипторіях, укладачі літописів (Нестор), іконописці (Алімпій) і лікарі (Агапіт). 
Окремі з них здійснювали небезпечні подорожі-паломництва до святих місць:  
у Палестину й до Риму. Звідти вони приносили не лише святі реліквії, а й насіння 
та плоди, що не росли на батьківщині. З монастирських садів і городів у нас по-
ширилися волоський горіх, виноград і грецьке жито (гречка).
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Антонія Печерського та Феодосія Печерського — перших давньоукраїнських 
ченців — православна церква визнала святими.

ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ

Антоній	Печерський (бл. 982–1073) — зачинатель 
чернецтва в Русі-Україні, засновник Києво-Печерсько-
го монастиря. Преподобний Антоній (у миру Антип) на-
родився в Любечі біля Чернігова. Прагнучи душевного 
спокою, юнак викопав печеру, де молився на самоті. 
Невдовзі Антип вирушив на гору Афон, що уславилась 
як осередок православного чернечого життя. Там він 
прийняв чернечий постриг та обрав собі ім’я Антоній. 
У 1013 р. повернувся до Києва й оселився в окремій пе-
чері в селі Берестовому під Києвом. Носив грубий одяг, 
харчувався тільки рослинною їжею. Про ченця-аскета 
поширилася слава Києвом і всією Руською землею.

Згодом поруч оселилися інші відлюдники, їхня 
кількість зростала. На прохання Антонія великий 
князь Ізяслав Ярославич віддав монастирю гору над 
печерами. З благословення Антонія тут було спору-
джено дерев’яну церкву, а територію довкола обне-
сено частоколом. Монастир став жити за єдиними правилами й статутом, 
перейнятими з афонських обителей. Так було засновано Києво-Печерський 
монастир.

Антоній брав активну участь у політичному житті держави в роки боротьби 
синів Ярослава Мудрого за великокнязівський престол. Під час повстання киян, 
обурених правлінням Ізяслава, Антоній перебрався до Чернігова. Тут він розпо-
чав будівництво ще одного печерного монастиря. У Чернігові жив недовго: після 
повернення на київський престол Ізяслава Ярославича Антоній також прибув до 
Києва. Останні роки провів у створеному ним Печерському монастирі, де 1073 р. 
взяв участь у закладанні собору Успіння Пресвятої Богородиці.

Феодосій	Печерський (бл. 1009–1074). Найдокладніше нам відомо про ді-
яльність Феодосія. Його молодший сучасник — монах Києво-Печерського мо-
настиря Нестор Літописець — написав «Житіє Феодосія Печерського». Цей 
твір є важливим історичним джерелом. У ньому наведено не лише стислий 
огляд подій, як у літописах, а й опис життя й тогочас-
ного побуту ченців.

Феодосій народився в м. Василеві (теперішній 
Васильків під Києвом) у родині дружинника князя. 
Досі не існує єдиної думки щодо дати народження й 
імені святого, як і щодо деяких інших подій на почат-
ковому етапі його життя. Згодом у Курську Феодосія 
віддали «одному з учителів навчатися Божественних 
книг…». Підліток був здібним учнем, швидко вивчив 
Святе Письмо. Також опановував грамоту й арифме-
тику, щоденно відвідуючи храм, вивчив церковний 
спів і Псалтир.

Згодом Феодосій з купцями вирушив до Києва, де 
постригся в монахи й присвятив своє життя чернечому 
служінню.

Антоній Печерський. 
Фрагмент Свенської 
ікони Божої Матері

Феодосій Печерський. 
Ікона. XVIII ст.
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5.	 Об’єднайтесь у групи, застосовуючи метод «мозкової атаки». Проаналі-
зуйте результати всіх виконаних завдань і сформулюйте висновок про 
роль християнства, монастирів і чернецтва в розвитку освіти, культури 
та моралі давньоукраїнського суспільства. Запишіть цей висновок. 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА РОЗДІЛОМ ІІ

«РУСЬ-УКРАЇНА 
наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.»

Русь-Україна, об’єднавши всі східнослов’янські племінні князівства, деякі 
угро-фінські та тюркські племена, досягла найвищої могутності наприкінці Х —  
у першій половині ХІ ст. за часів Володимира Святославича та його сина Ярослава 
Мудрого. За їхнього правління остаточно було визначено територію та створено 
політичну систему давньоукраїнської держави. Русь-Україна була середньовіч-
ною централізованою монархією — імперією. Великий князь київський зосере-
джував у своїх руках усю повноту законодавчої, виконавчої, судової та військової 
влади. Зміцнення центральної влади Володимиром Великим і прийняття христи-
янства сприяли тому, що Русь-Україна на початку ХІ ст. стала однією з найбіль-
ших і наймогутніших держав тогочасного світу, а київські князі прирівнювалися 
до інших християнських володарів Європи. Нова релігія поступово витісняла язич-
ницькі вірування наших предків. Християнська церква із суворим підпорядкуван-
ням нижчих чинів вищим стала зразком державного будівництва. Єдина релігія 
об’єднувала, консолідувала та згуртовувала суспільство.

З прийняттям християнства в Русі-Україні поширилася кирилична система 
письма, розвивалися освіта, книгодрукування, іконопис, церковний спів та архітек-
тура. З’явилася нова, освічена верства суспільства — духовенство.

За часів Ярослава Мудрого найбільшими досягненнями були відновлення тери-
торії держави після міжусобної війни з братами й підвищення міжнародного авто-
ритету Русі-України. Воєнні походи як головний засіб досягнення зовнішньополі-
тичних та економічних цілей поступаються рівноправним відносинам із сусідніми 
християнськими державами. Подібно до інших тодішніх володарів Європи, Ярослав 
Мудрий закріплював зовнішньополітичні союзи за допомогою династичних шлю-
бів своїх синів і дочок. Він розширив межі держави на північному заході й успішно  
боровся з кочовиками на південному сході. Розгром печенігів під стінами Києва в 
1036 р. на три десятиліття убезпечив Русь-Україну від загрози вторгнень кочовиків.

Ставши настоятелем (главою) Печерського монастиря, Феодосій запровадив 
там строгий статут, за яким монастир перетворився на «гуртожитну громаду» і 
став взірцем для інших. Настоятель улаштував біля монастиря притулок для ка-
лік і давав на них десятину монастирських прибутків від пожертвувань. 

Феодосій займався і світськими справами: клопотався перед князями й суд-
дями про невинних, намагався помирити синів Ярослава Мудрого в часи їхньої 
ворожнечі.

З ім’ям Феодосія Печерського пов’язані повчання про чернечі чесноти й по-
чаток будівництва 1073 р. Успенського собору1 Києво-Печерського монастиря.

1 У роки Другої світової війни ця пам’ятка архітектури була зруйнована більшовика-
ми. Її відновили за часів незалежної України.
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Ярослав Мудрий розбудував столицю: звів неприступні вали та величні спору-
ди — Софію Київську, церкви Св. Георгія та Св. Ірини. За його правління був засно-
ваний знаменитий Києво-Печерський монастир.

Вплив християнського вчення відчутний і в першому писаному збірнику зако-
нів — «Руська правда». Створення писаного зводу законів, обов’язкового для насе-
лення всієї держави, дало змогу піднятися Русі-Україні ще на один щабель у своєму 
політичному та культурному розвитку. Реформи Володимира та Ярослава сприя-
ли змінам як релігійного, так і політичного світоглядів. Слова Русь і русичі, якими 
раніше позначали Середнє Подніпров’я та його населення, відтепер означали всю 
територію, підвладну Володимиру та його синам.

Удосконалення знарядь праці та поширення плужного обробітку землі вплинули 
на підвищення врожаїв, що дало поштовх для розвитку вже існуючих і зародження 
нових галузей ремісництва. За часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого Київ 
перетворився на центр східноєвропейської торгівлі, де перехрещувалися найважливі-
ші торговельні шляхи. Це приносило прибутки князям, відкривало ринки збуту про-
дуктів місцевого землеробства й ремесла. З’являються й розквітають уже існуючі міс-
та, до них переселяються іноземні ремісники та купці. Давньоруські майстри, узявши 
за взірець візантійські зразки та швидко освоївши їх, створили власний неповторний 
слов’яно-візантійський стиль, що найяскравіше проявився в архітектурі, живописі, 
церковному співі тощо.

З утвердженням християнства були побудовані монастирі. Вони стають центра-
ми розвитку освіти, культури та літописання. Чернецтво не лише проповідує осно-
ви християнського віровчення, а і своїм прикладом привносить зразки нової моралі 
в тогочасний жорстокий світ.

Розкол християнської церкви в середині ХІ ст. на дві частини — західну (католиць-
ку) і східну (православну) — мав вплив на подальшу історію українського народу.

Східна церква не брала участі в хрестових походах. У Русі-Україні не було по-
громів єврейських громад, з яких розпочалась у Західній Європі війна з «невірни-
ми». Обминули давньоукраїнське суспільство й жахіття інквізиції.

Проте в пізньому Середньовіччі та ранньому Новому часі належність литовців 
і поляків до католицької церкви, а українців і білорусів — до православної церкви 
стала однією з причин взаємної боротьби.

ПЕ РІ ОД РОЗ КВІ ТУ РУ СІ-УКРАЇНИ (980–1054)

Во ло ди мир
Великий

(980–1015)

Запровадив християнство як державну релігію.

Реформував управління землями Русі-України.

За вер шив фор му ван ня те ри то рії держави.

Зміцнив південні кордони Русі-України.

Ярос лав 
Муд рий

(1019–1054)

Спри яв роз вит ко ві ос ві ти й на у ки.

Зміц нив цен траль ну вла ду Ки є ва.

При пи нив на бі ги пе че ні гів на Русь-Україну.

Зап ро ва див но ві фор ми між на род них від но син.

Прий няв пер ший писаний ко декс за ко нів  
«Русь ка прав да».
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 §  9.  РУСЬ-УКРАЇНА ЗА ЯРОСЛАВИЧІВ

• Пригадайте з всесвітньої історії, що таке «феодальна роздробленість».

• Що таке «тріумвірат»? Пригадайте з історії стародавнього світу, якою 
державою та в який період керував тріумвірат.

1. Передумови та причини політичної децентралізації (дроблення) 
Русі-України

Політичне дроблення (децентралізація) Русі-України, що розпочалося після 
смерті Ярослава Мудрого, було закономірним явищем, мало й політичні, й еко-
номічні причини. Спочатку верховним землевласником був київський князь. Він 
роздавав землі своїм васалам як нагороду за службу. Разом з помістями (дер-
жанням землі) зростають вотчини (земельні володіння). Розвиток феодального 
землеволодіння перетворив бояр та удільних князів на політичну силу, зацікав-
лену в процвітанні власних земель. Інтереси величезної держави з центром у 
Києві стають їм байдужими. Розпочинаються міжусобні війни за землю й владу.

Причини політичного дроблення:

— перетворення земельного володіння на спадкове, вотчинне;
— економічне та військово-політичне посилення удільного боярства й уділь-

них князівств;
— зростання старих і поява нових міст — економічних і військово-політич-

них центрів, наростання суперництва між ними та Києвом;
— послаблення ролі Києва як політичного й торговельного центру після 

перших хрестових походів — перенесення міжнародних торговельних шляхів 
у Середземномор’я;

— процес розвитку народностей у різних частинах держави;
— величезна територія Русі-України, що ускладнювала централізоване 

управління;
— відсутність правових норм або усталених традицій успадкування велико-

князівського престолу.

РУСЬ-УКРАЇНА в другій половині ХІ —  
першій половині ХІІІ ст.

РОЗДІЛ IІІ
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Окремі князівства розпочинають самостійно проводити не тільки 
внут-рішню, а й зовнішню політику. Наймогутніші з удільних правителів 
беруть собі титул «великий князь», тобто сюзерен, непідвладний іншому 
володарю.

Період із другої половини ХІ ст. до середини ХІІІ ст. історики називають пе-
ріодом феодальної роздробленості. Русь-Україна як держава залишилася 
існувати, але її устрій та форма правління зазнали змін. Якщо раніше верховна 
влада в державі належала великому князеві київському, то за доби дроблен-
ня — групі найбільш впливових князів. Таку форму правління історики називають 
колективним сюзеренітетом. З’являється новий орган державного управлін-
ня — князівські з’їзди («снеми»). На зміну централізованій монархії приходить 
федеративна монархія.

Спільними в Русі-Україні продовжували залишатися: правляча династія Рюри-
ковичів; «Руська правда» як основа законодавства; християнська релігія; право-
славна церква на чолі з київським митрополитом.

Протягом XII ст. утворилося від десяти до п’ятнадцяти самостійних князівств. 
Між окремими князями йшла жорстока міжусобна боротьба, яка послаблювала 
їхні землі, робила їх доступнішими для зовнішніх ворогів. Тобто у військовому  
аспекті дроблення послабило Русь-Україну, але в економічному й культурному 
сприяло піднесенню й розквіту деяких князівств, подальшому формуванню та 
розвитку окремих етносів.

Процес дроблення й занепаду імперії умовно можна порівняти з дозрілим 
стручком гороху. Землям-«горошинам» стає тісно в старій оболонці. Вони її роз-
ривають, звільняються, даючи початок новим державним організмам.

ОСНОВНІ ФЕОДАЛЬНІ ЦЕНТРИ В МЕЖАХ РУСІ-УКРАЇНИ

Фе де ра тив на дер жа ва

Пів ден ний за хід 
(сучасна Ук ра ї на)

Пів ніч ний схід
(сучасна Ро сія)

Пів ніч ний за хід 
(сучасна Бі ло русь)

• Ки їв ське кня зівс тво
• Чер ні го во Сі вер ське
    князівство
• Пе ре яс лав ське
    князівс тво
• Га лиць ке князівство
• Во лин ське князівство

• В ла ди ми роСуздаль -
    ське князівс тво
• Нов го род ська респуб лі ка
• Псков ська республі ка
• Твер ське князівство
• Ря зан ське князівство

• Мін ське кня зівс тво
• По лоць ке князівство
• Ту ро во Пін ське
     кня зівс тво
• Смо лен ське князів- 

с тво

Період	феодàльної	роздрîбленості	— зміцнення самостійності удільних 
князівств.

Федеративна	 монàрхія — сукупність самостійних чи напівсамостійних 
князівств або земель, що проводять незалежну політику.
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2. Становище в державі за часів правління Ярославичів. Половці

Ярослав Мудрий помер 20 лютого 1054 р. у віці 76 років. Його поховали в Со-
фійському соборі в мармуровому саркофазі. Про цю подію є напис ХІ ст. на стіні 
храму. Останки славетного князя збереглися до наших днів.

Пам’ятаючи про те, скільки крові пролилося під час братовбивчої війни за ки-
ївський престол після смерті батька, Володимира Святославича, Яро слав Мудрий 
подбав, щоб між його синами такого не сталося. Він заповів принцип успадкування 
влади, за яким на київський престол сідає старший серед братів. Коли той поми-
рає, його місце посідає наступний по старшинству брат. У такий спосіб кожний із 
синів по черзі мав побувати на київському престолі. Очікуючи свого часу, молодші 
брати правили окремими землями Русі-України, визнаючи зверхність свого стар-
шого брата. У Ярослава Мудрого було п’ять синів, кожного з них він наділив окре-
мим князівством. Найстарший Ізяслав отримав Київ, Святослав — Чернігів, Всево-
лод — Переяслав, Ігор — Волинь, а В’ячеслав — Смоленщину. Онукові Ростиславу 
було віддано Галицьку землю. У Полоцькій землі правив брат Ярослава Ізяслав та 
його нащадки.

Троє старших братів утворили між собою політичний союз — тріумвірат —  
і разом управляли державою. Спільно ходили у військові походи проти кочови-
ків: торків і половців. Але головною їхньою метою було збільшення власних во-
лодінь, часто за рахунок своїх братів.

Так, у 1057 р., після смерті В’ячеслава, старші брати перевели Ігоря з Волині 
до Смоленська, а Волинь захопив Ізяслав. Коли Ігор помер, троє братів поділили 
між собою Смоленські землі. У 1067 р. Ізяслав, Святослав і Всеволод захопили 
Полоцьке князівство, а його князя Всеслава кинули до київської в’язниці. Пізні-
ше Святослав захопив Новгород, а Всеволод — Смоленськ. Такі дії трьох братів 
обурили молодших представників династії Рюриковичів, і наприкінці XI ст. роз-
починається жорстока боротьба за київський престол та удільні князівства. На-
стає період дроблення єдиної держави.

Князівські усобиці посилились у зв’язку з появою нових зовнішніх ворогів — 
половців.

У другій половині XI ст. половецькі племена перейшли з північно-західних ка-
захських просторів у південноукраїнські степи й витіснили печенігів. Основ-ни-
ми заняттями половців були кочове скотарство й торгівля. Уперше про них зга-
дано в руських літописах приблизно 1054 р. З 1055 р. вони постійно нападали 
на Русь-Україну, спустошуючи Київську, Переяславську та Чернігівську землі.

На початку вересня 1068 р. половці напали на Переяславську землю. 
Переяславський князь Всеволод звернувся за допомогою до своїх братів —  
Ізяслава, князя київського, і Святослава, князя чернігівського. Ізяслав зібрав 
у Києві ополчення з місцевого населення. Кожний з братів привів свою дру-
жину. Битва з половцями відбулася на річці Альті (Південна Переяславщина) 
і завершилася поразкою трьох братів Ярославичів. З рештками дружин князі 
повтікали у свої землі.

Залишки київського ополчення також повернулися до Києва. Вони поча-
ли вимагати від князя Ізяслава, щоб той організував новий похід на половців 
за їхньою участю. Натомість Ізяслав вичікував. Ополченці зібрали народне віче 
на Подолі й почали вимагати в князя коней та зброю. Він відмовив їм, боячись 
озброювати збуджений народ. Це призвело до повстання в Києві. 15 вересня 
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1068 р. повсталі кияни звільнили Всеслава Полоцького з в’язниці й посадили 
його княжити в Києві. Потім пішли в княжий двір і пограбували його. Ізяслав з 
невеликою частиною бояр утік до Польщі.

Навесні 1069 р. Ізяслав разом з братом своєї дружини, польським королем 
Болеславом ІІ Сміливим, рушив на Київ. Кияни знову організували ополчення й 
спільно з дружиною та князем Всеславом пішли назустріч ворогам до м. Білго-
рода. Але Всеслав виявився боягузом. Уночі він залишив дружину, київське опол-
чення й утік у Полоцьк. Ополченці залишилися без керівника. Це змусило їх повер-
нутися до Києва. Ізяслав послав до Києва свого сина Мстислава, який жорстоко 
розправився з повстанцями. І в травні 1069 р. Ізяслав уже знову княжив у Києві.

Було відновлено правління трьох Ярославичів. У 1072 р. відбулася перша 
нарада-з’їзд князів у Вишгороді. Ця подія започаткувала нове історичне явище 
в процесі феодального дроблення. Загальноруські князівські з’їзди стали вищим 
органом управління державою. Князі внесли зміни й доповнення до кодексу зако-
нів «Руська правда». Вони видали новий звід законів під назвою «Правда Яросла-
вичів». Зміни насамперед стосувалися власності на землю. У «Правді Ярослави-
чів» упроваджується індивідуальна власність на землю, поки що тільки князівська.  
У новому кодексі було закладено принципи управління державою трьома брата-
ми. Ярославичі вважали міста із землями, які заповів їм батько, своєю вотчиною 
(отчиною). Звідси походить сучасне, усім знайоме слово Вітчизна.

Отже, установлення феодальних вотчинних відносин впливало на політичне 
життя держави та вело до політичного дроблення (децентралізації).

Після двадцяти років спільного управління державою між трьома братами 
стався розкол. Навесні 1073 р. Святослав із Всеволодом вигнали Ізяслава з 
Києва. Святослав сів княжити в Києві, а Всеволод — у Чернігові. Святослав 
правив три роки. У грудні 1076 р. він помер.

Після смерті Святослава знову розгорілася кривава боротьба за київський 
престол. Всеволод став київським князем, а свого старшого сина Володимира 
Мономаха посадив у Чернігові.

У 1093 р., після смерті Всеволода, Володимир Мономах, маючи можливість 
зайняти київський престол, усе ж вирішив керуватися принципом старшинства, 
як і заповідав його дід Ярослав Мудрий. Володимир Мономах віддав київський 
престол синові старшого Ярославича — Святополкові Ізяславичу. Самому Во-
лодимирові Мономаху не вдалося закріпитися й у Чернігові. Ці землі, погрожу-
ючи новою братовбивчою війною, вимагав Олег Святославич. Віддавши Черні-
гів, Володимир Мономах перебрався в Переяслав, де князював двадцять років, 
дбаючи про розвиток цього князівства й захищаючи його від половців.

3. Любецький з’їзд князів

Щоб владнати державні справи, восени 1097 р. в м. Любечі на Дніпрі знову 
зібрався з’їзд князів Русі-України. На ньому були присутні шість найвпливовіших 
князів. З’їздом керували внуки Ярослава Мудрого —  Святополк Ізяславич і Во-
лодимир Мономах. Було вирішено припинити міжусобні війни та проголошено, 
що кожний князь повинен володіти тими землями, які отримав у спадок від бать-
ка, і не має права претендувати на чужі території, тобто було сформульовано 
принцип отчинної власності. 

Русь-Україна була поділена на удільні князівства, які закріплювалися за пев-
ними гілками династії Рюриковичів.
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На з’їзді князі проголосили об’єднання сил проти по-
ловецької загрози й вирішили організувати спільний по-
хід проти половців. 

Проте з’їзд не зміг припинити князівські усобиці. 
Того ж року волинський князь Давид Ігорович полонив та 
осліпив теребовлянського князя Василька Ростислави-
ча, вимагаючи від нього батьківську вотчину. Унаслідок 
загального обурення населення Давид був покараний. 
Його вигнали з Волині.

Після Любецького з’їзду відбулися ще кілька князів-
ських з’їздів, але повністю своєї мети вони так і не дося-
гли. У Русі-Україні міжусобні війни затихли, але не при-
пинилися.

Як бачимо, в умовах розпаду єдиної держави, за-
непаду сили й авторитету великого князя київського в 
Русі-Україні з’являється нова форма державного управ-
ління — князівські з’їзди. На зміну монархії приходить 
колективний сюзеренітет — влада кількох наймогутніших 
правителів з династії Рюриковичів. 

 Пам’ятник, 
присвячений 
проведенню 

Любецького з’їзду 
князів. Скульптор 

Г. Єршов. 1997 р.

ДОКУМЕНТИ  СВІДЧАТЬ

«У рік 6605 (1097). Прибули Святополк [Ізяславич], і Володимир [Всеволодо-
вич], і Давид Ігорович, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його 
Олег і зібралися [у городі] Любечі, щоб уладнати мир. І говорили вони один одно-
му: “Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? А половці 
землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. 

Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руськую землю. Кожен 
хай держить отчину свою: Святополк — Київ Ізяславів; Володимир — Все-
володів [уділ]; Давид, і Олег, і Ярослав — Святославів [уділ]; [іншим хай бу-
дуть] городи, які їм роздав Всеволод: 
Давидові — Володимир; двом Ростис-
лавичам: Перемишль — Володареві, 
а Теребовль — Василькові”. І на цім 
вони цілували хреста: “А якщо відте-
пер хто на кого встане, то проти того 
будемо ми всі й чесний хрест”. І ска-
зали вони всі: “Хай буде проти нього 
хрест чесний та вся земля Руськая”».  
І, поцілувавшись, пішли вони до себе» 
(З «Повісті минулих літ»).

1. Проілюструйте принцип отчинної власності, використавши слова з  
літопису. 

2. Чим були закріплені постанови з’їзду?

Завдання та запитання

1. Назвіть одним словом: Ізяслав, Святослав, Всеволод. 
2. Хто володів Києвом після з’їзду в Любечі?
3. На якій річці відбулася битва з половцями в 1068 р.?

З’їзд руських князів під Києвом. 
Малюнки із Радзивіллівського літопису
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4. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
 «... Прийшли іноплемінники на Руську землю, половців безліч, Ізяслав же, Свя-

тослав і Всеволод вийшли їм назустріч на Альту (річку)...» 

• Про дітей якого князя йдеться?

 А  Володимира Великого 
 Б  Ярослава Мудрого

 В  Володимира Мономаха 
 Г  Мстислава Володимировича

5. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
 «... Прибули князі в город, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному: 

“Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю 
нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з’єднаймося в 
одне серце й обережімо Руськую землю”».

• Про яку подію йдеться?

 А  з’їзд князів у Вишгороді 1072 р.
 Б  з’їзд князів у Любечі 1097 р.   

 В  Витичівський з’їзд 1100 р.
 Г  Долобський з’їзд 1103 р.

6. Назвіть місто, де відбулося повстання 1068 р. Охарактеризуйте це повстання за 
планом: а) причини повстання; б) перебіг подій; в) наслідки. 

7. На прикладі першого князівського з’їзду 1072 р. зіставте поняття: «історична 
подія»; «історичне явище»; «історичний процес»; «феодальна роздробленість»; 
«колективний суверенітет»; «з’їзд князів».

8. Порівняйте принцип престолонаслідування, який заповів Ярослав Мудрий,  
і вотчинний принцип його внуків.

9. Проаналізуйте, чи виконав Любецький з’їзд своє основне завдання. 

10. Відновіть текст, використовуючи текст параграфа та довідку.

 Восени ... в м. Любечі на Дніпрі зібрався ... князів Русі-України. На ньому були 
присутні ... князів, які вирішили ... й проголосили, що кожний князь повинен воло-
діти ... , які успадкував від батька. З’їздом керували ... і ... . На з’їзді було проголо-
шено ... половецької загрози й вирішили організувати ... проти ... .

 Довідка: 1097 р., з’їзд, 6, припинити міжусобні війни, землями, Святополк Із-
яславич, Володимир Мономах, об’єднання сил проти, спільний похід, половців. 

11. Покажіть на карті південні кордони Русі-України. Поясніть зв’язок між кордо-
нами держави та її політичним і географічним становищем й особливостями гос-
подарського розвитку.

§  10.  ПРАВЛІННЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА

• Який зв’язок, на вашу думку, між поняттями «Любецький з’їзд князів» і 
«половці»?

1. Посилення великокнязівської влади за Володимира 
Мономаха, його внутрішня та зовнішня політика

Коли в 1113 р. київський князь Святополк, який характеризувався своєю 
жорстокістю та потуранням купцям і лихварям, помер, у Києві спалахнуло по-
встання. Городяни були незадоволені прислужником Святополка, міським ти-
сяцьким Путятою. Повстанці розгромили його хороми, розграбували садиби 
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лихварів. Бояри й купці, перелякані подіями в Києві, 
зібрали спеціальне віче із заможних городян, яке по-
становило покликати на престол до Києва шанованого 
людьми Володимира Всеволодовича (Мономаха).

Князь Володимир Мономах прибув до Києва зі сво-
їм військом і придушив повстання. Сидів на київському 
престолі з 1113 до 1125 р. Він був сином Всеволода 
Ярославича й дочки візантійського імператора Констан-
тина Мономаха. Родове ім’я своєї матері, візантійської 
царівни, Володимир приєднав до свого імені.

Переяславське князівство, де протягом 20 років 
правив Мономах, постійно зазнавало половецьких на-
бігів. Тому князь дуже добре знав, як важко боронити-
ся від ворогів самотужки. Він доклав чимало зусиль для 
припинення князівських усобиць і згуртування сил для 

опору кочовикам. З цією метою тричі скликав князів на з’їзди, де вони присягали 
на Євангелії та цілували хрест, що житимуть у злагоді між собою. Князь дотриму-
вався постанови Любецького з’їзду й вимагав цього від своїх підлеглих. Наймен-
ші спроби внести розбрат, вийти з-під влади великого князя київського швидко й 
жорстоко придушувалися.

Коли Давид Ігорович, один з учасників Любецького з’їзду князів (волинський 
князь, онук Ярослава Мудрого), порушив клятву, пішов проти іншого учасника 
з’їзду — князя Василька Ростиславича — й осліпив його, Володимир Мономах 
домігся кари для порушника: «Не бувало ще на Руській землі ні за наших дідів, ні 
за наших батьків такого лиха. Підіть, щоб поправити те все лихо, що натворило-
ся. Бо як цього не поправимо, то настане в нас ще гірше лихо й почне заколюва-
ти брат брата, і погибне наша земля, а наші вороги половці прийдуть і візьмуть 
її». Такі заходи князя зміцнювали державу.

Володимирові Мономаху вдалося відновити єдиновладну монархію часів 
Ярослава Мудрого. У жорстокій боротьбі він зумів об’єднати три чверті те-
риторії держави: Київщину, Волинь, Турово-Пінську, Переяславську, Смолен-
ську, Новгородську, Мінську землі та Поволжя. Лише в Галичині самостійно 
правили брати Ростиславичі.

Припинення міжусобної боротьби позитивно вплинуло на економічний роз-
виток держави. Швидкими темпами почали розвиватися сільське господарство 
й ремісниче виробництво, пожвавилася торгівля, а це сприяло розбудові старих 
міст і виникненню нових.

У Києві Володимир Мономах побудував під Вишгородом міст через Дніпро 
(1115) і нові храми. Наповнювалася державна скарбниця. Київ переживав нове 
піднесення.

Князь уніс до «Руської правди» і «Правди Ярославичів» доповнення — «Статут 
Володимира Всеволодовича». У ньому він пішов на поступки закупам (боржни-
кам), обмеживши на них права бояр, заборонив лихварям брати високі відсот-ки 
за борги. Так утруднювалося перетворення вільних людей на рабів (холопів).

Володимир Мономах добре знав причини повстання в Києві й тому зменшив 
податки міщанам і повинності селянам, обмежив застосування рабської праці. 
Дбаючи про розвиток торгівлі, князь надавав пільги тим купцям, які втратили 
майно внаслідок пожежі чи війни.

Невідомий автор. 
Князь Володимир Мо-

номах. XVII ст.
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Нові закони сприяли економічному розвиткові держави.
За часів Володимира Мономаха Русь-Україна зміцнила свої міжнародні по-

зиції та авторитет. Цьому насамперед сприяли переможні війни з половцями. 
Володимир Мономах змінив військову тактику боротьби з кочовиками. Замість 
оборони від набігів князь організував кілька рейдів у глиб Половецьких земель. 
Починаючи з 1103 р. він здійснив п’ять великих переможних походів у половець-
кий степ. Зазнавши нищівної поразки, частина половців почала служити руським 
князям. Славу про перемоги дружинників Мономаха над кочовими племенами 
відтворено в билинах.
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САМОСТІЙНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬ-КНЯЗІВСТВ РУСІ-УКРАЇНИ
в середині XII — на початку XIII ст.
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З Руссю-Україною, що відновила свою могутність, шукали союзу Візантія, 
Скандинавські країни та держави Західної Європи. Союзи держав у ті часи, як 
відомо, скріплювалися сімейними узами. Сам Володимир був одружений з анг-
лійською принцесою Гітою. Його старший син Мстислав — зі шведською прин-
цесою Христиною. Дочка Мономаха стала дружиною угорського короля Коло-
мана. Щоб роз’єднати половецькі сили, свого молодшого сина Юрія він одружив 
з дочкою половецького хана.

Володимир Мономах помер у 1125 р. у віці 72 років. Його поховали в Софій-
ському соборі в Києві. Своїм синам він наказав жити чесно й у злагоді, щоб роз-
вивався й міцнів їхній рідний край. 

ДОКУМЕНТИ  СВІДЧАТЬ

«Старих шануйте, як отця, а молодих — як братів.
У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться. Не покладайтеся ні на тивуна, 

ні на отрока, щоби не посміялися ті, які приходять до вас, ні з дому вашого, ні з 
обіду вашого.

На війну вийшовши, не лінуйтеся, не покладайтеся на воєвод. Ні питтю, ні їді 
не потурайте, ні спанню. І сторожів самі наряджайте, і [на] ніч лише з усіх сторін 
розставивши довкола [себе] воїв, ляжте, а рано встаньте. А оружжя не знімайте із 
себе, не розгледівши [все] через лінощі, бо знагла людина погибає.

Лжі бережіться, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає й тіло.
А куди ви ходите в путь [за даниною] по своїх землях, — не дайте отрокам 

шкоди діяти ні своїм [людям], ні чужим, ні в селах, ні в хлібах, а не то клясти вас 
начнуть. А куди підете й де станете, — напоїте, нагодуйте краще стороннього;  
а ще більше вшануйте гостя, звідки він до вас [не] прийде — чи простий, чи знат-
ний, чи посол — якщо не можете дарунком, [то] їжею і питвом. Вони, ходячи, 
прославлять чоловіка по всіх землях — або добрим, або лихим.

Недужого відвідайте, за мерцем ідіть, тому що всі ми смертні єсмо. І чоловіка 
не миніть, не привітавши, добре слово йому подайте.

Якщо забуваєте [се] все, то часто перечитуйте: і мені буде без сорому, і вам 
буде добре.

А коли добре щось умієте — того не забувайте, а чого не вмієте — то того учіть-
ся, так же, як отець мій. Удома сидячи, він знав п’ять мов, — а за се почесть єсть 
од інших країв. Лінощі ж — усьому [лихому] мати: що [людина] вміє — те забуде, 
а чого ж не вміє — то того не вчиться.

А добре поводячись, не лінуйтеся ж ні до чого доброго, а насамперед до церкви 
[ходити]. Хай не застане вас сонце на постелі, — так бо отець мій діяв блаженний 
і всі добрії люди достойні [...]» (З «Повчання дітям» Володимира Мономаха).

1. Яку чесноту Володимир Мономах найчастіше згадує в цьому уривку? 
2. Що в «Повчанні дітям» Володимира Мономаха не втратило значення й 

сьогодні?

2. Правління Мстислава Великого 

Після смерті Володимира Мономаха престол зайняв його старший син 
Мстислав (1125–1132), який продовжив політику свого батька. Він піклувався 
про єдність держави, був видатним полководцем і державним діячем, боровся з 
князівськими чварами й увійшов в історію під іменем Мстислава Великого. Йому 
часто доводилося виступати головним суддею в суперечках удільних князів. Не-
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покірних він приводив до послуху силою. Мстислав зробив кілька успішних по-
ходів на половців. На західних кордонах він воював з ятвягами, на півночі — з 
чуддю. У внутрішньому житті держави Мстислав також не змінив батьківської 
політики. Він дбав про розвиток економіки — підтримував торгівлю, ремісниче 
виробництво. За його правління тривало велике будівництво, що свідчить пе-
редусім про добрий стан економіки. Мстислав успішно продовжував нарощува-
ти міжнародний авторитет своєї держави. Будучи внуком останнього англосак-
сонського короля Гарольда, Мстислав видав заміж своїх доньок за норвезького 
короля, угорського короля та майбутнього імператора Візантії.

Русь-Україна на якийсь час знову стала єдиною централізованою монархією. 
Як бачимо на прикладі Володимира Мономаха й Мстислава Великого, сильні 
особистості, освічені й наділені державним мисленням, можуть суттєво вплива-
ти на перебіг історії.

Після смерті Мстислава в 1132 р. дроблення держави на князівства-уділи 
стало незворотним.

Процес утрати великим князем київським провідної ролі, який розпочався 
після Ярослава Мудрого, завершився зі смертю Мстислава Великого.

Завдання та запитання

1. Історичний бліцтурнір. Установіть певну черговість і відповідайте на запитання 
одне за одним. Хто не зможе вчасно відповісти, вибуває з турніру. 

• Коли помер князь Святополк Ізяславич, онук Ярослава Мудрого?
• Яка подія стала приводом до повстання в Києві?
• Хто взяв участь у повстанні в 1113 р.?
• Яке рішення ухвалили на вічі в Києві заможні городяни 1113 р.?
• Назвіть причини повстання 1113 р.
•  Ким була мати Володимира Всеволодовича (Мономаха)?
• Володарем якого князівства був Володимир Мономах до приходу на київський 

престол?
• Що здійснив Володимир Мономах, щоб припинити князівські міжусобиці?
• Які землі вдалося йому об’єднати?
• Яке будівництво здійснювалося за Володимира Мономаха в Києві?
• Скільки великих походів здійснив Мономах на половців?
• З якими країнами Мономах налагодив міжнародні зв’язки?
• Як називався додаток до «Руської правди» Володимира Мономаха?
• У якому віці помер Володимир Мономах?
• Де поховали Володимира Мономаха?
• Що заповідав своїм синам Володимир Мономах?
• Хто посів київський престол після смерті Володимира Мономаха?
• Назвіть роки правління Мстислава Великого.
• Як закінчилися походи Мстислава на половців?
• Яке було основне завдання у внутрішній політиці Мстислава?
• Яке було основне завдання в зовнішній політиці Мстислава?
• Як здійснювалася зовнішня політика за Мстислава?

2. Які князівства утворилися на теренах сучасної України?
3. Позначте в зошиті на стрічці часу роки правління Ярослава Мудрого та Володи-

мира Мономаха й основні події за їхнього правління. 

4. Зробіть висновок щодо зовнішньої та внутрішньої політики Ярослава Мудрого й 
Володимира Мономаха. 
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5. У чому полягає суть феодального дроблення? Розкрийте причини цього історич-
ного процесу.

6*. Порівняйте період феодального дроблення в Західній Європі та Русі-Україні.

7. Що з того, про що каже Володимир Мономах у «Повчанні дітям», ви врахуєте, 
створюючи власний кодекс честі?

8*. Що, на вашу думку, серед наслідків феодального дроблення було позитивним,  
а що — негативним? Що переважає? Відповідь обґрунтуйте.

9. Проаналізуйте текст параграфа й історичних джерел і створіть історичний портрет 
Володимира Мономаха як людини й політичного лідера.

10. Чи можна назвати військові виправи Володимира Мономаха проти язичників-по-
ловців хрестовими походами? Чому? Обґрунтуйте свою відповідь.

§  11.  ПОЛІТИЧНЕ Й СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ  
  ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ КНЯЗІВСТВ 
  у середині ХІІ — першій половині ХІІІ ст.

• Покажіть в історичному атласі, де жили племена полян, сіверян, дулібів і 
хорватів.

1. Політична карта України у ХІІ–ХІІІ ст.

У першій половині ХІІ ст. на території сучасної України існувало п’ять зе-
мель-князівств — Київське, Чернігово-Сіверське, Переяславське, Волинське 
та Галицьке. Їхні кордони часто збігалися з межами колишніх племінних союзів 
полян, сіверян, дулібів і хорватів. Проте процес дроблення тривав, і вже напри-
кінці ХІІ—ХІІІ ст. у кожному з цих князівств з’являлися менші князівські уділи. 
Розвивалась економіка окремих князівств, зростала кількість міст, збільшува-
лася чисельність населення. Сучасні вчені оцінюють кількість мешканців Русі-
України у ХІІ — першій половині ХІІІ ст. в 5–7 млн осіб. 

Окрім слов’янського населення, на землях України проживали й інші народи: 
тюрки, греки, євреї, а  в Криму — караїми, готи, вірмени.

Південноукраїнські степи й більшу частину Криму займали половці. Ці тюркомовні 
кочовики, які прийшли зі сходу, в ХІ ст. завдали поразки й поглинули інших кочови- 
ків–печенігів і торків. Половці не мали єдиної держави, а становили групу орд (пле-
мен), на чолі яких стояли спадкові зверхники — хани. У період дроблення вони брали 
участь у князівських міжусобицях, почастішали їхні самостійні набіги на Русь-Україну.

Половці перервали шляхи сполучення Києва та Чернігова з Тмутороканським 
князівством. З кінця ХІ ст. про нього вже немає згадок у руських літописах. Тму-
торокань і південь Криму потрапили під владу Візантії.

2. Київське князівство

Київське князівство знаходилося в Середній Наддніпрянщині. Землі лісової 
та лісостепової зони були найбагатшими в державі. Окрім родючого чорнозему, 
що забезпечував розвиток землеробства, було достатньо деревини та корис-
них копалин, які широко використовували в ремісництві. Річки — Дніпро, Десна, 
Прип’ять, Південний Буг — з’єднували Київське князівство з іншими землями 
держави, а також з іноземними торговими ринками. На півдні Київське князів-
ство межувало із землями половців-кочівників. Половці часто робили набіги на 
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Київську землю, грабували й руйнували її. Тому були побудовані оборонні систе-
ми, що мали захищати від ворогів.

На той час у князівстві існувало майже 80 міст. Серед них — Канів, Черкаси, 
Овруч, Житомир, Вишгород, Білгород, Чорнобиль, Мозир та ін. Великі міста, як 
правило, знаходились у лісостеповій зоні, а вздовж південних кордонів будували 
міста-фортеці.

Київ був столицею князівства й залишався найбільшим економічним і куль-
турним центром усієї Східної Європи. Тут знаходилися двори бояр і купців, ве-
ликі ремісничі майстерні. Населення Києва того часу становило майже 50 тис. 
осіб. Упродовж ХІІ — першої половини ХІІІ ст. Київ залишався одним з центрів 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі. На ринкових майданах міста можна було зу-
стріти купців з різних земель Русі-України, а також Чехії, Німеччини, Скандинавії, 
Польщі, Угорщини, Візантії та інших країн. Київські ремісники, як і раніше, сла-
вилися своєю майстерністю в обробці різних металів, вишуканістю створених 
ними ювелірних, гончарних і скляних виробів. Тутешні майстри першими почи-
нали застосовувати різноманітні технологічні новинки, які потім поширювалися 
на інші землі. Водночас Київ був міцною фортецею, за мурами якої населення 
ховалося від набігів ворогів.

Київ залишався також церковним і релігійним центром. Тут було багато цер-
ков і монастирів (найбільший з них — Києво-Печерський монастир), знаходила-
ся резиденція митрополита — глави православної церкви Русі-України.

Могутня влада київського князя, що поширювалася на всі руські землі, ві-
дійшла в минуле. Однак думка про те, хто володіє Києвом, той володіє всією 
державою, не давала спокою багатьом амбітним князям. На відміну від інших 
князівств, які перетворилися на спадкові вотчини удільних князів, Київ протя-
гом ХІІ — першої половини ХІІІ ст. постійно перебував у центрі політичної та вій-
ськової боротьби князів різних династій. Так, наприклад, ростово-суздальський 
князь Юрій Довгорукий тричі захоплював Київ, і щоразу влада недовго перебу-
вала в його руках.

Під час князювання в Києві Мстислава Ізяслави-
ча, князя київського та волинського, відбулася тра-
гічна подія для міста. Суздальський князь Андрій Бо-
голюбський вирішив відібрати в Мстислава київський 
престол. Він організував коаліцію1 з дванадцяти кня-
зів і в 1169 р. напав на Київ. Два місяці жителі й воїни 
обороняли обложений ворогом Київ, але сили були 
нерівні. Андрій Боголюбський увійшов у стольний 
град, пограбував і спустошив його як ворожу столи-
цю. До того ж захопив і спалив дощенту Вишгород, 
знищив церкви й вивіз у Суздаль, а згодом у Влади-
мир святиню — ікону Божої Матері, яку, за легендою, 
написав святий апостол Лука.

Протягом ХІІ — першої половини ХІІІ ст. здій-
снювалися кілька спроб об’єднати Русь-Україну 
навколо Києва, однак жодна з них не завершилась 
успішно.

1 Коаліція — об’єднання, союз для досягнення спільної мети.

Ікона Вишгородської 
(Владимирської) 

Божої Матері
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3. Переяславське князівство

Переяславське князівство було невеликим і складалось із земель, роз-
ташованих на лівому березі Дніпра. Переяславські землі здавна перебували  
в політичній залежності від Києва. Князівство на півдні межувало з половець-
кими степами. Жодна з давньоруських земель не зазнавала стільки нападів і 
спустошень, як Переяславська. Місцеві жителі постійно мусили боронитися від 
частих нападів кочівників. З цією метою вздовж кордонів було збудовано зем-
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ляні вали й укріплені фортеці. Князі Переяславського князівства брали активну 
участь у походах проти половців. Серед них вирізнялися нащадки Володимира 
Мономаха — син Ярополк і внук Володимир Глібович.

Переяславські землі здавна перебували в політичній залежності від Ки-
єва, а переяславський князь нерідко був сином або молодшим братом ки-
ївського князя.

Самé місто Переяслав було одним з найбільших південноруських міст, 
яке мало величезне оборонне значення для всієї держави. Крім того, Перея-
слав був великим економічним центром з високорозвинутими ремеслами й 
торгівлею.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Місто	Переяслав було засноване ще Во-
лодимиром Святославичем. За переказами, у 
992 р. на річці Трубіж зійшлися руські воїни 
та печеніги. Печенізький богатир викликав 
на поєдинок русина. Усі боялися кремезного 
печеніга, але серед руського війська був ки-
янин Кожум’яка, який прославився тим, що 
міг руками зупинити розлюченого бика. Він 
і виступив проти печеніга. Коли богатирі зі-
йшлися, Кожум’яка задушив ворога й виграв 
поєдинок. Кочівники побоялися вступати в бій з військом, у якого є такі богати-
рі, і залишили поле бою. На цьому місці й був заснований Переяслав. Місто мало 
захищати Русь-Україну від південних кочівників.

На території Переяславського князівства було порівняно небагато міст, 
найбільше — на річці Сулі, яка слугувала південно-східним кордоном Русі-
України. Усі вони, як правило, мали оборонне значення й були фортецями. 
Водночас такі міста, як Лубни та Воїнь, були великими торгово-ремісничи-
ми центрами. Окрім ремісників і торговців, у містах завжди мешкало багато 
воїнів.

З іменем переяславського князя Володимира Глібовича пов’язана перша 
літописна згадка назви «Україна». Розповідаючи про смерть доблесного князя 
в 1187 р., літописець каже, що плакали по ньому не лише переяславці: «...за  
ним же Україна багато потужила». 

ЦІКАВО ЗНАТИ

Україна:	окраїна	чи	країна?

Щодо назви «Україна» досі йдуть суперечки. Дехто вважає, що вона походить 
від слова окраїна, тобто околиця. Але Переяславщина ніколи не була окраїною. 
Вона разом з Київщиною та Чернігівщиною була центром Русі-України. Держав, 
що могли б назвати Україну своєю окраїною (Литви на півночі чи Московії на 
сході) у ХІІ ст. ще не існувало. Польща на заході складалась із кількох князівств, 
які також не могли претендувати на Україну як свою окраїну.

Імовірно, що назва «Україна», або, як писав Т. Шевченко, «Вкраїна», склада-
ється з двох слів: у або в (тобто «усередині») та країна. 

Мініатюра з Радзивіллівського 
літопису
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4. Чернігово-Сіверське князівство

На лівому березі Дніпра було розташоване велике та могутнє Чернігово-
Сіверське князівство. Його землі зай мали нинішні території Північно-Східної 
України, Південно-Східної Білорусі та частину Західної Росії. Кордоном між Чер-
нігівським і Київським князівствами було Дніпро. Північно-східні володіння кня-
зівства доходили до Москви. На південному сході Чернігівські землі межували з 
половецьким степом, що змушувало місцевих князів часто воювати з половця-
ми. З іншого боку, чернігівські князі неодноразово вступали з ними в союзи, зару-
чалися їхньою підтримкою в міжусобних сутичках і навіть родичалися.

Чернігівське удільне князівство сфор мувалося ще в середині ХІ ст., коли 
Ярослав Мудрий посадив там свого сина Святослава. Новгород-Сіверське 
князівство було утворене за рішенням Любецького з’їзду. Політичний розви-
ток Чернігівського та Новгород-Сіверського князівств у ХІІ — першій половині  
ХІІІ ст. був пов’язаний з діяльністю синів Святослава Ярославича. Олегові діс-
талося Новгород-Сіверське, а Давиду — Чернігівське князівство. У 1094 р. 
внук Ярослава Мудрого Олег Святославич з половецькою ордою напав на Чер-
нігів і захопив його. Ціною такого союзу було розграбування половцями Чер-
нігівської землі. Дружиною Олега Святославича, прозваного Гориславичем, 
була донька половецького хана Осалука.

Формально новгород-сіверські князі підпо-
рядковувалися Чернігову, але насправді вони 
досить часто проводили самостійну політику. 
Якщо чернігівські князі династії Давидовичів орі-
єнтувалися на Київ, то новгород-сіверські князі 
династії Ольговичів прагнули відокремлення від 
Києва, тому вступали в союзи з його політични-
ми противниками. Землі князівств часто ставали 
ареною міжусобних сутичок і до середини ХІІІ ст. 
розпалися на численні дрібні уділи.

На Чернігівській землі в літописах згадано  
46 міст. Найбільшими з них були: Чернігів, Новго-
род-Сіверський, Путивль, Курськ, Рильськ. Най-
більші міста стояли на річці Десні.

Чернігів був важливим політичним та еконо-
мічним центром Русі-України. Місто захищали 

ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ МІСТА

Переяславське	Посулля. Для нього були характерними здебільшого остро-
ги та городки, за винятком Воїня (града). До вузлових укріплень належали й 
Горошин, Лукомль, Лубно, Лохвиця, Ромен, Прилук, Пирятин. Сторожа цих 
укріплень-фортець мала вчасно повідомити князів про напад кочовиків, а стіни 
— прихистити в лиху годину мешканців навколишніх поселень (власне, це й 
зумовлювало величину укріплення).

Великий порубіжний град був розташований на території сучасного села 
Свиридівки. Можливо, саме тут був загадковий Римів, про який часто згадано  
в літописі, але місце розташування якого достеменно не встановлено й досі. До 
значних городків Посулля належали також Коснятин і Велика Буримка.

Борисоглібський собор. 
м. Чернігів. Сучасне фото
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дві лінії оборонних валів. Його оточували села, феодальні замки, боярські та 
князівські садиби. У місті перехрещувалося багато доріг, що мали військове й 
економічне значення. Так, з Києвом Чернігів з’єднували дві дороги. Важливе 
значення мали шляхи на північ — до Любеча й Стародуба. З міста також ви-
ходив шлях, що вів у степ за межі держави. Усе це сприяло тому, що Чернігів 
став важливим центром торгівлі та ремесла. Тут виготовляли зброю, ювелір-
ні вироби, знаряддя праці, вироби з дерева та багато іншого. Про економічне 
зростання Чернігова свідчить також інтенсивне будівництво, яке проводилося 
впродовж ХІІ — на початку ХІІІ ст. Тут було споруджено один з найкращих соборів 
на той час — Борисоглібський. Михайлівська та Благовіщенська церкви, оздоб- 
лені різнокольоровими полив’яними плитками, мозаїками, фігурною плінфою1, 
свідчили про високу майстерність місцевих майстрів. Викликала захоплення  
сучасників струнка, прикрашена орнаментами, викладеними з цегли, П’ятницька 
церква.

5. Галицько-Волинські землі як вотчина київських князів

Галицько-Волинські землі займали територію від Карпат і Дністровсько-Ду-
найського Причорномор’я на південному заході до Литви й Полоцької землі на 
півночі. На заході вони межували з Польщею та Угорщиною, на сході — з Київ-
ським князівством і Турово-Пінською землею.

На той час, коли тут поширилася влада київських князів, уже були міста, роз-
вивалося сільське господарство та ремесла. З X ст. київські князі розглядали ці 
землі як свою вотчину. Однак, як засвідчили подальші події, міцної опори серед 
місцевих бояр київські володарі не мали. Після смерті Ярослава Мудрого Гали-
чина дісталася його внукові Ростиславу Володимировичу. Волинь залишалася 
під безпосередньою владою київських князів до середини ХІІ ст.

1 Плінфа — тонка плитчаста цегла, яка слугувала старовинним будівельним мате-
ріалом.

Досі серед істориків залишається спірною проблема визначення кількості жите-
лів давньої Русі-України. Київські князі не проводили загального перепису населен-
ня (принаймні такі випадки невідомі).

Податками обкладали мешканців держави з розрахунку на «дими», тобто на жит-
ла, або на «плуг» — кількість оброблюваної землі.

Сучасні вчені-демографи, використовуючи дані археології, географії, клімато-
логії, ботаніки та інших наук, визначають приблизну кількість населення держави 
від 4,5 млн осіб на межі Х й ХІ ст. до майже 6,7 млн осіб напередодні монгольської 
навали.

Для порівняння: населення всієї Східної Європи (Польщі, Угорщини, Русі-Укра-
їни, литовських та інших племен) наприкінці Х cт. — на початку ХІ ст. становило 
приблизно 9 млн осіб.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Волинське князівство. Волинська земля отримала свою назву від її дав-
нього центру — м. Волиня на річці Буг. Але в X ст. київський князь Володимир 
Великий заснував нове стольне місто — Володимир. 

Найбільшими волинськими містами були Любомль, Каменець, Червен, Белз, 
Луцьк, Крем’янець.


