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Києво-Руська імперія Рюриковичів 

       Під державною територією, на думку дослідників, треба розуміти територію, що 

являла собою власність організованої в державу влади феодалів, яка «встановлює на 

певній території своє адміністративне членування, підпорядковує її населення 

загальним публічно-правовим нормам, присилує його до утримання державного апарату, 

натуральних повинностей й військової служби... подальший розвиток державної 

території істотно відрізняється від її генезису. Однак відмінності ці не носять 

принципового характеру». Що іншими словами, на думку О. Моці, можна сказати: 

«державна територія росла шляхом поширення данини і суду»1. Суду, який представляв 

інтереси князів та феодалів і руйнував споконвічне Звичаєве Право, яке продовжувало 

жити у громадах українських селян, які до певної міри зберігали давній родо-племінний 

лад. 

     У IX ст. в результаті тривалого внутрішнього розвитку східнослов'янських племен 

склалася одна з великих держав середньовічної Європи - Київська Русь. Політична 

форма держави - ранньофеодальна монархія на першому етапі (IX-30-ті роки XII ст.) і 

федерація руських князівств з центром у Києві на другому (30-ті роки XII ст - 30-ті 

роки XIII ст.). Територія, яку займали слов'янські об'єднання простягалася від Балтики 

до Чорного (Руського) моря і від Закарпаття до Волги. Протягом XI-XII ст. на 

                       
1 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 12;  

Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв. - М., 1984.- С. 6; 

Насонов А. Н. "Русская земля" и образование территории древнерусского государства - М., 1951. - С. 217. 
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політичній карті Русі виникло близько 15 великих племінних феодальних князівств, з 

яких Київське, Чернігівське, Переяславьске, Володимир-Волинське та Галицьке 

знаходилися в межах сучасної України2.  

     На півночі східнослов'янської ойкумени в 862 р. Рюрик сідає в Ладозі, а після смерті 

своїх братів у 866 р. стає володарем "Зовнішньої Русі" і ставить Новгород на р. Волхов. 

Майже через два десятки років (882 р.) Олег вирушає на південь і по дорозі садовить 

своїх мужів в Смоленську та Любечі3. З цього часу містом Любеч управляли княжі 

посадники. Одним з них, очевидно, був Малк Любечанін, батько Малуші, ключниці 

варяжської княгині Ольги, згодом однією з дружин Святослава Ігоровича, матері 

Володимира Святославича4. 

      Любеч, що був важливим опорним пунктом княжого полюддя, який за рахунок 

збору податків із сіверян розвивається швидко. Вже у X ст. формується його перший 

посад, а в кінці X ст. місто обноситься валом. У цей період Любеч був одним з 

великих центрів давньоруської імперії, яка підкорила літописні племена полян, 

древлян, сіверян, волинян, уличів та інших. Любеч згадується серед найважливіших 

давньоруських міст в договорі 907 р. і відомий візантійському імператору Костянтину 

Багрянородному5. 

А на півдні останні представники династії Києвичів - Аскольд і Дір - організовують в 

809 й 866 pp. військові походи на Північний Кавказ та Константинополь проти суперників 

у цих стратегічних регіонах - хозар та візантійців. Ця політика продовжувалася і за варяга 

Олега, коли він сів на престол в "матері міст руських" (за його ж висловом): на Кавказ 

було організовано походи 910 й 912 pp., а на столицю могутньої імперії - в 907 р. В 

результаті походів на древлян і сіверян, а також тиску на радимичів та зверхників інших 

племінних союзів, Олег починає певною мірою контролювати конкретні мікрорегіони 

                       
2 Археология Украинской ССР в трех томах / (гл. ред. кол.: Артеменко И.И. (гл. ред.) [и др.]). - К.: Наукова думка,   

1985. –  .–Т. 3: Раннесловянский и древнерусский периоды / [ред. кол. тома: Баран В.Д. (отв. ред.) и др.]. - 1986. – С. 550. 
3 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 13; 
4 Археология Украинской ССР в трех томах / (гл. ред. кол.: Артеменко И.И. (гл. ред.) [и др.]). - К.: Наукова думка,   

1985. –  .–Т. 3: Раннесловянский и древнерусский периоды / [ред. кол. тома: Баран В.Д. (отв. ред.) и др.]. - 1986. – С. 301. 
5 Археология Украинской ССР в трех томах / (гл. ред. кол.: Артеменко И.И. (гл. ред.) [и др.]). - К.: Наукова думка,   

1985. –  .–Т. 3: Раннесловянский и древнерусский периоды / [ред. кол. тома: Баран В.Д. (отв. ред.) и др.]. - 1986. – С. 301. 
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східнослов'янської території. Значною мірою це ще були епізодичні акції, що часто мали 

реальний ефект лише в часи збору данини - так званого "полюддя" (Рис. 3)6. 

  Для утримання своїх співвітчизників варягів Ігор Рюрикович визначив данину з 

древлян і уличів, що викликало війну цих племінних союзів з Києвом. Уличське місто 

Пересечин (біля Дніпра) три роки не підкорялось Ігорю, але той нарешті "примучи 

Уличи,  възложи на ня дань и вдасть Свенделду".  В 942 році після розгрому руського 

війська греками, може бути, як компенсацію варягам, які брали участь у злощасному 

поході, варязький воєвода отримав древлянську данину, що викликало нарікання 

київської дружини: "Се  дал еси единому мужеви много". Кияни почали заздрити 

варягам: "Отроци Свенельжи изоделися суть оружием и пърты, а мы - нази. Да пойди, 

къняже с нами в дань - да и ты добудеши и мы"7. 

Отже, на думку О. Моці, можемо константувати, що протягом цього історичного 

періоду говорити про якусь цілісність держави ще дуже передчасно, а сама її територія 

більше нагадує цифру "8" і складається з двох половин. Північний і південний регіони 

"сходяться" на Верхньому Дніпрі (Рис. 2). Швидко змінюється ситуація за часів 

князювання Ігоря Рюриковича, Ольги та Святослава (912-972). Тоді були укріплені 

основи тогочасного суспільства, а саме поняття великокнязівського роду Рюриковичів 

вже почало означати лише сім'ю великого князя київського та його найближчих 

родичів. Проте і в той час продовжували займати вагоме місце військові походи за межі 

країни, а також на "внутрішні території" - проти сепаратистів. Яскравим прикладом 

може бути вбивство древлянами Ігоря й сватання до вдови їхнього князя Мала (місцеві 

зверхники продовжували вважати себе рівними з представниками київської влади)8.  

    За князювання сина шведа Рюрика - Ігоря були початі два нових походи на 

Візантію. Під час першого походу (в 941 р.) давньоруський флот пройшов 

чорноморське узбережжя від Босфору до Пафлагонії, але у вирішальній битві під 

                       
6 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 13, рис. 3; Рыбаков Б. 

А. Киевская Русь и русские княжества ХП-ХШ вв. - К, 1982. - С. 316-329. 
7 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
8 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 16, рис. 2. 
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Константинополем візантійці завдали поразки флоту Ігоря, спаливши частину його 

«грецьким вогнем» (горючою сумішшю)9.  

      У історичній праці - «Книга відплати» («Liber antapodoseos»), одного з 

найавторитетніших латинських істориків X ст. Ліудпранда Кремонського (920-972 

рр.) читаємо: «Ближче до півночі мешкає якийсь народ, який греки (Greci) за 

зовнішнім виглядом називають руссю, ми ж по місцезнаходженню іменуємо їх 

норманами. Адже на німецькій мові nord означає північ, a man - людина, тому-то 

північних людей і можна назвати норманнами. Королем (rex) цього народу був [хтось] 

по імені Ігор (Inger) (на думку О. Назаренка, форма Inger відображає, мабуть, 

безпосередньо скандинавомовне звучання імені), який, зібравши тисячу і навіть 

більше кораблів, з'явився біля Константинополя»10.  

        Варяги, зауважує Б. Рибаков, використовувалися на Русі в X-XI ст. як наймана 

військова сила. Князь-варяг Ігор в 942 році "посилав по варяги за море, запрошуючи їх 

іти війною на греків"11. Наймане варязьке військо, яке, за правління варяжської 

династії Рюриковичів, на думку М. Брайчевського, «постійно втручалося у державні 

справи Русі»12. Київський князь Ігор, якого давньоруська генеалогічна традиція вважає 

сином шведа Рюрика, покликаного на князювання слов'янськими і фінськими 

племенами північно-заходу Східної Європи (за хронологією «Повісті временних літ», 

в 862 р.)13.  

        Після невдачі князь Ігор Рюрикович почав готувати новий похід. Київським 

князем були найняті заморські варяги і степові печеніги (у них навіть заручників 

взяли); були запрошені далекі північні дружини словен і кривичів і південні війська 

дністровських тиверців. Військо йшло в 943 році і суходолом, і по морю. Херсонеські 

греки сповіщали імператора Романа: "Се идуть Русь бес числа корабль - покрыли суть 

                       
9 Всемирная история в десяти томах / (гл. ред.: Жуков Е.М. (гл. ред.) [и др.). – М., ГИПЛ. 1957. – Т. ІІІ. – С. 252; Повість 

минулих літ. — К.: Веселка, 1989. С. 31. 
10 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой и А.В. 

Подосинова. Том ІV: Западноевропейские источники. Сост. пер. и комент. А.В. Назаренко. – М.: Русский Фонд 

Содействия Образованию и Науке. 2010. – С. 38-39; Die Werke Liudprands von Cremona I J. Becker. 3. Aufi. Hannover; 

Leipzig, 1915 (MGH SS rer. Germ. [T. 41]). - Р. 137-138. 
11 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая").  
12 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 161. 
13 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой и А.В. 

Подосинова. Том ІV: Западноевропейские источники. Сост. пер. и комент. А.В. Назаренко. – М.: Русский Фонд 

Содействия Образованию и Науке. 2010. – С. 39. 
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море корабли!".  Коли Ігор стояв уже над Дунаєм, імператор прислав до нього послів 

про мир. Ігор почав радитися з дружиною, яка була рада без боїв отримати 

данину з імперії: "...еда [едва ли] къто  весть,  къто одолееть - мы ли, они ли? Ли с 

морем къто советен? Се бо не по земли ходим, но по глубине морьстей и обща 

съмерть вьсем..."  

       Є думка, що ніби спочатку на завойованих князями Рюриковачами землях полян, 

сіверян та древлян утворюється "Руська земля", котра пізніше увійшла до складу 

Київської держави. Її межі вкладалися в регіон між Сулою, Россю, Случчю, Горинню, 

Прип'яттю, середньою течією Десни, верхів'ями Сейму та Псла тобто в територію 

Середнього Подніпров'я. А час її формування слід відносити до періоду хозарського 

іга, котре слабшало на протязі IX ст. (Рис. 1)14. 

      Однак, окрім цього центрального осередку майбутньої східнослов'янської держави, 

в останній чверті І тис. н. е. існували й інші переддержавні утворення: дулібсько-

волинянське - в басейні Західного Бугу, північна "Зовнішня Русь" - в районі Волхова, 

полоцьке - в районі pp. Полота й Західна Двіна, смоленське - на Верхньому Дніпрі, 

північно-східне - на Верхній Волзі (Рис. 2)15. 

       Насаджене князями з династії Рюриковичів у ІХ-Х ст. на автономні літописні 

племена (древлян, полян, сіверян) України надплемінне поняття «русь» - військова 

дружина, на думку О. Моці, має шведське походження в результаті чого відбулось: 

«ототожнення понять "русь" і "дружина"… з тенденцією до його розширення й 

перенесенням назви із скандинавських реалій на східнослов'янські»16. 

У 914 р. Ігор Рюрикович йде походом на тих же древлян, а також на уличів, а вже в 

наступному - 915 р. - укладає договір з кочовими ордами печенігів, які відходять після 

цього до Дунаю. Князь Ігор у 941 р. здійснює невдалий похід на Константинополь, а 

через рік на Дунаї укладає вигідний для Русі мир з візантійцями. Але життя цього 

варяжського князя скінчилось безславно: під час спроби повторного отримання 

данини з літописних древлян його було розірвано між двох дерев. Варяжка Ольга не 

                       
14 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 12;  

Насонов А. Н. Указ. соч. - С. 29, 42; Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХП-ХШ вв. - К, 1982. -С. 71, рис. 

1; Толочко Петро. Київська Русь. -К., 1996. - С. 30.  
15 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 12, рис. 2;  

Толочко Петро. Київська Русь. -К., 1996. - С.  32. 
16 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 187-188. 
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лише жорстоко помстилася за свого чоловіка за допомогою великокнязівської 

«руської»  дружини, а і організувала "велике полюддя", що захопило й північні 

території розселення східних слов'ян. Розпочалося створення доменіального 

князівського господарства. Окрім того, княгиня в 955 р. їде до Візантії, де в столиці цієї 

держави приймає хрещення17. 

       Вдова Ігоря, псковитянка Ольга, регентша малолітнього Святослава, яка ніякого 

відношення не мала до традицій місцевого населення, згодом прийняла християнство 

і, можливо, передбачала зробити його державною релігією, але тут відразу різко 

позначилося протиріччя, породжене візантійською церковно-політичною концепцією: 

цесар імперії був в очах православних греків намісником бога і главою як держави, 

так і церкви.  З цього робився дуже вигідний для Візантії висновок: будь-який народ, 

який прийняв християнство з рук греків, ставав васалом грецького імператора, 

політично залежним народом або державою18. 

      В часи князювання продовжувача шведської династії Рюриковичів - Святослава 

(964-972) політика військової сили з боку Києва виходить на новий рівень. Під час 

проведення походів за межі країни цей славнозвісний воїн вирішував одночасово і деякі 

внутрішні проблеми. Його військова діяльність була зорієнтована у двох напрямах: 

волзько-каспійському (в основному проти хозар) та константинопольському (проти 

імперії). Спочатку в 964-966 pp. він здійснює похід на вятичів і далі на Волгу - на 

столицю Хозарського каганату місто Ітіль. В 965 р. розбиває військо цього державного 

утворення. Далі шлях русів пройшов через землі Північного Кавказу та Кубані. В 

результаті такого рейду були підкорені яси і касоги, а київські війська зупинилися на 

Таманському півострові, що в той час уже став давньоруською Тмутараканню. По 

дорозі додому було взято місто Саркел, що стало, як і Корчів в Криму, форпостом Русі 

в південно-східному напрямку. На другому із вищезазначених стратегічних напрямів 

(візантійському) спочатку успіх теж був на боці війська київського князя. Внаслідок 

двох балканських компаній 968-969 pp. руси майже дійшли до Константинополя, а 

значні території на Балканах перейшли під протекторат східнослов'янської держави. 

Правда, це тривало недовго - довелося відступати. Плани перенести центр Київської 

                       
17 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 16. 
18 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
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Русі на Дунай, а столицею зробити місто Переяславець на цій річці, не були 

реалізовані. Повертаючись додому Святослав у 972 р. загинув у битві з печенігами на 

Дніпровських порогах19. 

Князювання Святослава Ігоревича описано руським літописцем у самих 

захоплених тонах придворного панегірика. Сторінки, присвячені цьому князю, є не 

стільки хронікою подій, скільки оспівуванням доблесті, лицарства і мудрості 

молодого князя, "славою", "хвалою" йому.  Літописний запис про Святослава добре 

зберіг епічний лад дружинної поезії, близької до легенд, але не тотожною їм, в 

народному епосі, відмічає Б. Рибаков, імені Святослава немає.  Автор дружинної 

оповіді показує свого героя слухачам (а потім і читачам) ще дитиною. Але цей 

хлопчик 3 - 5 років змальований як справжній князь-полководець - він відкриває бій з 

древлянами кидком свого списа, і воєводи шанобливо кажуть: "Кънязь уже почал. 

Потягнем, дружино, по кънязи!"20.  

      На наступних сторінках літопису переплітаються голоси літописця-церковника, 

схвалюючі Ольгу за прийняття християнства, і співака-воїна, що славиться князя за 

вірність своїй язичницькій дружині - на вмовляння матері послідувати її прикладу 

п'ятнадцятирічний княжич твердо відповідав: "Како  аз  хощю  ин  закон  прияти  

един? А дружина  сему смеятися начнуть...". Християнство було відкинуто 

Святославом, так як він і його бояри добре знали, що за хрещенням піде васалітет по 

відношенню до Візантії і черговий цісар охоче назве його "сином" в феодальному 

розумінні21. 

     Надзвичайно важливе свідчення про антихристиянську політику за часів 

Святослава знаходимо у В.Татищева. Посилаючись на Іоакимівський літопис, він писав: 

"По смерти Ольги Сятослав пребывашє в Перєяславцы на Дунає, воюя на казари, болгары 

и греки, имея помосчь от тестя, князя угорскаго и князя ляцкого, не єдиною побеждая, 

посліди за Дунаем у стены долгие (какая сия стена и где, я описания не нахожу) все 

войска погуби. Тогда диявол возмяте серца вельмож нечестивых, начаша клеветати на 

христианы, сусчия в воинстве, якобы сие падение вой приключилося от прогнєвания 

                       
19 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 16. 
20 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
21 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
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лжебогов ихъ христианами. Он же толико рассвирепе, яко и единого врдтд своего Глеба не 

посчаде, но разными муками томя, убиваше… Он же, видя ихъ непокорение, найпаче на 

презвитеры яряся, якобы тии чарованием неким людем отврасчают и в вере ихъ 

утверждают, посла в Киев, повеле хрлмы христиан разорити и сожесчи и сам вскоре 

поиде, хотя вся христианы изгубити"22 [568, с.111]. 

     Наведений вище уривок жодним чином не можна визнати вигадкою пізніших 

літописців — це, на думку М. Брайчеського, нічим не виправдано і зовсім непотрібно 

з погляду панівної концепції, що прагнула всіляко обілити і возвеличити дім 

Рюриковичів. До того ж, у цитованому тексті бачимо яскраве відображення 

ранньосередньовічної ідеології, супротивної не лише просвітницькому XVIII ст., а й 

філософії передгуманізму, що почала виявляти себе у давньоруській літературі від 

рубежу XII—XIII ст. Ця обставина змушує думати, що в розпорядженні автора 

Іоакимівського літопису (або когось із його попередників) було якесь джерело 

агіографічного характеру, присвячене подіям другої половини X ст.23 

Договір, укладений Святославом з Іоанном Цимісхієм після Доростольської 

поразки [422, с.52], на відміну від договору 945 р., зауважує М. Брайчеський, не 

містить жодних - навіть найменших - натяків на християн у складі київської сторони. 

Русь, яка домовлялася з греками 971 p., була чисто язичницькою. Вона присягається 

Перуном і Волосом і в цьому протиставляє себе "боговдохновенним царям" - Іоанну, 

Василю й Константину - і грецькій стороні взагалі. Але коли б князь, як гадають, 

терпимо ставився до християн і не переслідував їх, такої ситуації бути не могло б, і 

угода, укладена під Доростолом, повторила б формулу угоди 945 р. Отже, одне з двох: 

або християн у війську Святослава взагалі не було від самого початку, або ж вони, у 

відповідності з цитованим свідченням Іоакимівського зведення, були винищені в ході 

війни - разом із тими десятками тисяч болгарських християн, про яких згадують 

                       
22 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 134; Татищев В.Н. История Российская. — М.—Л., 

1962. — Т. I. – С. 111. 
23 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 135. 
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болгарські хроністи. І в тому, і в іншому випадку дискримінація адептів нової віри з 

боку Святослава не викликає сумніву24. 

Репресії Святослава не обмежилися стратою безпосередніх учасників походу; вони 

поширилися на всю Русь, зокрема й на Київ. Одним із виявів антихристиянської 

політики князя було нищення церков, збудованих у попередній час. В.Татищев 

повідомляє, що серед зруйнованих християнських святинь була й Софійська церква, 

споруджена Ольгою; отже, Святослав не пощадив і справи рук своєї матері [569, с.241]. 

Така ж доля спіткала й Миколаївську церкву на Аскольдовій могилі, збудовану 

Олмошем після його загибелі [568, с 110, 117], і, напевно, церкву Іллі на Подолі. 

Відомості про руйнування київських церков за Святослава отримують і археологічне 

підтвердження25.  

  Переворот 980 року  

Закінчення усобиці 975-977 pp., таємниче зникнення Свенельда з політичного 

небосхилу Київської Русі і несподіване (хоча й закономірне) зміцнення Ярополкової 

влади стурбувало Добриню та його неповнолітнього небожа у далекій Новгородській 

околиці. "Слышав же се, - пише літописець, - Володимъръ в Новгороде, яко Ярополкъ 

уби Ольга, увоявся бежа за море. А Ярополкъ посадники своя посади в Новгороде, и бе 

володея единъ в Руси" [422, с.53—54]. У цих словах, з одного боку, бачимо певну 

тенденцію, не дуже сприятливу старшому Святославичу (якщо цитований фрагмент 

розуміти буквально, можна подумати, що весь подальший розвиток конфлікту був 

зумовлений автократичними претензіями Ярополка). Подібна тенденція була 

породжена прагненням хоч якось обілити справжнього ініціатора нової усобиці - 

Володимира. Звідси, зокрема, звинувачення київського князя в убивстві свого брата, 

як ми вже знаємо, - зовсім несправедливе. Втім, втеча дядька й племінника до 

                       
24 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 136. 
25 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 136; Татищев В.Н. История Российская. — М.—Л., 

1963. — Т.ІІ. – С. 241; Татищев В.Н. История Российская. — М.—Л., 1962. — Т. I. – С. 110, 117; Толочко П.П., 

Боровський Я.Є. Язичницьке капище в «городі» Володимира // Археологія Києва (Дослідження і матеріали). — К., 1979. 
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Скандинавії вимагала вжиття якихось адміністративних заходів: Новгород лишився без 

урядника, і хтось мусив замінити утікачів26. 

Ідеологічне спрямування Володимирової (чи може, точніше, Добрининої) політики 

у період боротьби за київський престол було глибоко вмотивоване. Повторювалася 

ситуація "коливання маятника", що вже не раз впливало на конкретні перипетії 

київського змагання за владу. Непевність, нестійкість стосунків у середині Рюрикового 

дому робили це коливання неминучим: практично кожному з чергових володарів 

доводилося вступати на великокнязівський престол з відчуттям глибокої образи на 

попередника. Єдиний виняток становила Ольга, яка взагалі не мала юридичних 

підстав для політичних претензій і опинилася на київському престолі через збіг 

трагічних обставин. Лише її сходження на верховну сходинку державної ієрархії 

обійшлося без карколомного повороту в політичному та ідеологічному курсі. Для 

решти ж державців династії Рюриковичів вихід на політичну арену був пов'язаний із 

подоланням серйозних перешкод. Олег зійшов на київський престол внаслідок 

убивства Аскольда. Ігор був на кілька десятиліть відсторонений від влади своїм вихо-

вателем. Так само надовго був усунутий від врядування і Святослав, який, відповідно, 

мусив спиратися на кола літописних племен, що були у конфронтації до властолюбної 

й честолюбної Ольги27. 

У подібному, а може навіть складнішому становищі опинився й Володимир. Як 

уже відомо, він був бастардом, позашлюбним сином Святослава і Ольжиної ключниці 

Малуші, дочки Малка Любечанина і сестри знаменитого згодом Добрині. Це наклало 

певний відбиток на характер майбутнього князя й кагана і на модус його поведінки на 

початку політичної діяльності28. 

Конфлікт між Ярополком і Олегом, що закінчився безглуздою смертю середнього 

брата, не міг не схвилювати Володимира та його дядька, оскільки він вносив істотні 

                       
26 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 157; Повесть временных лет. — М.—Л., 1950. — Т. I. – 

С. 53-54. 
27 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 158. 
28 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 158. 
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зміни в ситуацію у державі, висуваючи перед ними зовсім нові проблеми. Частина 

дослідників сприйнявши повідомлення літописних зведень, пояснювали поїздку 

Володимира й Добрині до Швеції острахом за власне життя. Такої позиції 

дотримувалися, зокрема, С. Соловйов [546, с.171], В. Мавродін [327, с.293], Б. Греков 

[138, с.453] та інші, звинувачуючи Ярополка у братовбивчих намірах29. 

Втеча Володимира за море та підготовка до відкритого виступу проти великого 

князя і тих, хто його підтримував, пошуки серед скандинавських варягів союзників і 

помічників. І все це робилося в інтересах не тільки Володимира, а й тої партії, до якої 

належав і сам молодий княжич, і його властолюбний дядько Добриня. Володимир на 

початку своєї діяльності не мав підтримки на Русі, принаймні такої, що була б 

достатньою, аби серйозно сподіватися на успіх. У політичній ситуації, яка склалася 

після смерті батька, на нього попросту не зважали. Позбавлений законних прав на 

престол та ще й неповнолітній, він не міг бути знаменом якого-небудь суспільного 

угруповання. І Добрині довелося докласти неабияких зусиль, аби ввести свого 

незаконнонародженого небожа в гущавину політичної гри30. 

Єдиною аргументом в руках Володимира й Добрині у боротьбі за київський стіл 

було наймане варязьке військо, яке, за правління варяжської династії Рюриковичів, 

постійно втручалося у державні справи Русі. Отож скандинавський вояж молодшого 

Святославича та його спритного вуя мав на меті зібрати збройні сили, достатні для 

успішного виступу на політичному коні у якості самостійної сторони. Через рік або два 

удавані втікачі повернулися із сильною дружиною, найнятою на гроші новгородської 

боярсько-торговельної верхівки. Почалася нова усобиця, що мала дуже істотні 

наслідки для подальшої долі країни31. 

Але рішучій спробі Володимира захопити київський престол передувала Полоцька 

трагедія, пов'язана з нещасною долею Рогніди, дочки полоцького князя Рогволода. 

                       
29 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 160; Соловьев СМ. История России. — М., 1959. — Кн. 

1. – С. 171; Мавродин В.В. Образование древнерусского государства. — Л., 1945. – С. 293; Греков Б.Д. Рабство и 

феодализм в древней Руси // ИГАИМК. — 1934. — Вып. 86. – С. 435. 
30 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 160-161. 
31 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 161. 
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Образ цієї жінки, прозваної за свої поневіряння «Гориславою», - один із 

найпопулярніших у вітчизняній літературі. Він привертав пильну увагу 

давньоруських літописців; історія її драматичного шлюбу знайшла відображення і в 

народному епосі (билина "Добриня - сват"). Ініціатива одруження Володимира з 

полоцькою князівною належала Добрині, який, на думку М. Брайчевського, 

переслідував не тільки матримоніальні цілі. Полоцька земля - одна з найбагатших і 

найрозвиненіших провінцій Русі - була жаданим призом і сама по собі, а надто - у 

перспективі широких політичних задумів, виношуваних енергійним сином Малка 

Любечанина. Проте сватання новгородського зверхника зустріло цілковито негативну 

реакцію. Переказ, введений до літописів [284, с.299-300; 422, с.54], приписує відмову 

виключно гордовитій вдачі примхливої дівчини, яка відмовилася піти за 

незаконнонародженого бастарда - "робичича". Але, мабуть, був у цьому й прихований 

політичний контекст - Рогволод, напевно, мав інші плани і не поспішав робити ставку 

на принца без жодних прав на престол32. Полоцька княжна Рогнеда, відмічає Б. 

Рибаков, «яка зневажливо відмовила, за словами літописця, позашлюбному 

"робичичу" Володимиру в своїй руці і взята ним потім як військовий трофей при 

розгромі Полоцька»33.  

Лаврентіївський літопис під 1128 р., відмічає М. Брайчевський, «містить варіант 

легенди, за яким безталанна князівна була зґвалтована Володимиром на очах у її 

батьків [284, с.300]… Ярослав Володимирович (придворними писаками названий Муд-

рим) був третім сином Рогніди й Володимира (після Вишеслава та Ізяслава)»34. 

На думку М. Брайчевського, захоплення Полоцька сталося на початку усобиці 975-

977 pp. і значною мірою було спровоковане нею. Відвідини Швеції мали місце пізніше, 

коли Полоцька земля вже була в руках Володимира та його «доброго» вуя Добрині. Це 

істотно змінює ситуацію і наше розуміння дійсного ходу подій. Очевидно, цей успіх 

                       
32 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 161-162; Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. — M., 1962. 

— Т. I. – С. 299-300; Повесть временных лет. — М.—Л., 1950. — Т. I. - С. 54. 
33 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
34 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 162; Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. — M., 1962. — 

Т. I. – С. 300. 
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значною мірою посприяв утвердженню честолюбних намірів щодо великокнязівського 

престолу. Повернувшись зі Швеції, Володимир і Добриня застали у Новгороді 

Ярополкових посадників — місце було зайняте. Власне, вже саме повернення було 

фактичним оголошенням війни: київським управителям довелося забиратися геть 

перед очевидною перевагою збройної сили. Вирішивши кувати залізо, поки воно 

гаряче, дядько з племінником негайно вирушили на південь і взяли в облогу Київ. Але 

здобути столицю було непросто, оскільки Ярополк користувався підтримкою 

київського боярства і городян. Облога могла затягтися на невизначений час, і це 

загрожувало Володимиру серйозними ускладненнями, зокрема невдоволенням буйних 

варязьких найманців, які відчували себе хазяями становища35. 

Отож, довелося вдатися до хитрощів та підступності. Претендент на 

великокнязівський престол вступив у таємну змову з найближчим порадником Ярополка, 

воєводою (очевидно варягом) Блудом, підбивши його на зраду. Розрахунок був вірний: 

Ярополк, незважаючи на перевагу в силах, діяв з притаманною йому нерішучістю і, 

прислухавшись до облудних порад воєводи, залишив Київ, де мав найбільшу підтримку. 

Якийсь час він ще намагався утриматися у Родні понад Россю, але нестача продовольства 

змусила його здатися. Не прислухавшись до застережень вірних сподвижників, зокрема 

дружинника на імя Варяжко, великий князь, знову повіривши підступним обіцянкам 

Блуда, з'явився до Володимира і був убитий двома варягами. Варяжко ж відмовився 

скласти зброю; утікши до Степу (бродників – літописних уличів), він опісля "много 

воєва Володимера с печенигы" [422, с.55]. Це був останній акорд у тривалій усобиці між 

синами Святослава, яка завершилася перемогою "незаконнонародженого" 

Володимира. Він мав найменші шанси на успіх, але домігся його завдяки власній та 

дядьковій енергії, упертості й нерозбірливості у засобах36. 

Захоплення Києва саме по собі ще не вирішувало проблеми центральної влади. Не 

могла її вирішити й смерть Ярополка. Становище Володимира залишалося досить 

хистким. Зійшовши на престол за допомогою варязького війська, він поставив себе у 

                       
35 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 162-163. 
36 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 163; Повесть временных лет. — М.—Л., 1950. — Т. I. - 

С. 55. 
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залежність від власних найманців; і вони не забарилися нагадати йому про це. Під тим 

же 980 р. читаємо у "Повісті минулих літ": "Посємь реша варязи Володимєру: "Сє градъ 

(Київ) нашь; мы прияхомъ и, да хочемъ имати окупи на нихъ, по 2 гривне от чєловека". И 

рече им Володимеръ: "Пождите, даже вы куны сверить, за месяц". И ждаша за месяць, и 

не дасть имь, и реша варязи: "Сольстилъ еси нами, да покажи ны путь въ Греки". Онъ же 

рече имъ: "Йдете". И избра от нихъ мужи довры, смыслены и храбры, и рдздая имъ грады; 

прочии же идоша Царюграду въ Греки" [422, с.56]. Ситуація надзвичайно показова. 

Коли саме стався конфлікт з варягами — сказати важко; літописна стаття 6488 р. має 

позачасовий характер і оповідає про ланцюг подій, що розтягнувся на досить значний 

хронологічний відтинок37.  

Попри легендарне оформлення цитованого уривку, він адекватно відображає 

становище, у яке потрапив Володимир. Розігнати всіх варягів він, звісно, не міг: це б 

обеззброїло його перед могутньою київською опозицією. Тому князь змушений був 

удатися до гнучкішої лінії поведінки. Частину найманців (відносно надійну) було 

залишено на Русі — інакше молодому узурпатору не вдалося б утриматись на щойно 

завойованому престолі. Хід був, безперечно, талановитий. Найбільш буйні й небезпечні 

гурти авантюрників подалися на південь — грабувати візантійські володіння, тоді як 

"добрі смислені та хоробрі", одержавши бенефіції (звісно, за рахунок київського боярст-

ва), залишилися опорою великого князя38.  

       Отже, що в третій чверті X ст. Русь у територіальному відношенні зросла 

найбільше в своїй історії. (Рис. 4), але наступ над етнічної християнської ідеології 

було зупинено. Після деяких династичних чвар, пов'язаних з боротьбою за київський 

престол, логічне завершення політика східнослов'янських зверхників попередніх 

поколінь отримала в часи Володимира, який в 980 р. ствердився на київському столі. 

Наприкінці X ст. у цілому завершився процес формування Київської держави39. 

Адміністративна реформа князя Володимира 

                       
37 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 163-164; Повесть временных лет. — М.—Л., 1950. — Т. 

I. - С. 56. 
38 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 164. 
39 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 16. 
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Соціальне розшарування породжувало соціальні суперечності. Багатства і привілеї 

знаті потребували охорони від посягання з боку бідняків і рабів. Традиційні 

родоплемінні органи літописних племен Русі, пройняті духом первісного 

народовладдя, були для цього непридатні. Вони повинні були поступитися місцем 

новим формам організації влади. Першими зачатками такої організаціїбули таємні 

союзи. У літописних племен (полян, сіверян, вятичів) через князів Рюриковичів 

утворювались таємні союзи за участі варягів. Таємні союзи князів та феодалів 

виводили своїх членів з-під влади родової общини, захищали їх власність і впливове 

положення, тероризували всіх незадоволених. Таємні союзи, на думку А. Першиця, 

майже повністю узурпували владу родо-племінних органів і перетворили їх на могутні 

міжродові і міжплемінні організації40. 

          Час князювання Рюриковича Володимира Святославича (980-1015) став 

важливим етапом як у історії Русі в цілому, так і в історії її столиці - Києва. Його 

енергійна діяльність була спрямована насамперед на зміцнення центральної влади 

київського князя (імператора) і придушення відцентрових тенденцій, які існували в 

місцевих князівствах. Володимир мав незвичайну для великого князя генеалогію: він 

був позашлюбним сином Святослава і Малуші - ключниці княгині Ольги41. Дружиною 

була горда полоцька княжна Рогнеда, яка спочатку зневажливо відмовила, за словами 

літописця, позашлюбному "робичичу" Володимиру в своїй руці і взята ним була 

потім,  як військовий трофей при розгромі Полоцька42. 

    Перші роки правління Володимира були складними і неспокійними. Наймана 

варязька дружина, що допомагала перемогти Ярополка, вимагала накласти на киян 

контрибуцію по дві гривні з особи. Проте цей акт відразу ж настроїв би киян проти 

нового  князя.  Володимир зумів мудро дипломатично спрямувати войовничі варязькі 

загони у Візантію, попередивши, проте, імператора про їх небезпечний характер43. 

     981 р. розпочалася війна з Польщею за Червепські міста. Внаслідок вдалого 

походу до складу Київської держави увійшли Червеп, Перемишль та інші міста. У 985 

р. Володимир у союзі  з торками  здійснив  похід  на Волзьку  Болгарію.  Після  

                       
40 Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. – М., 1974. С. 202. 
41 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 115. 
42 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
43 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 115. 
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перемоги було вирішено, що для Русі вигідніше не брати контрибуції з переможених, 

а  встановити  тривалі мирні відносини. «И створи мир Володимерь сь болгари... и 

реша болгаре: толи не будеть межю нами мира, коли камень начнеть плавати, а хмель 

почнеть тонути»44. 

    В ослабленій міжусобицями державі почалися антиімперські сепаратиські виступи 

на периферії. Активізувалися й західні сусіди Русі, насамперед Польща. Володимир 

рішуче став на шлях ліквідації автономістичних тенденцій, знову об'єднавши усі 

східнослов'янські землі. У 981 р. були підкорені вятичі «и втзложи на ня дань от плуга 

якоже отець его имаше». Проте наступного року (982) знову «заратишася вятичи» і 

Володимир «победи я второе». У 983 р. він підкорив ятвягів. У 984 р. владі київського 

князя «корятся радимичемт». У 992 р. відбувся похід Володимира на хорватів й цим 

завершилося об'єднання східнослов'янських   земель   у   складі   Київської Русі45. 

     Полюддя існувало в кожному племінному союзі; воно знаменувало собою відхід 

від патріархальних племінних відносин і традицій, коли кожен член племені знав 

свого племінного князя в обличчя. Полюддя в рамках союзу племен, з'являється, на 

думку Б. Рибакова, одночасно з утворенням самого союзу, було вже перехідною 

формою до феодального суспільства, до державності. Влада "Князя князів" 

відривалася від старовинних родо-племінних традицій, ставала багатоступінчастою: 

"Хакан-Рус" (титул, рівний імператорському), князь племені, "старости" родів. Коли ж 

кілька союзів племен були підкорені за участі варяг та варяжських князів і були 

введені до складу Русі, то відрив верховної влади від безпосередніх виробників став 

повним. Державна влада повністю абстрагувалася, і право на землю, яка споконвіку 

було пов'язано в свідомості землеробів із Звичаєвим Правом свого роду, тепер 

пов'язувалося вже з правом верховної (відчуженої) влади, з правом військової сили46. 

     Феодальна ієрархія як система певною мірою цементувала нове суспільство, 

утворюючи ланцюг пов'язаних один з одним ланок: вищі її ланки ("Світлі князі") були 

пов'язані, з одного боку, з великим князем, а з другий - з князями окремих племен. 

                       
44 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 115. 
45 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 115.  
46 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
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Князі племен були пов'язані з боярством. Васалітет був основною формою для 

феодальної держави47. 

     Одним з найважливіших державних заходів Володимира Святославича, 

спрямованих на політичну консолідацію усіх східнослов'янських земель, була 

адміністративна реформа 988 р., що завершила починання Святослава. Суть її 

полягала в остаточній ліквідації політичної автономії місцевих «племінних» княжінь. 

До цього часу Русь багато в чому представляла собою сукупність земель, васальних 

щодо Києва, які визнавали сюзеренітет великого князя київського, платили йому 

данину, поставляли війська, але зберігали внутрішню автономію з місцевими 

князівськими династіями, отже, і місцевими богами і самоуправлінням. Тому уся 

політична система Русі значною мірою трималася на могутності київського князя. 

Варто було цій силі ослабнути, як то одне, то інше князівство робило спроби 

відокремитися від імперії. Реформа ліквідувала владу місцевих князів, які були тісно 

зв'язані за походженням та інтересами зі своїми землями, звичаєвим правом, покінчила 

з сепаратизмом земель. Вся влада на місцях перейшла до рук осіб, безпосередньо за-

лежних від київського князя, яким були близькі інтереси Києва48. Як відзначає А. 

Моця, ця реформа ліквідувала владу місцевих "світлих князів", покінчила з 

автономією та самоврядністю земель. Всі вищі щаблі феодальної влади виявилися в 

руках одного князівського роду. Система відносин між соціально різними групами 

населення стає регламентованою49 - імперською. 

            Очевидно, що князь Володимир наслідував досвід централізації влади 

болгарського хана Омортага. При ханові Крумі (802-814 рр.) слов'яноболгарська 

держава складалась федеративних племінних вождівств, а його син Омортаг у 20-30-х 

роках ІХ ст. провів адміністративну реформу і ліквідував самоврядність слов’янських 

племінних вождівств, замінивши її централізованою формою держави50 на зразок 

Візантійської імперії.  

                       
47 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
48 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 116. 
49 Моця О. П. Князювання Володимира Святославича / О. П. Моця // Давня історія України / (голов. ред. кол.: Толочко 

П.П.). – К.: НАН України, Ін-т археології, 2000 –  .–  (Слов'яно-Руська доба). Т. 3. – 2000. – С. 278. 
50 Лишев С. Н. За генезиса на феодализма в България / С. Н. Лишев. – София : Бол. АН. 1963. – С. 126; Андреев М., 

Ангелов Д. История на българската держава и право, стр. 82, 95,96; Бурмов Ал. Към въпроса за отношенията между 

славяни и прабългари през VII—IX в., стр. 83. 
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        Крім вільнонароджені людей, у давніх слов'ян виділялися невільні - раби 

(старослав. «рабъ») від індоєвропейського «orbu» - «працювати», співвідноситься з 

німецьким «Arbeit» (у слов'янських мовах - «робота»). Вони були в основному 

полоненими, найчастіше захопленими в ході війни. Раб не мав права на особисту 

власність і створення сім'ї. В історичних джерелах повідомляється, що зазвичай з 

рабами добре поводились. Іноді вони розглядалися як члени сім'ї, тільки мали 

обмежені права. В арабських джерелах IX і X ст., наприклад творах Ібн-Фадлана, 

вказується, що разом з померлим господарем кремували (ритуально спалювали) рабів 

і його дружин51. 

      Серед полабських і східних слов'ян вільних землеробів називали смердами, від 

общеславяного «smirdz», яке співвідноситься з литовським «смірдас» і, можливо, з 

іранським словом «mard» - «мужчина». Після прикріплення селян в Росії до землі 

слово збереглося в значенні «кріпак», але це зовсім не було його початковим 

значенням52. Про відмінність у правах і власності вказують загальнослов'янські 

прикметники «багатий», «убогий» (бідний) і «небогъ» - «який не має власності» 

(порівняймо з польським «nieboszyk» - «покійник»). Всі слова утворені від 

індоєвропейського кореня bhag - «дохід», «власність». Майнова нерівність 

простежується в археологічних знахідках особливо помітно після спільного 

збагачення слов'янської культури в результаті розселення53. 

       При обстеженні гнізд родових поселень літописних хорватів IX ст. Українського 

Прикарпаття Б. Тимощуком було виявлено багато селищ з майданчиками-дворами, 

навколо яких або біля яких групувалися западини-житла. А це суттєва археологічна 

ознака поселень великих родів. Останні з їх родоплемінним колективізмом 

стримували майнову диференціацію серед рядових членів літописних племен. Тут, 

зауважує Б. Тимощук: «можна погодитись з етнографами, які прийшли до висновку, 

що живучість родових традицій в громаді перешкоджала накопиченню приватних 

                       
51 Гимбутас М. Словяне. Сыны Перуна. – М., 2004. С. 174. 
52 Гимбутас М. Словяне. Сыны Перуна. – М., 2004. С. 173. 
53 Гимбутас М. Словяне. Сыны Перуна. – М., 2004. С. 174. 
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скарбів в руках однієї особи. Коли скарби накопичувалися, громадська думка 

вимагало їх раздачі»54. 

       У результаті реформи землі й князівства, де ще правили залежні від Києва місцеві 

князі, передавалися синам Володимира: Вишеслава було посаджено у Новгороді, 

Ізяслава у Полоцьку, Святополка в Турові, Ярослава в Ростові. Коли помер 

найстарший, Вишеслав, то в Новгород було переведено Ярослава, а Бориса в Ростов, 

Гліб сів у Муромі, Святослав у Древлянській землі, Володимир у Володимирі - 

Волинському, а Мстислав в Тмутаракані. Цією акцією в основному було покінчено з 

автономізмом окремих земель і створено передумови для територіальної цілісності 

держави - імперії55. З одного боку, це сприяло об'єднанню сил для боротьби з 

зовнішнім ворогом, з другого — постійно загрожувало небезпекою боротьби всередині 

суспільства за великокнязівський київський стіл.   

      У характері влади військового князя Київської Русі на перший план виступав не 

освячений традиціями особистий авторитет, а реальна могутність - багатство, 

панування над смердами, бідняками, залежними общинниками, сила військової 

дружини. Його військова дружина, в яку разом з родичами і одноплемінниками могли 

входити особисто довірені йому чужаки (варяги), була особистим об'єднанням, 

спаяним не родо-племінними зв'язками, а тільки спільністю військово-грабіжницьких 

інтересів і вірністю своєму імператору. Спираючись на неї, князь-імператор 

Володимир мав можливість переступати родоплемінне звичаєве право і при прийнятті 

християнства нав'язувати йому свою волю. Родоплемінній верхівці поступово 

доводилося поступатися місцем найближчим родичам і старшим дружинникам князя, 

але, будучи зацікавлена в надійному захисті своєї власності, вона не дуже рішуче 

чинила опір новим тенденціям56. 

       Важливим спостереженням є те, що у полян, древлян, волинян, уличів і інших союзів 

племен різнотипні скроневі кільця, котрі, зауважує О. Моця, для більшості дослідників 

являються етновизначальним індикатором, в основному з'являються після середини X ст. 

- тобто тоді, коли же всі мікрорегіони південноруських земель стають об'єктами 

                       
54 Тимощук Б. А. Восточные славяне: от общины к городам / Б. А. Тимощук. – М. : Изд-во МГУ. 1995. – С. 157, рис. 25; 

Аверкиева Ю. П. Разложение родовой общины и формирование раннеклассовых отношений в обществе индейцев 

северо-западного побережья Северной Америки // ТИЭ. Новая серия. Т. 60. М., 1961. - С. 258. 
55 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 18. 
56 Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. – М., 1974. С. 203. 
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тотальної феодалізації. Але, мабуть, появу таких прикрас слід пояснювати не лише 

підняттям престижу автохтонної аристократії. Використання і популярність цих виробів 

серед різних прошарків тогочасного люду дозволяють вбачати в цьому явищі спробу й 

певний символ консолідації (щоправда запізнілої) усіх прошарків консервативного 

автохтонного угруповання в протистоянні (в тому числі і в одязі та прикрасах) 

племінно-космополітичному великокнязівському оточенню та їх прибічникам на 

місцях57. 

Для міцної політичної консолідації Русі адміністративну реформу необхідно було 

закріпити реформами в галузі ідеології. На Русі офіційною релігією лишалося 

язичництво, однією з головних рис якого був територіальний поділ. Не існувало 

спільного для всіх земель пантеону богів. Кожна земля поклонялася своїм, місцевим, 

іноді численним богам. Автономістичні виступи в окремих землях часто набували 

релігійного забарвлення як рух на захист своїх, племінних, богів та родоплемінних 

звичаїв. Релігійні реформи Володимира Святославича були спрямовані на ліквідацію 

цієї сильної ідеологічної зброї в руках прибічників самоврядування. Князь і його ото-

чення добре розуміли силу впливу релігії на людей того часу й намагалися використати 

його в інтересах феодальної держави58. 

          Ідеологічна реформа 

    Притеремні писаки створили цілі цикли «народних» билин про князя Володимира 

Красне Сонечко, про Добриню, про походи в далекі землі, про боротьбу з жорстокими 

язичницькими звичаями і про міцні застави богатирські, які охороняли Київську 

Русь від "силушки поганою"59.  

 Клерикальні історики, зауважує Б. Рибаков, «різко протиставляє християнство 

язичництву й зазвичай ділять історію кожного народу на два періоди, вважаючи 

кордоном прийняття християнства; дохристиянські часи вони називають століттями 

мороку, коли народи перебували в невігластві, християнство ж нібито пролило світло 

на їхнє життя»60. 

                       
57 Моця О.П. Південна «Руська земля». / Олександр Петрович Моця. – К.: «Корвін пресс», 2007. – С. 134. 
58 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 116. 
59 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
60 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
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Для міцної політичної консолідації Русі адміністративну реформу необхідно було 

закріпити реформами в галузі ідеології. На Русі офіційною релігією лишалося язични-

цтво, однією з головних рис якого був територіальний поділ. Не існувало спільного для 

всіх земель пантеону богів. Кожна земля поклонялася своїм, місцевим, іноді численним 

богам. Автономістичні виступи в окремих землях часто набували релігійного за-

барвлення як рух на захист своїх, племінних, богів та родоплемінних звичаїв. Релігійні 

реформи Володимира Святославича були спрямовані на ліквідацію цієї сильної 

ідеологічної зброї в руках прибічників самоврядування. Князь і його оточення добре 

розуміли силу впливу релігії на людей того часу й намагалися використати його в 

інтересах феодальної держави61. 

   Ситуація, що склалася на Русі під кінець 980 p., визначила головний напрямок 

Володимирового врядування. Прийшовши до влади як речник язичницької реакції, 

Володимир мусив діяти відповідно до обраної ним політичної лінії. Йому довелося 

посісти місце лідера антихристиянської партії: хоч і позашлюбне, а все ж княже 

походження давало йому перевагу над численними блудами, вовчими хвостами та їм 

подібними. Одним із перших заходів Володимира після здобуття великокнязівського 

престолу було створення нового язичницького пантеону на Перуновому горбі — 

замість старого, знищеного Ольгою чи її онуком. Це капище розташовувалося за 

межами тогочасного київського акрополя, поруч із яром, що відокремлював 

Старокиївську гору від Михайлівської. Святилище складалося з шести верховних 

божества головних східнослов'янських "племен": полян, сіверян, деревлян, дреговичів, 

кривичів, ільменських словенів. Це були: Дажбог, Хорс, Перун, Стрибог, Сімаргл, 

Мокош. Частина з них мала чужинське походження: Хоре був іранським божеством 

Сонця, Перун — богом блискавки у литовців, Мокош — богинею хатнього вогнища у 

фінських племен Верхнього Поволжя. Сенс реформи, як вважають, полягав у тому, 

щоб об'єднати місцевих богів у єдиному пантеоні і тим ствердити політичну єдність 

Русі під верховенством Києва, подолавши ідеологічно-релігійну інерцію відцентрових 

сил62 [136, с.104—105; 144, с.61; 285, с 84—85; 643]. 

                       
61 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 116. 
62 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 164-165; Греков  Б.Д.  Принятие  христианства //  

Очерки  истории  СССР, IX—XIII вв. — М., 1953. – С. 104—105; Гудзий Н.К. История древней русской литературы. — 
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Прийшовши до влади ніби як речник язичницької реакції, Володимир мусив робив 

вигляд, що він діє відповідно до обраної ним політичної лінії. Одним із перших 

демонстративних заходів Володимира після здобуття великокнязівського престолу 

було створення нового язичницького пантеону на Перуновому горбі. Це капище 

розташовувалося за межами тогочасного київського акрополя, поруч із яром, що 

відокремлював Старокиївську гору від Михайлівської. Святилище складалося з шести 

верховних божества головних східнослов'янських "племен": полян, сіверян, деревлян, 

дреговичів, кривичів, ільменських словенів. Це були: Дажбог, Хорс, Перун, Стрибог, 

Сімаргл, Мокош. Частина з них, на думку М. Брайчевського, мала чужинське 

походження: Хоре був іранським божеством Сонця, Перун — богом блискавки у 

литовців, Мокош — богинею хатнього вогнища у фінських племен Верхнього 

Поволжя. Сенс реформи, як вважають, полягав у тому, щоб об'єднати місцевих богів у 

єдиному пантеоні і тим ствердити політичну єдність літописних племен Русі під верхо-

венством Києва, подолавши ідеологічно-релігійну інерцію відцентрових сил63 [136, 

с.104—105; 144, с.61; 285, с 84—85; 643]. 

Вельми показовим видається те, що верховним божеством, своєрідним царем 

пантеону, був стверджений не полянський Дажбог, а новгородський Перун. Це був 

необережний крок, що неминуче поставив київське жерцівство в опозицію до великого 

князя. Та, очевидно, іншого виходу Володимир не мав: захопивши владу за допомогою 

новгородської олігархії, він мусив рахуватися з її волею. Втім, позиції київського 

язичництва на той час були вже докорінно підірвані 64. 

Важливою частиною реформаторської діяльності Володимира була серія заходів 

релігійного змісту. Особисте хрещення великого князя остаточно поставило 

православ'я у становище панівної віри. З релігійним дуалізмом на Русі було покінчено. 

Язичницькі капища нищилися, ліквідацію київського пантеону було обставлено дуже 
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урочисто — як своєрідну ідеологічну демонстрацію. Недавнього володаря того олімпу, 

Перуна, було прив'язано до кінського хвоста і під зойки схвильованого натовпу 

скинуто до Дніпра65. 

У свому рішенні хрестити Русь князь Володимир, очевидно опирався на досвід 

сусідньої Болгарії, де ханом Борисом близько 865 р в інтересах феодального класу 

державною релігією було оголошено надплемінне християнство за православним 

обрядом, запозичене з Візантії. В результаті у Болгарії складалася нова система 

правових норм, яку феодали прагнули зробити загальнообов'язковими, замість 

діючого племінного звичаєвого права слов’ян66. По суті, влада феодалів, а в 

сучасному розумінні – олігархів, починаючи від від Констянтина, який охрестив Рим у 

IV ст., продовжувала свій наступ на племінне самоврядування та національне 

народовладдя. 

Розпочалося інтенсивне церковне будівництво. Перші храми, споруджені 

Володимиром, були Василівськими — на честь патрона великого князя (в самому Києві 

та у Вишгороді, заміській резиденції київських володарів). Спорудження мурованої 

Десятинної (Богородичної) церкви на території давнього некрополя було актом, 

значення якого виходило за суто релігійні рамки. Одночасно з її освяченням було 

встановлено церковну десятину — на утримання легалізованої єпархії — та складено 

Церковний устав, за яким на Русі вводилося візантійське церковне право (Номоканон)67 

[671, с.130; 678; 685, с.190—211]. 

       Важливим заходом було утворення в складі Київської архієпископи (митрополії) 

ряду єпархій. П'ять із них відомі на підставі літописних даних: Новгородська, 

Чернігівська, Білгородська, Ростовська, Володимирська (на Волині). Всі вони були 

засновані 991 р. [379, с.65]. Деякі дослідники (Є.Голубинський, Б.Рибаков) 

припускають, що тоді ж було створено ще кілька кафедр, зокрема Туровська, Полоцька 

та Тмутороканська [120, с.334—338; 473, с 186; 668]. У джерелах названо й імена п'яти 
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редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 178. 
66 Удальцова З.В. Южные славяне в VII-ХІ вв. // Всемирная история в десяти томах / (гл. ред.: Жуков Е. М. (гл. ред.) [и 

др.]). – М., ГИПЛ. 1957. – Т. ІІІ. – С. 226. 
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1970. — № 3. – С. 130; Юшков С. В. Устав св. Владимира // Исследования по истории русского права. — Новоузенск, 

1925. — Вып. 1; Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. — М., 1949. - С.190—

211. 
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перших єпископів, поставлених за Володимира: новгородський Іоаким, чернігівський 

Неофіт, білгородський Микита, ростовський Феодор та Володимирський 

(Волинський) Стефан [379, с.64—65]. З цих імен достовірне лише перше, інші 

викликають сумнів. Справа в тому, що ієрархи з такими ж іменами відомі у дещо 

пізніший час: Неофіт Чернігівський згадується під 1072 p., Микита Білгородський — 

під 1113, Стефан Володимирський — під 1091 р. Отож, не виключено, що пізніші 

кодифікатори (зокрема укладачі Никонівського літопису, де знаходимо відомості про 

перші єпархії) попросту віднесли до Володимирового часу ті єпископські імена, які у 

використаних ними джерелах стояли першими в реєстрах відповідних кафедр68. 

Але стосунки Володимира з митрополитом залишилися напруженими. Як можна 

судити з наявних джерел, великий князь у церковних справах волів радше спиратися на 

Анастаса Корсунянина, привезеного до Києва з Криму після епопеї 988 року. Цей 

зрадник, що сприяв падінню Херсонесу, користувався великим авторитетом у ново-

наверненого володаря. Саме йому була доручена кафедральна Десятинна церква; 

очевидно, він прибрав до своїх спритних рук і щойно запроваджену десятину. З 

іменем Анастаса гіпотетично пов'язують укладання першого після 988 р. літописного 

кодексу, доведеного до 996 р.69 [473, с.191—192]. 

Розгалужена серія державних заходів Володимира дуже зміцнила його становище. 

Русь вступила у період свого розквіту, і це не могло не відбитися на становищі київського 

престолу. Успіхи в зовнішній політиці (зокрема у відносинах з Візантійською імперією); 

зміцнення державних рубежів і ряд перемог над печенігами, що поклали край їхній 

експансії; стабілізація внутрішньої обстановки, що створило сприятливі умови для 

піднесення економіки й добробуту населення — все це, безумовно, сприяло стверд-

женню авторитету Володимира в ролі великого князя. Але під зовнішнім імперським 

блиском таїлися гострі протиріччя, які досить часто давали про себе знати, інколи 
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виливаючись і у відкриті конфлікти. Обстановка залишалася напруженою і в перший-

ліпший момент могла вибухнути новими соціальними потрясіннями70. 

Боротьба князя Володимира з племінними віруваннями  

 Володимир прагнув перетворити Київ у релігійний центр усіх союзів племен. Вже 

на початку свого князювання у Києві він створив пантеон язичницьких богів на чолі з 

Перуном — богом грому й блискавки, покровителем князя та його дружини. У 

центральній частині київського дитинця, «на холму вне двора теремного», було 

споруджене капище, де поставили: «Перуна древяна, а главу его сребрену, а усь златт», 

и Хорса и Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь»71. Хорс і Дажбог (Даждьбог) 

уособлювали сонце, але мали різне походження: Дажбог - слов'янське божество, а Хорс 

- іранське, що ввійшло до пантеону, напевно, від сіверян, які зазнали сильного впливу 

іраномовного населення, Симаргл - бог землі, підземного царства, також іранського 

походження, Стрибог - слов'янський бог вітрів, Мокош - богиня родючості й 

домашнього вогнища, за походженням фінське божество (землі деяких фінських 

племен входили до складу Русі)72. 

Єдиний пантеон, об'єднуючи усіх давньоруських богів, мав позбавити грунту 

сепаратиські тенденції окремих земель. Проголошуючи Перуна (покровителя князя) 

верховним божеством пантеону, Володимир Святославич освячував цим феодальну 

систему. Проте молода імперія могла бути збудована на наднаціональній ідеології. 

Язичництво не відповідало світоглядним потребам феодалів і жорстокого 

адміністративного апарату Київської Русі, створеному в другій половині X ст. Як 

відмічають науковці «Нові соціально-політичні умови розвитку Давньоруської 

держави вимагали впровадження монотеїстичної релігії. В усіх сусідніх з Руссю дер-

жавах різновиди цієї релігії прийшли на зміну язичництву»73. 

         Майже столітнє існування Руської держави з центральним великокняжим 

управлінням, на думку В. Барана, порушило природний хід етнокультурних 

процесів, які визначились у слов'ян у VI-VIII ст. Державні структури - великі 
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київські князі і дружина, єдина православна віра і церковнослов'янська писемність - 

діють як доцентрові сили і досягають на якийсь час відносної політичної та 

економічної стабільності, яку радянська наука цю державно-політичну ситуацію 

трактувала як етнічну єдність, що вела до утворення давньоруської народності. Але, 

підкреслює В. Баран, «це тільки підміна понять, яка не відбиває об'єктивних реалій. 

За сто років на величезних просторах від Вісли до Волги і від Чорного до 

Балтійського морів при наявності непрохідних природних бар'єрів і браку 

комунікацій, при існуванні різних торговельно-економічних орієнтацій південної і 

північної частин Русі, місцеві етномовні і культурні відмінності різних літописних 

сіверян, древлян, волинян, уличів та інших не були знівельовані. Вони залишилися і, 

мабуть, були найбільшою причиною розпаду Київської держави, що фактично була 

імперією. Це прекрасно розуміють прихильники концепцій всеохопної етнічної 

єдності. Саме тому вони вдаються до створення міфічних слов'янських русів, які 

нібито, починаючи з кінця IV ст. н.е., поглинули всі інші східнослов'янські племена, 

надавши їм і свою назву — «русь»74.  

      У 988 р. імператор-князь Володимир, як повідомляє літопис, «хрестить Русь», 

тобто утверджує православ'я візантійського зразка офіційною державною релігією. 

Звичайно, запровадження християнства не могло бути одноразовим актом, здійсненим 

з особистої ініціативи князя. У дійсності це було лише етапом у тривалому процесі 

християнізації Русі, який не завершився до цього часу. Імператор Володимир 

приступив до знищення капищ й насадження християнства: спочатку у столиці, а 

потім й по всій Русі. Он «повель кумири испроврещи, овы исбиши, а другия огневи 

предати; Перуна же повелъ привязати коневи кь хвосту и влещи с горы по Боричеву на 

Ручай, 12 мужа пристави тети жезльмъ». Наступним ранком на Дніпрі «Володимерть с 

попи царицинна Корсуньскыми» хрестив киян. Після цього Володимир «повел рубити 

церкви и поставляти по мьстом'ь, йде же стояху кумири, творяху потреби князь и 

людье»75.  

      Для деяких народів, які порівняно пізно вступили на шлях історичного розвитку, 

прийняття християнства означало в той час прилучення до багатовікової і високої 
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культури Візантії або Риму, і тим самим тезу церковників про пітьму і світло як би 

отримував підтвердження. Але ми, зрозуміло, повинні чітко відокремлювати культуру 

(до речі кажучи, яка склалася ще в "язичницький" період) від релігійної 

ідеології.  Візантія не тим перевершувала древніх слов'ян, що була християнською 

країною, а тим, що була спадкоємицею язичницької античної Греції, зберігаючи 

значну частину її культурного багатства76. 

     Християнство не можна протиставляти язичництву, так як це тільки дві форми, 

два різних за зовнішністю прояви однієї і тієї ж первісної ідеології.  І язичництво, і 

християнство в рівній мірі засновані на вірі в надприродні сили, "керуючі" світом. 

Сила і живучість християнства полягає у використанні стародавнього язичницького 

уявлення про загробний світ, "про друге життя" після смерті. У поєднанні з дуже 

давнім дуалістичним поглядом на світ як на арену боротьби духів добра з духами зла 

думка про потойбічний світ породила вчення про такий же дуалізм в "потойбічному 

житті", про існування "раю" для добрих і "пекла" для злих77. 

     Християнство в своїй практиці широко використовувало первісну магію, і 

християнський молебень про дощ, коли священик кропить поля "святою" водою, 

нічим не відрізняється від дій первісного жерця, який намагався таким же магічним 

шляхом вблагати небеса окропити поля справжнім дощем.  Будучи еклектичним і 

стихійним об'єднанням ряду древніх землеробських і скотарських культів, 

християнство за своєю сутністю дуже близько підходило до язичницьких вірувань 

слов'ян, германців, кельтів, фінів та інших народів. Недарма так тісно злилися місцеві 

народні вірування з прийшлим вченням християн78. 

     Головна відмінність християнства полягала в тому, що свій історичний 

шлях воно проходило в умовах різко антагоністичного рабовласницького суспільства, 

а потім у важкій обстановці кризи і переходу до феодалізму. Природно, що первісна 

сутність тих культів, з яких склалося початкове християнство, ускладнювалася і 

видозмінювалася: релігія соціальних низів, що обіцяла рабам розраду в майбутному 
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загробному житті, була використана рабовласниками, які внесли в неї зовсім інші 

ідеологічні мотиви79. 

     На вибір релігії у імперській Київській Русі вплинула  сама специфіка 

феодального ладу. Адже, як відзначав А. Гуревич, у феодальному суспільстві немає 

людей зовсім незалежних. Селянин підкорявся володарю, але й феодал був васалом 

вищого сеньйора; власник - хазяїн у своєму володінні, але воно являло собою феод, 

наданий за службу та покору. Поєднання прав сеньйора і обов'язків васала характерне 

для будь-якого члена феодальної ієрархії, аж до очолюючого її монарха - і він був 

чиїмсь васалом: або він склав присягу вірності імператору, папі, або вважався васалом 

Господа Бога. В цей час структура простору середньовічної людини повністю 

трансформується. І космічний, і соціальний, і ідеологічний простори ієрархізуються. 

Всі відносини будуються по вертикалі, всі істоти розміщуються на різних рівнях 

досконалості залежно від наближення до божества, яке вище Космосу, вище будь-якої 

людини у світі80.  

Князем Володмиром була зруйнована українська, як пише Б. Рибаков: „...державна 

язичницька релігія ...з розробленим епосом, з уявленнями про божественне 

походження князівської влади, різноманітним ритуалом та поширеним жрецьким 

статутом, який володів таємницями тонко розробленої символіки81.  

Відповідним чином в усьому київському билинному циклі будується образ самого 

князя Володимира. У порівнянні з головним народним героєм, Іллею Муромцем (та й 

іншими речниками народної стихії), великий князь виглядає в уяві українського народу 

далеко не привабливо. Він і боягуз, і підступний, і жорстокий, часом навіть деспот, і 

слова свого не держить, і розуму в нього не завжди вистачає. Критичне ставлення до 

Володимира яскраво виступає в билинах про Сухмана, про Данила Ловчанина, про 

Ставра Годиновича, про женихання Олекси Поповича і т.д.82  
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Показовими щодо цього є народні твори, в яких князь Володимир вступає у 

відкритий конфлікт з Іллею Муромцем, найкращим виразником народної ідеології. У 

певні моменти знаменитий богатир ладен навіть скинути свого сюзерена з престолу. 

Найбільш суттєвим, на думку М. Брайчевського, здається місце, відведене Володимиру 

у суспільно-політичному житті. Виявляється, що цей чужинський володар виступає в 

ролі цілковитого нероби, дармоїда і епікурейця, заклопотаного переважно 

різноманітними розвагами й гаремними утіхами. Він, фактично, відсторонений від 

будь-якої реальної справи. Головне його заняття — "почестей пир", на якому він і сам 

п'є як слід, і частує та розважає богатирів — тих, на чиї плечі покладено весь тягар 

державних турбот. А коли цей Володимир починає сам урядувати й персонально 

приймати якісь рішення — з того нічого доброго не виходить; саме тоді й починають у 

Іллі Муромця чесатися руки і з'являється бажання усунути князя від невластивої для 

нього державної справи83. 

Необхідно зазначити, що у боротьбі з язичництвом церква князя Володимира 

змушена була пристосовуватися. Вона переймала деякі його традиції, численні обряди 

(купальські свята, поклоніння священним деревам, поховальні та весільні дійства 

тощо). Нова релігія з її монотеїзмом, ієрархією святих, вченням про панування й 

покору, проповідями про непротивлення злу насильством, що за умов феодальної 

імперії, на думку науковців, «означало непротивлення експлуатації, повною мірою 

відповідало історичним умовам, які склалися на Русі наприкінці X ст. Особливістю 

християнства на Русі було те, що воно насаджувалося зверху владою як державна 

релігія. На Русі церква дуже швидко увійшла до державного апарату; її найважли-

вішою функцією стала ідеологічна обробка народних мас у дусі «раби хай 

покоряються панам своїм»84. Але пирийняття єдиної православної віри, на думку В. 

Барана, не стало вирішальним в єності українського народу, бо єдність культу жодною 

мірою не означає створення єдиного етносу85.  

Арабські географи у своїх подорожніх замітках відмічали, жо слов'яни за 

дохристиянським обрядом вшановують бика, і більша частина їх посівів проса. І коли 
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приходить час жнив, все те зерно кладуть в ківш, потім піднімають голову до неба і 

говорять: «Це дав ти нам цього року, подай нам достаток і в слідуючому». У них є 

різні види лютней, тамбурів і сопілок. Довжина їх сопілки - 2 ліктя; на їх лютнях 8 

струн. Напій їх робиться з меду. Під час ритуалу поховання вони грають при 

спалюванні мертвого на струнних інструментах. Свій ритуал пояснюють: «Ми 

веселимося, бо милість Божа зійшла на нього»86.  

        Без сумніву, відмічає В. Баран, „...князівському оточенню імпонувала ідея 

божественного характеру влади візантійеьких василевсів та боговибраності 

християнської імперії”, а принизливим для українського народу внеском церкви було 

перенесення на Русь рабської ідеології відчуженя від результатів своєї праці „...про 

працю як прокляття, що лежить на людині споконвіку, з моменту її появи за межами 

раю”87.  

      Феодальна держава ще більше розвинула класову сутність християнства. 

Візантійський імператор розглядався як представник самого бога на землі. Пишний і 

величний церемоніал богослужінь був спрямований на освячення існуючих 

феодальних порядків. На стінах церков зображувалися "святі" імператори, патріархи, 

представники знаті. Церковне простір зазвичай було поділено на два яруси - внизу 

товпилися прості люди, а на хорах містилися владики і вища знать88. 

     Боги літописних племен та їх святилища при поширенні християнства 

цілеспрямовано знищувалися надплемінною владою князів династії Рюриковичів. У 

988 р. князь Володимир повелів скинути ідоли - одних порубати, а інших спалити. 

Перуна ж наказав привязати до хвоста і волочити його з гори на Боричевому узвозу до 

річки, і приставив дванадцять мужів дубасити його жезлами. Робилося це не тому, що 

дерево щось відчуває, але для вигнання диявола, який ніби обманював людей в  образі 

бога літописних полян, щоб він прийняв «відплату» від людей. Потім племінне 

божество кинули в Дніпро (ПВЛ. TI C279). У Почайну була скинута статуя Велеса на 

                       
86 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой и А.В. 

Подосинова. Том ІІІ: Восточные источники. Сост. Части І - Т.М. Калинина, И.Г. Коновалова; части ІІ - В.Я. Петрухин. - 

М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке. 2009. - С. 57. 
87 Давня історія України в трьох томах.  – К., 2000. - Т.3 С. 279, 280. 
88 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
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Київському Подолі (НПЛ. С.61). Також була знищена статуя Перуна в Новгороді 

(ПСРЛ. Т.ЗО. С.37 - 38; Татищев В.Н., 1962. ЗІЗ)89. 

 Статуї племінних богів, як дерев'яних, так і кам'яних, часто знаходять у воді. Так 

було знайдено ідол у Збручі близько с Личковці, у Дністрі біля с. Лопушня, в струмку 

біля Пскова, в річці Шексні,  Варті біля с.Домбрувка, близько м Лубова у Польщі, біля 

Бамберга в Німеччині, в морі близько Альтфрізаку (Lenczyk С. 1964 S735; 

Брайчевського М.Ю., Довженок В. І. 1967. с.261; Гуревич Ф.Д. 1954. С.176 - 179; 

Gringmuth - Dalmer Є., Hollnagel А. 1971. S. 125-128; Stafinski А. 1957. S.217; Нідерле 

Л. 1956. С.288). Потоплення племінних богів для християн мало магічне значення. Під 

тиском влади, знищуючи своїх богів, слов'яни відчували страх перед ними, вірили в їх 

силу. Статуї богів християни відправляли на той світ по воді або спалювали, щоб 

знищити їх магічну силу90.  

Страх перед племінними богами довго зберігався серед селян і за багатьма 

відомостями вони ще у XIX ст. розбивали на шматки випадково знайдені статуї, як це 

було, наприклад, в Іванківцях, у Гусятині (Брайчевський М.Ю., Довженок В.І., 1967. 

С.238-262; Сіцінський Є., 1901. с.305). Це ж загрожувало Збруцького ідолу, коли він 

був витягнутий з води і привезений в с Личковці (Lenczyk G. 1964. J.18 -20). Камені 

від статуй богів християни використовували при спорудженні церков, іноді 

вмонтували в їх стіни цілі статуї (Альтенкірхен, Гусятин). Статуї богів звозили до 

сучасних кладовищ, як в Ярівці на Дністрі (Тимощук Б., 1976. С.92). Водночас 

статуям богів приписувалися охоронна і цілюща сила. За повідомленням А. Кіркора, 

біля Коломиї в Карпатах з статуї племінного бога зіскоблювали шматочки для 

виготовлення ліків (KirkorA.H. 1876.S.43)91. 

                       
89 Русанова И. П. Языческие святилища древних славян / И. П. Русанова, Б. А. Тимощук. – М.: НИАЦ «АРХЭ», 1993. – С. 

12; Повесть временных лет. - М.; Л. 1950. Т.1. – C. 279; Татищев В.Н. История Российская. Т.1, 2. - М. 1962. – С. 313. 
90 Русанова И. П. Языческие святилища древних славян / И. П. Русанова, Б. А. Тимощук. – М.: НИАЦ «АРХЭ», 1993. – С. 

13; Lenczyk G. Swiatowid Zbruczanski.//Materialy archeologiczne. 5. 1964. S.735; Брайчевский М.Ю. Довженок В.И. Поселение 

и святилище в селе Иванковцы в Среднем Поднестровье //МИА. 1967. №139. - С.261; Гуревич Ф.Д. Каменные идолы 

Себежского музея//КСИИМК. 1954. Вып.54. - С.176-179; Gringmuth-Dallmer E., HoUnagel A. Jungslawische Siedlung mit 

Kultfiguren auf der Fischerinsel bd Neubrandenburg. //ZfA, 5. 1971. S. 125-128; Stafinski A. Lubowo, pow. Szczecinek. // Zotchtani 

wiekow. 4. 1957. S. 217; Нидерле Л. Славянские древности. - М. 1956. - С.288. 
91 Русанова И. П. Языческие святилища древних славян / И. П. Русанова, Б. А. Тимощук. – М.: НИАЦ «АРХЭ», 1993. – С. 

13; Брайчевский М.Ю. Довженок В.И. Поселение и святилище в селе Иванковцы в Среднем Поднестровье //МИА. 1967. 

№139. - С. 238-262; Сецинский Б. Археологическая карта Подольской губернии/ /Труды XI Археологического съезда. Т. 

1. 1901. - С. 305; Lenczyk G. Swiatowid Zbruczanski.//Materialy archeologiczne. 5. 1964. S.18-20; Тимощук Б.0. Слов'яни 

Північної Буковины V-IX вв. – К., 1976. - С.92; Kirkor A.H. Pokucie pod wzglejdem archeologicznym. Krakow. 1876. S.43. 
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    Намагались заховати від християн своїх богів і самі слов'яни. Так, статуя 

Триглава в Щетині була захована в дуплі дуба (Житіє Відгону. Котляревський А.А., 

1893. С.370). Цілком можливо, що і Збруцька святиня була захована - традиційно 

опущена у воду при залишенні літописними племенами святилища Богіт92. 

      Християнство відрізнялося від язичнецтва не своєю релігійною сутністю, а 

тільки тією ідеологією приналежності до станів, яка нашарувалася за тисячу років на 

вірування, що сягають коріннями в таку ж первісність, як і вірування давніх слов'ян 

або їхніх сусідів.  Християнські місіонери, що йшли до слов'ян або германців, не 

приносили з собою нічого принципово нового, вони несли лише нові імена для старих 

богів, трохи іншу обрядовість і значно більш відточену ідею божественного 

походження влади і необхідності покірності її представникам (кесерю – кесареве)93. 

Спорудження церков на місцях, де стояли капища, символізувало перемогу 

християнської релігії над язичницькою. На Перуновому пагорбі була збудована 

дерев'яна Василівська церква на честь святого Василія - християнського патрона князя 

Володимира. В 989-996 рр. у центрі «міста Володимира» на могилах давніх киян була 

побудована перша на Русі кам'яна церква - Десятинна. Незважаючи на енергійні 

заходи державної влади, впровадження християнства на Русі відбувалося повільно й 

зустрічало опір населення. Про те, наскільки міцно утримувалося язичництво в народі, 

свідчить той факт, що воно нерідко було ідейною зброєю у боротьбі народних мас 

проти феодальної експлуатації. Аж до XIV-XV ст., особливо у віддалених куточках 

країни, люди поклонялися язичницьким богам «под овином», приносили жертви 

«бесом, болотом и кладезем»94. 

   Руська православна церква була організована за візантійським зразком. На чолі її 

стояв київський митрополит, який призначався патріаршим синодом або великим 

київським князем з наступним обранням собором руських єпископів. Останні уп-

равляли єпархіями, які територіально в основному відповідали удільним князівствам. 

Церква сприяла зміцненню нового імперсько-феодального ладу, широкому проникнен-

ню на Русь досягнень візантійської культури, розвиткові зв'язків з Балканами та 

                       
92 Русанова И. П. Языческие святилища древних славян / И. П. Русанова, Б. А. Тимощук. – М.: НИАЦ «АРХЭ», 1993. – С. 

13; Котляревский А.А. Сочинения Т.З. - М. 1893. - С. 370. 
93 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
94 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 118. 
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іншими країнами Європи. Оцінюючи значення християнізації Русі, слід зазначити, що 

християнство, було, як і всяка інша релігія, ідеологією глибоко реакційною. Соціальні 

принципи християнства вихваляють боягузство, презирство до самого себе, 

самоприниження, смирення, покірність...». Християнська церква виступала «як 

найбільш загальний синтез і найбільш загальна санкція існуючого феодального ладу». 

А незабаром і сама православна церква стала найбільшим феодалом, безпосередньо 

експлуатуючим селян і ремісників95.       

     Породжена християнством ієрархічна ідеологія приниження людини, позбавлення 

її змісту буття і відповідальності за свої вчинки, панує в Україні та значній частині 

світу досі, лиш змінюються форми залежності та експлуатації. У 1014 р. Новгород 

припинив сплачувати данину Києву. У 1015 р. Володимир почав готуватися до походу 

на Новгород, але у розпалі приготувань помер. Великокнязівський стіл посів старший 

син Володимира Святополк (пізніше прозваний Окаянним) й розпочав боротьбу проти 

своїх братів — можливих претендентів на Київ. За словами літопису, Святополк 

заявляв : «...избью братню мою и приму власть русскую един». Святополк вбив Бориса, 

Гліба Муромського і Святослава Древлянського й готувався усунути  з  політичної  

арени  Ярослава96 

     За всіх часів Хортицю визнавали священним островом де основні події відбувались 

за дідівськими обрядами біля священного дуба. І до прийняття християнства князі 

літописних племен і після хрещення Русі середньовічні зверхники справляли релігійні 

обряди на цьому острові перед військовими походами. "За описом Костянтина 

Багрянородного (X ст.), руси (слов'яни) приносили жертви біля священного дуба на 

острові Хортиця... Ці дерева (священні дуби) використовувались для ритуальних обрядів. 

Дуб Перуна згадується більш як через три століття після введення християнства у 

грамоті галицько-волинського князя Льва Даниловича 1302 року"97 (ІУ с.57).  

      Завоювання князем Володимиром хорватів Прикарпаття 

             Хорвати брали активну участь у політичному житті Русі. Коли в 907 р. 

київський князь Олег організував похід на Візантію, в ньому взяли участь і хорвати 

                       
95 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 119. 
96 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 119. 
97 Берест Д. Витоки козацтва (частина І). / Дан Берест. – Вінниця : Книга-Вега. 2008. – С. 32; Історія України (В. Баран та 

інші), 2-видання, Львів, 1998. – С. 57. 
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[113, стор. 23]. Цей факт, [відзначений  у руському літопису, є свідченням  того,  що  

уже і на початку X ст. східні хорвати перебували в певній залежності від київського 

князя, виділяли воїнів на випадок війни (цим і пояснюється, що хорвати брали участь 

у війні 907 р.)  і, очевидно, як і древляни, сплачували данину полянським  князям. 

Однак місцева знать хорватів, яка в процесі розвитку феодальних відносин зростала й  

міцніла, прагнула вийти з-під влади київських  князів [113, стор. 84]98. 

У зв'язку з адміністративною реформою князя Володимира на Русі з кінця X ст. 

починають формуватися доменіальні володіння удільних князів на основі вотчинного 

права, яке юридично було закріплене на Любецькому з'їзді князів. Але ці володіння 

становили окремі сільськогосподарські округи, закріплені не стільки за князівським 

родом, скільки за князівським столом99. За повідомленнями писемних джерел у роки 

правління великого київського князя Володимира землі, заселені хорватами і 

тиверцями, були включені до складу Київської держави, очевидно в 992 р. Літопис 

згадує про „війну хорватську”. По-іншому це трактує В.Татіщев, який вважає, що 992 

р. князь Володимир частково хрестив місцеве населення, а 993 р. здійснив каральний 

похід проти непокірних племен. Дотичним підтвердженням цьому є інформація в 

“Записках грецького топарха”, де повідомляється про каральні дії князя. 

Підтверджують це й археологічні матеріали, які засвідчують, що більшість тогочасних 

городищ була знищена, а замість них збудовані нові великокнязівські фортеці100. 

Про ці важливі події повідомляє відомий російський історик В.Татіщев, який 

користувався нині втраченими писемними джерелами. У своїй роботі „Історія 

Російська" під 6500 (992) р. він вміщує таке повідомлення: „Владимир ходил по 

Днестру со двеми епископы, многи людей научая, крести, и построил в земле 

Червенской град во свое имя Владимиръ и церковь пресвятыя Богородицы созда, 

оставя ту епископа Степана и возратился с радостью" [Татищев. 1963, с. 64]101.  

                       
98 Тимощук Б.О. Слов'яни Північної Буковини V-IX ст. - К.: Наукова думка. 1976. – С. 139; Повесть временных лет, ч. 

1. М., 1950. 
99 Возний І.П. Історико-культурний розвиток населення межиріч Верхнього Сірету та Середнього Дністра у Х-ХІV ст. / 

Ігор Петрович Возний. Частина 2. Матеріальна, духовна культура та соціально-історичний розвиток. – Чернівці: Золоті 

Литаври, 2009. – С. 431; Толочко П. П. Древнерусский феодальный город... - С. 87, 88. 
100 Пивоваров С.В. Історичний розвиток населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра в XI – першій 

половині XIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук ступеня докт. іст. наук : спец. 07.00.01 – Історія України / Сергій 

Володимирович Пивоваров. – Чернівці, 2007. – С.11. 
101 Михайлина Л. П.  Слов'яни VIII - X ст. між Дніпром і Карпатами / Л. П. Михайлина. - К. : Інституту археології НАН 

України, 2007. – С. 182; Татищев В.Н. История Российская. - М.-Л.: Изд-во АН СССР. - Т. II. 1963. – С. 64. 
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Під наступним 6501 (993) р. у нього є нова згадка про похід київського князя: 

„Владимир ходил в Семиградскую и Хорватскую землю и, многи победы одержав и 

покорив, возвратился со множеством плена и богатства, и прешел в Киев со славою 

великою" [Татищев, 1963, с. 65]102. 

Детальний аналіз цих повідомлень із використанням археологічного матеріалу та 

писемних джерел, зокрема „Записки грецького топарха", в цілому підтверджує версію 

В. Татіщева про хрещення хорватських племен і вносить певні корективи в хронологію 

та зміст подій [Рапов, 1988, с 349-366]103. 

Очевидно, у 991 р. князь Володимир здійснив місіонерський похід до Подністров'я. 

Його наслідком було хрещення місцевого населення і заснування м. Володимира-

Волинського, як центра західноруської єпископії. Наступного року на території хорватів 

розпочалося повстання проти насильницького хрещення та влади київського князя. Ці 

події призвели до другого походу Володимира пізньої осені 992 p., який носив 

каральний характер і мав на меті приборкати сепаратизм місцевої знаті та відновлення 

позицій християнської церкви в регіоні. За свідченням візантійського топарха Дружинники 

Володимира „зробили безлюдними більше десяти міст, сіл же було повістю зруйновано 

не менше п'ятсот, і взагалі, все сусіднє і близьке до них було охоплене ніби бурею, ні в 

чому не винні опинилися у владі рук і мечів" [Литаврин, 1957, с 129]104. 

         Про масову ліквідацію князем Володимиром центрів літописних племен в 

перехідний період від родоплемінного ладу до феодального свідчать і археологічні 

матеріали. З 25 городищ - племінних центрів хорватів, досліджених на Буковині, 

сліди пожеж, які знищили укріплення і житла воїнів-землеробів, зафіксовані у 8 

випадках (мал. 40). Спалення хорватських племінних центрів проходила приблизно в 

один і той же час: наприкінці IX- початку X ст. До знищення хорватських центрів їх 

мешканці мали можливість понести з собою найбільш цінні речі. На аналогічні 

знищення племінних центрів літописних сіверян вперше звернули увагу дослідники 

                       
102 Михайлина Л. П.  Слов'яни VIII - X ст. між Дніпром і Карпатами / Л. П. Михайлина. - К. : Інституту археології НАН 
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Великого Боршевського городища: «Поселення ще перед пожежею було покинуте 

жителями, що встигли забрати з собою найбільш цінний і побутовий інвентар. 

Залишено було лише те, що неможливо було взяти, а саме глиняний посуд, що не 

витримав би дороги і важкі речі, жорна і точильні камені»105.  

       У період підкорення хорватів та становлення феодальних відносин 

Чернівський племінний центр хорватів князівською Руссю спалюється, а князівський 

центр будується, нижче по р. Мошків, в урочищі Пуста Чорнівка (це в 2,5 км від 

племінного центру Чорнівка II). У XII-XIII ст. цей центр складався з великого 

поселення, укріпленої феодальної садиби. Сюди давньоруською владою переноситься 

металургійний центр хорватів, який до спалення обслуговував Чернівське гніздо 

поселень, а його територія становила близько 70 кв. км. [236, 78-79, рис. 28, Б]106. 

           Звертає на себе увагу те, що одночасно з будівництвом княжої фортеці в Ревне 

(рубіж IX-X ст.) були спалені всі найближчі племінні городища-сховища хорватів: у 

Білій, Коростуватій, Червоній Діброві, Верхніх Станівцях, Волоці, Новій Жучці 

(Чернівці). При ліквідації племінного сховища у Білій (воно розташоване в 5 км від 

Ревне) пожежею були охоплені не тільки укріплення, але і житла воїнів-хліборобів. У 

розкопаних тут напівземлянкових оселях знайдені цілі глиняні посудини. Така ж 

картина спостерігається і на інших ліквідованих у цей час племінних центрах107. 

         Приборкавши повстання в Хорватії, Володимир зміцнив позиції своєї влади в 

цьому регіоні. Проте, знищивши міста, він загальмував, до певної міри, процес 

християнізації цих земель, так як поширювати християнство в селах було набагато 

складніше, ніж у підконтрольних князівській владі міських общинах [Рапов, 1988, с 365]. 

У зв'язку з цим християнізація земель Південно-Західної Русі була тривалою і мала свої 

особливості на різних територіях, що знайшло відбиток у поховальному обряді, 

символіці, співіснуванні християнських і язичницьких начал у повсякденному житті 

місцевого населення тощо. Про поступовість навернення до християнства населення 

територій, які ввійшли до складу Галицько-Волинського князівства, свідчить і 

церковна організація регіону. Так, відомо, що тільки у XII ст. з єпископії у Володимирі-

                       
105 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 121-

123, мал. 40; Ефименко П. П., Третьяков П. Н. Древнерусские поселения на Дону // МИА. 1948. № 8. - С. 35. 
106 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 78-

79, 
107 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 123. 
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Волинському виділилася Галицька, а в XIII ст. на основі останньої утворилися 

Перемишлянська, Луцька та Самбірська єпископії [Сахаров, 1967, с. 51-52]. 

Виникнення єпископій, очевидно, засвідчують факти і послідовність християнізації 

певних регіонів. У будь-якому разі, масове поширення християнства на згаданих 

теренах відноситься до XI ст., найвірогідніше до його другої половини108. 

       Зрозумілим також стає раптовість загибелі та занепаду на хорватській території 

більшості слов'янських гнізд поселень у X ст. і невелика чисельність пам'яток з 

матеріалами XI ст. [Тимощук, 1982, с 67-68; Михайлина, 1997, с 10, 96]. Очевидно, в 

результаті походу Володимира хорватське князівство втратило свою самостійність і 

увійшло до складу Київської держави109. 

Одним з найважливіших державних заходів князя Володимира Святославича, 

спрямованих на підпорядкування центральній владі усіх східнослов'янських земель, 

була адміністративна реформа 988 р., що завершила починання Святослава 

(Хороброго). Суть її полягала в остаточній ліквідації політичної автономії місцевих 

«племінних» вождівств (княжінь). До цього часу Русь багато в чому представляла 

собою сукупність земель, васальних щодо Києва, які визнавали сюзеренітет великого 

київського князя, платили йому данину, озброювали та поставляли військо, але 

зберігали внутрішню автономію з місцевими вождями, отже, і місцевими богами і 

самоуправлінням. Тому уся політична система Русі значною мірою трималася на 

могутності київських князів з династії Рюриковичів. Варто було цій силі ослабнути, як 

то одне, то інше князівство робило спроби відокремитися від імперії. Реформа князя 

Володимира ліквідувала владу місцевих князів, які були тісно пов'язані за 

походженням та інтересами зі своїми землями, звичаєвим правом, покінчила з 

автономією та сепаратизмом земель. Вся влада на місцях перейшла до рук синів 

Володимира, або осіб, безпосередньо залежних від київського князя [220, 116]110.  
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    У 981 р. князем Володимиром були підкорені вятичі «и втзложи на ня дань от 

плуга якоже отець его имаше». У 983 р. він підкорив ятвягів. У 984 р. владі київського 

князя «корятся радимичи». У 992 р. відбувся похід Володимира на Галицьке 

князівство хорватів й цим завершилося об'єднання літописних племен у складі 

Київської Русі111. 

Загальна схема укріплених ліній князівської фортеці в Ревне показує, що додаткові 

оборонні лінії були підпорядковані загальним завданням оборони давньоруської 

фортеці. Отже, вони були побудовані за ініціативи представника княжої влади Русі, 

але силами залежних хорватів. Разом з тим звертає на себе увагу і те, що додаткові 

укріплені лінії проходять по території селища - супутника князівської фортеці. Житла 

селища розташовувалися як з внутрішньої, так і з зовнішнього боку цих ліній. Таке 

розташування укріплень стає зрозумілим, якщо припустити, що населення селища - 

супутника виконувало обов'язки з охорони та ремонту укріплень. Це викликалося і 

тим, що протяжність всіх захисних ліній князівської фортеці була значною (більше 5 

км) і надійно охороняти їх силами невеликої кількості професійних воїнів- 

дружинників було неможливо. При такій ситуації обов'язки по захисту додаткових 

ліній князівської фортеці могли покладатися на населення залежною громади. Звертає 

на себе увагу той факт, що додаткові укріплені лінії князівської фортеці були 

побудовані в традиціях племінних захисних споруд. Основою їх конструкції були 

дерев'яні стіни з горизонтально покладених колод і закріплених окремо 

розташованими зрубами - опорами (конструкція типу «столпіє»). У той же час 

основою конструкції головної оборонної лінії князівської фортеці був вал-платформа, 

на гребені якого перебувала суцільна лінія ззахисних зрубів, що типово для такого 

роду споруд. Мабуть, додаткові укріплені лінії князівської фортеці були споруджені 

залежними хорватами в традиціях оборонного зодчества племінних центрів112. 

        Київська Русь – третій Рим - імперія князів та феодалів 

      О. Пріцак цілком логічно поділяє історію руських князів династії Рюриковичів на 

три хронологічні фази. Першу він називає волзькою (839-930 pp.), другу - дніпровською 

(бл. 930-1036 pp.), третю - київською (1036-1169 pp.). Протягом двох перших руси, що в 
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той час являли собою "іноземну правлячу верхівку", володіли переважно торговельними 

шляхами й племенами, а не територіями. Лише Ярослав Мудрий, на думку О. Пріцака, 

«почав перетворювати Русь на територіальну спільність, створив правову основу держави 

(Руська Правда)». Дослідник з позицій існуючого досвіду державотворення зауважує: 

«Лише історично свідомий народ здатний принести історію на території, де такої 

свідомості не існує» 113 [24, с 99-101; 72]. 

Початки територіальної держави, на думку В. Барана, вже були при Володимирі 

Святославовичу, про що свідчить його війна з Польщею за прикордонні "Червенські 

городи". В цілому хронологічна схема О. Пріцака відбиває об'єктивні реальності. Такий 

хід подій має і свої підоснови, закладені ще в період додержавних племінних союзів. Тут 

варто лише звернути увагу на те, що волзький період - це період регіональний і не має 

відношення до південних слов'янських племінних союзів, як і північно-західних114. 

Відомо, що північно-східна група східнослов'янських племен, як і угро-фінське 

населення - чудь і меря, платило данину норманам до покликання князів. Нормани 

поступово оволодівали такими їхніми центрами як Ладога, Новгород, Ізборськ та інші, 

втягуючи їх все більше в балтійську торгово-економічну зону. «В лето 6367 имяхо дань 

варязи изъ за моря на чуди й на словенах, на мери и на всехь кривичех». - пише літописець. 

Нормани контролювали волзький торговий шлях у Каспійське море, де постійно 

стикалися з хозарами. В той же час із полян і сіверян, що належали до південно-

східнослов'янської групи, а також східних в'ятичів, збирали данину хозари: «А хозари 

ймяху [дань] на полянах, и на северех и на в’ятичах»115 [22, с 18]. 

Отже, напередодні виникнення Київської Русі, сфери впливу в Східній Європі були 

поділені на дві зони. Балтійську зону з її торговими ринками і шляхами контролювали 

варяги-нормани, а південну каспійсько-причорноморську - Хозарський каганат. По-

слаблення варязького впливу (коли варягів проганяли "за море") тут же призводило до 

посилення тиску кочовиків. Цим, очевидно, і пояснюється факт покликання варязьких 
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князів. Промовистий і склад посольства до варягів. Це чудь, словени, кривичі і весь [17, с 

12]. Не згадується жодне плем'я з південної групи слов'ян, що підтверджує принаймні 

різну політичну орієнтацію племінних груп - північно-східної і південної. Варто також 

звернути увагу, що із чотирьох племен два - угро-фінські, для яких норманські князі були 

не більш чужі, ніж слов'янські. Отже, Рюрик з братами, за Літописом, був покликаний 

змішаним слов'яно-угро-фінським населенням, для якого прибалтійська зона була рідним 

або вже освоєним середовищем і який не відчував особливої відчуженості від заморських 

скандинавських сусідів. Якщо варязькі дружини переборщували з даниною, то їх 

проганяли "за море", а потім перед загрозою степових тюрків запрошували знову116.  

Очевидно, такі настрої у відносинах з варягами передавалися й населенню 

південнослов'янської дніпровської групи. "Мудрі" поляни, що займали тут елітне 

становище, варязьких князів у Київ не запрошували. До поневолення їх хозарами вони 

мали своїх князів. Один з них - Кий, що потрапив на сторінки недатованої частини 

"Повісті врем'яних літ", навіть налагоджував відносини з Візантією. А по смерті Кия, в 

умовах підпорядкування Хозарському каганату, вони з легкістю впустили до Києва 

варязькі дружини Аскольда і Діра, а коли ситуація змінилася, з такою ж легкістю 

відкрили міські ворота перед Олегом і малолітнім Ігорем117. 

Отже варязькі князі, в боротьбі за "путь із варяг в греки", повинні були подолати хозар, 

і вони це зробили не без допомоги поневолених останніми полян. Поява династії 

Рюриковичів на довгий період визначила шляхи розвитку всього східного слов'янства. Нові 

київські князі, спираючись на військові дружини, кістяком яких на початках були варяги, 

поступово, одне за одним підпорядковують південно-східні племена і накладають на них 

данину. Непокірних проганяють з насиджених місць (уличів) або піддають повному 

розгрому (деревлян і прикарпатських хорватів). У період стабільності (XI - 30-ті роки XII 

ст.) майже усі східнослов'янські племінні групи опинилися в складі імперії Рюриковичів. 

Вже син Ігоря - Святослав розгромив Хозарію. Київська Русь стала основною політичною і 

військовою потугою у Східній Європі. Здійснювала переможні походи на Візантію, 
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заключала з її імператорами вигідні торгові договори, встановила династійні стосунки з 

багатьма наймогутнішими королівськими родинами Європи118. 

Київська держава, на думку В. Барана, в Х-ХІ ст. переважно силою поширює свою 

владу на всі східнослов'янські племінні групи, піднімаючи таким чином 

державотворчі процеси на вищий надплемінний рівень. При Володимирі 

Святославичу і Ярославі Мудрому, розмірковує дослідник, «Київська Русь досягає 

рівня єдиного територіально-політичного і правового організму з ознаками 

федералізму, характерними для феодальних імперій того часу»119. 

       Особливим етапом у розвитку східнослов'янського суспільства була епоха 

Київської Русі - утвердження першої держави в історії цього слов'янського 

угруповання. Її історія, на думку О. Моці, поділяється на два періоди: час існування 

єдиної ранньофеодальної монархії та епохи удільних князівств, коли в 

Південноруському регіоні сформувались Київська, Галицько-Волинська, Чернігово-

Сіверська та Переяславська землі120. 

       Київ став імперським містом гострих соціальних контрастів. Чисельній масі 

безправного трудового люду — челяді, ремісникам, дрібним торговцям, що жили 

бідно, протистояла міська аристократія, в руках якої зосереджувалися не тільки 

величезні багатства, а й уся повнота влади. Майновий стан соціальних груп міського 

населення яскраво описано у літературній пам'ятці XII ст. «Слові про багатого і 

убогого». Змальовуючи життя, багатого городянина, який панує у розкошах, автор 

показує тяжку долю бідняка. «Ты же яси гуси, ряби, кури, голуби и прочее брашьно 

различьно, а убогий хлеба не имать, чим чрево насытити; ты же облачишися и ходиши 

в паволоце и в кунах, а убогий руба не имать на телеси; ты же жи в дому, повалуше 

исписав, а убогий не имать ктде главы подтжлонити»121. Суспільство Київської Русі 

було структурованим. Його верхівкою був князь - імператор, були князі, які становили 

єдину правлячу династію і перебували між собою у складних васально-ієрархічних 

відносинах. Чисельну категорію соціальної верхівки становили бояри, котрі поділялися 
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на «великих» і «менших», але окрім того були ще й «земські». Разом з князями вони 

складали правлячу еліту держави, як і окремої літописної землі — князівства. «Великі» 

бояри ставали воєводами, тисяцькими, князівськими канцлерами; «малі» — посідали 

нижчі щаблі князівського судово-адміністративного апарату — міністеріалітету. Літописи 

серед цієї категорії урядових чиновників називають соцьких, десяцьких, тіунів, дворець-

ких, осьменників, огнищан. У виконанні своїх управлінських функцій вони спиралися 

на вирників, митників, мечників, дітських, печатників122. 

Привілейоване становище у давньоруському суспільстві належало й князівській 

військовій дружині, що брала участь не лише у військових компаніях, придушенні 

соціальних конфліктів, а й в управлінні державою чи землею. У ній інтегрувалася 

військово-служила знать, воїни-професіонали, представники князівської адміністрації. 

Узагалі ієрархічна структура соціальної верхівки була досить розвиненою, повністю 

відповідала функціонуванню феодального організму і перебувала під захистом 

держави123. 

На другому полюсі давньоруського суспільства перебували феодально залежні 

прошарки населення: смерди, люди, закупи, рядовичі, челядь, наймити, ізгої, холопи. 

Основною категорією серед них, зайнятою у сфері сільськогосподарського 

виробництва, були смерди. А останні з перелічених були людьми неповноправними, їхній 

соціальний стан був аналогічний рабському. До феодально залежних верств населення 

належали також вотчинні ремісники, які проживали в садибах феодалів. А у містах був 

значним відсоток вільних ремісників, так званих посадських124. 

            У степовій зоні України господарювали племена неслов'янських народностей. 

На південно-сході до них відноситься салтівська археологічна культура VIII - X ст., 

залишена, як вважають дослідники, в основному племенами аланів і болгар, 

пов'язаних у політичному відношенні з Хазарським каганатом. У південних степах в 

IX - XII ст. кочували тюркомовні племена печенігів, торків і половців. Крим був 
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заселений різнорідним в енічному відношенні населенням, яке знаходилось під 

владою Візантії, а також нерідко й у сфері політичного впливу Русі. Південно-східна 

частина Криму з кінця X ст. входила до складу давньоруського тмутараканського 

князівства. Міста Херсонес (Корсунь руських літописів), Судак (Сурож) підтримували 

з Руссю тісні економічні зв'язки125.  

       Ріст і розвиток Києва тісно пов'язані із збільшенням у ньому кількості 

феодальних дворів. Упродовж XI—XIII ст. літопис згадує понад 20 боярських і 

воєводських родів, які відігравали важливу роль у житті не лише Києва, а й усієї Русі. 

Родоначальник знаменитого боярського роду Вишата брав участь у поході руських 

дружин на Царгород 1043 p., а його син Ян був відомим київським тисяцьким. 

Визначними діячами кінця XI - початку XII ст. стали київські бояри Чудіни. Старший 

із них - Чудін Микула - був посадником у Вишгороді, його брат Туки - воєводою в 

Ізяслава і Всеволода Ярославичів, а син Чудін Іван брав участь у відомій нараді, 

скликаній Мономахом у Берестові. Значне місце в житті Києва початку XII ст. посідав 

боярський рід Ратибора, родоначальник якого 1079 р. був посадником Всеволода в 

Тмутаракані, а потім став радником Мономаха126. 

    Перелічені й інші боярські сім'ї, які мали в Києві, переважно в центрі міста, 

великі феодальні двори, зосереджували в своїх руках значні багатства. Крім трьох 

князівських дворів (Великого — Ярославового, Мстиславового і Брячиславового) 

літопис називає ще десять боярських (Никифора, Чудіна, Гордяти, Воротислава, 

Коснячка, Путяти, Гліба, Ратші, Борислава, Василька). Безумовно, їх було значно 

більше, про що свідчать численні знахідки скарбів. Чималі багатства зосереджувались 

і в руках духовенства127. 

          У Києві феодальна імперська знать зосереджувала величезні багатства, про що 

свідчать скарби виробів із золота та срібла, виявлені у різних районах Верхнього міста. 

Головним джерелом збагачення київської знаті були її маєтки, які розташовувались за 

межами міста. Володіння землею було головним, але не єдиним джерелом збагачення 
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князівсько-боярсько-церковного феодальної знаті. Значна кількість її представників 

одержували і великі прибутки завдяки причетності до державного управління. 

Особливо це стосується князівської адміністрації та воєнної знаті. Так, боярин Чудін 

не володів Вишгородом, проте «держание» цього міста давало йому право на якусь 

частину централізованого прибутку. Про зловживання тіуна Всеволода Ольговича 

Ратши збереглися повідомлення у літопису: «Ратша ны погуби Киев». Під час 

повстання полян 1113 р. були пограбовані двори соцьких, які також, певно, 

наживалися за рахунок експлуатації низів торгово-ремісничого населення Києва128 . 

  Складовою частиною класу феодалів було вище духівництво: митрополит, 

єпископи, ігумени монастирів, приходські священики. Чисельні релігійні громади у 

східнослов'янському світі очолювали церковнослужителі, які ще з кінця X ст. 

готувалися із представників місцевого люду. Але серед вищого духовенства 

перебувало й чимало вихідців з інших європейських країн. Насамперед це стосується 

корпусу митрополитів, котрі призначалися патріаршим синодом в Константино полі, а 

сам акт інтронізації відбувався у Києві за погодженням з великим князем та за його 

безпосередньої присутності під час церемонії. Переважно це були греки за 

національністю, окрім Іларіона та Климента Смолятича, яких Ярослав Мудрий й Ізяслав 

Мстиславич висунули на найвищий щабель церковної ієрархії із східнослов'янського 

середовища без патріаршого благословення129. 

У зв'язку з цим цілком логічним є з'ясування того, наскільки ставленики 

Константинополя відображали патріаршу, а разом з тим й імператорську, ідеологію, і 

чи ставали вони русами по духу. У Візантії була вироблена концепція ієрархії 

правителів і держав, що в ідеалі та в цілості своїй обіймала весь світ. На чолі цієї 

ієрархії стояв імператор, оточений підлеглими йому володарями, котрі вважалися 

ідеалізованими членами його родини: англійський правитель був йому тільки другом, 

болгарський — сином, руський — небожем. Карлові Великому було неохоче надано 

статус брата. Відповідно варіювалися й титули цих правителів: володар, владний 

правитель, король, навіть імператор. Але аж до XV ст. нікому з чужинців не було 

дозволено іменуватися «імператором римлян». Князеві слід пам'ятати, повчав патріарх, 

                       
128 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 98. 
129 Моця О. П. «Анти» - «руси» - «українці». Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V-XIX ст. / 

Олександр Моця. - К.: Наукова думка, 2012. – С. 64-65. 
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що він — всього-навсього місцевий правитель, тоді як візантійський імператор — ім-

ператор римлян, цебто всіх християн. Те, що володіння цього імператора в облозі у 

поган, значення не мало. У світі й у вселенській церкві імператорові належаться 

особливі прерогативи. Через це негоже князеві обривати звичай згадувати у літургії ім'я 

імператора» 130.  

     На утримання величезного апарату служителів тоталітарного інтернаціонального 

культу потрібні були значні кошти, які церква одержувала шляхом відчуження на 

свою користь десятої частини доходів з князівських земель. З часом у руках церкви 

зосередились й великі земельні угіддя. Великими феодальними землевласниками були 

київські монастирі: Печерський, Михайлівський Золотоверхий, Видубицький та ін. У 

XII — на початку ХІІІ ст. у суспільно-політичному та соціальному житті Києва 

помітну роль відігравали купці й лихварі. В їх руках зосереджувалися багатства, які 

мало в чому поступалися перед розкішшю феодальної знаті131.        

        У перші десятиліття XII ст. завершився ранньофеодальний період в історії 

Стародавньої Русі і почалася епоха феодальної роздробленості. Для неї характерні 

поглиблення процесів феодалізації земель, виділення від них князівств. Проте процеси 

феодального дроблення не зупиняє подальшого розвитку виробництва та культури: 

вдосконалюються знаряддя землеробства, зростає технічний рівень ремесла, 

закладаються нові міста132.  

На відміну від західноєвропейських феодалів різного рангу, котрі, у переважній 

більшості, отримавши володіння, залишалися там назавжди, а також передавали їх 

своїм нащадкам (процес тривав із покоління в покоління), давньоруські князі, 

починаючи з часів ранньофеодальної монархії IX—XI ст., практично весь час перебува-

ли в русі, докладаючи багато зусиль, щоб посісти більш престижний і вигідний в 

політичному та економічному плані стіл. Для Західної Європи не були характерними 

випадки на кшталт зафіксованого в Лаврентієвському літописі під 1135 р.: «Георгии 

князь Володимеричь. испроси у брата своего Ярополка Переяславль. а Ярополку вда 

                       
130 Моця О. П. «Анти» - «руси» - «українці». Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V-XIX ст. / 

Олександр Моця. - К.: Наукова думка, 2012. – С. 65; Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії 

культури до початку XVIII століття. - Львів, 2001. - С 14. 
131 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 98. 
132 Археология Украинской ССР в трех томах / (гл. ред. кол.: Артеменко И.И. (гл. ред.) [и др.]). - К.: Наукова думка,  

1985. –  .– Т. 3: Раннесловянский и древнерусский периоды / [ред. кол. тома: Баран В.Д. (отв. ред.) и др.]. - 1986. – С.12. 
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Суждаль. и Ростовъ. и прочюю волость свою но не всю» (тут йдеться про політику Юрія 

Долгорукого, коли він рвався у подніпровський регіон)133. 

Такі постійні переміщення, різноманітні інтенсивні контакти між князівськими 

родинами та їхніми васалами давали можливість підтримувати ефективні зв'язки між 

окремими регіонами Русі, не дозволяли повністю «переключатися» тільки на внутрішні 

проблеми конкретної підвласної території. Тож слід констатувати, що для 

скандинавського роду Рюриковичів східноєвропейські землі дійсно були «полем 

єднання» і вони цю історичну спільність реально відчували. «Горизонтальні» зв'язки 

між князями-родичами цікавили літописців хіба не найбільше на тлі інших питань, 

пов'язаних з міжособистісними відносинами: за чисельністю згадок слова «брат», 

«братья» посідають у «Повісті минулих літ» друге місце після слова «лъто»134. 

       Культурна, економічна, політична сила і сила родо-племінного звичаю об'єднань 

— (князівств), які, зокрема, завдяки своєму етнічному складу та географічному 

положенню тяжіли до різних торговельно-економічних зон, проявилась у 

федералізації Києво-Руської держави, що зрештою зумовило її розпад135.      

        Якщо до утворення Київської імперії не існувало слов'янської Русі, ні руської 

землі, а це, вважає В. Баран, беззаперечний факт, то ніколи не існувало в 

додержавшій період слов'янської етномовної єдності, а в період Київської держави 

— і давньоруської народності. Розпад Києво-Руської держави почався вже після 

смерті Ярослава Мудрого. Новоутворені князівства, незважаючи на династичні зв'яз-

ки, також групуються навколо певних культурно-економічних центрів (Київ та Галич 

у Дніпро-Дністровському межиріччі, Полоцьк на Двіні, Володимир-на-Клязьмі). Тут 

найбільше збереглися свої етномовні та етнокультурні традиції, витоки яких сягають 

далеких епох. Вони і стають рушійними силами тих процесів, що лежать в основі 

утворення східнослов'янських народів136 та західнослов’янських народів. 

          Грабіжницька влада Русі і давньоукраїнське село 

                       
133 Моця О. П. «Анти» - «руси» - «українці». Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V-XIX ст. / 

Олександр Моця. - К.: Наукова думка, 2012. – С. 63. 
134 Моця О. П. «Анти» - «руси» - «українці». Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V-XIX ст. / 

Олександр Моця. - К.: Наукова думка, 2012. – С. 63; Данилевский  И.М. Русские земли глазами современников и 

потомков (XII— XIV вв.). - М, 2001. - С. 35. 
135 Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., Видавничий дім «Альтернативи», 1998. С. 244. 
136 Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., Видавничий дім «Альтернативи», 1998. С. 250. 
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     Поряд з великими і багатими князівськими замками у часи Ярослава Мудрого 

археологи вивчили і скромніші боярські двори, розташовані не в місті, а посеред села. 

Найчастіше в таких укріплених дворах-замках зустрічаються житла простих орачів і 

багато сільськогосподарського інвентарю - лемеші, плужні ножі, серпи. Такі двори XII 

ст. відображають ту ж тенденцію тимчасового закріпачення селян, які заборгували, 

про що і "Велика Руська Правда", коли говорить про "Закупи", які користуються 

панським інвентарем і знаходяться на панському дворі під наглядом "рядовича" або 

"ратайного старости", звідки можна було піти тільки в тому випадку, якщо йшли до 

вищої влади скаржитися на боярина137. 

     Всю феодальну Русь ми повинні уявляти собі як сукупність кількох тисяч дрібних і 

великих феодальних вотчин князівських, боярських, монастирських, вотчин 

"молодшої дружини". Всі вони жили самостійною, економічно незалежним один від 

одного життям, являючи собою малі держави, мало повязані між собою і певною 

мірою вільні від контролю держави. Боярський двір - свого роду столиця такої 

маленької держави зі своїм господарством, своїм військом, своєю поліцією і 

своїми неписаними законами138. 

     «Руська Правда» називає три категорії осіб, які своєю працею обслужували бояр та 

військово-феодальну знать: рядовичі, смерди і холопи. Перші з них були особисто 

залежні за договорами «ряду». Але вони могли жити за межами князівських сіл 

(селищ - супутників). Холопи - це раби. Основна маса жителів селища-супутника 

феодальної фортеці не могла бути рабами, так як вони не могли мати родових 

будинків, які виявлені біля с. Ревне (Чернівецька  обл.). Найближчі за формою 

залежності хліборобів селищ-супутників княжих фортець, це смерди139.  

        Смерди за письмовими джерелами належали до категорії залежного населення, 

яке мало своє господарство (коня, тік, і інше «имение»), володіло необхідними для 

землеробства засобами виробництва («ролью» - полем, знаряддями виробництва), 

жили в княжих селах (а не в князівських дворах), виконували різні повинності «уроки 

смердам», князівська влада ними розпоряджалися на власний розсуд (смерди, 

                       
137 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
138 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
139 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 121. 
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наприклад, в будь-який час могли поповнити як рядові воїни княже військо), ними 

управляли особливі старости140. 

          На території селищ-супутників княжих фортець жили, як уже зазначалося, крім 

хліборобів і ремісники. Цілком можливо, що перших з них називали смердами і цим 

відрізняли їх від інших груп залежного населення одного і того ж поселення. Термін 

«смерди» не міг скластися у вільному племені і міг з'явитися у процесі формування 

феодально-залежних князівських сіл. Смерди селищ-супутників княжих фортець були 

місцевими слов'янами літописних племен. Про це свідчать знайдені на їх території 

керамічні комплекси типу Луки Райковецької і заглиблені житла з печами-кам'янками, 

які являються характерними археологічними ознаками культури древлян, волинян, 

сіверян, хорватів та інших141.  

      Літописні племена могли потрапити в залежність від княжої, дружинної знаті та 

бояр в процесі «окняжіння» тієї чи іншої території, яке супроводжувався ліквідацією 

племінних центрів. Методи ліквідації племінних центрів у «Повісті минулих літ» 

описані під 946. Гради древлян під час їх підкорення Ольгою були спалені, при цьому 

племінна верхівка, свідчить літопис, знищена, частина її була захоплена в полон і 

«роботе предасть мужем своим». «Работа» - це примусова праця на землях, якими в 

той час управляли княжі дружинники. Основна ж маса населення підкорених древлян 

залишалася на місці для оплати данини142. 

        Тимчасовими особами почувалися виконавці княжої волі - "під'їзні", "рядовичі", 

"вірники", "мечники", всі ті "юні" (молодші) члени князівської дружини, яким 

доручався збір княжих доходів і передовірялась частина влади самого князя. Байдужі 

до долі смердів і до всього комплексу об'їжджаємих володінь, вони дбали насамперед 

про самих себе і шляхом несправедливих, вигаданих ними приводів для штрафів 

("творився вир") збагачувалися за рахунок селян, а частково і за рахунок бояр, перед 

якими вони поставали як судді, як представники головної влади в країні. Швидко 
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ПВЛ. I. - С.  43; Зимин А. А. Холопы на Руси. - М., 1973. - С. 83.. 
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розростається армія цих княжих людей нишпорячих по всій Русі від Києва до 

Білоозера, і дії їх не контролювалися ніким. Вони повинні були привезти князю 

певний обсяг оброку і данини, а скільки взяли на свою користь, скільки сіл розорили 

або довели до голодної смерті - нікому не було відомо143. 

       Про масову ліквідацію центрів літописних племен в перехідний період від 

родоплемінного ладу до феодального свідчать і археологічні матеріали. З 25 городищ - 

племінних центрів хорватів, досліджених на Буковині, сліди пожеж, які знищили 

укріплення і житла воїнів-землеробів, зафіксовані у 8 випадках (мал. 40). Ліквідація 

хорватських племінних центрів проходила приблизно в один і той же час: наприкінці 

IX- початку X ст. Хоча укріплення племінних центрів і були спалені, але на їх терторії 

за рідкісним винятком немає явно виражених слідів військового розгрому, тобто ці 

укріплення тоді не були використані для оборони від зовнішніх вторгнень. При 

ліквідації хорватських центрів їх мешканці мали можливість понести з собою 

найбільш цінні речі. На це вперше звернули увагу дослідники Великого Боршевського 

городища літописних сіверян: «Поселення ще перед пожежею було покинуте 

жителями, що встигли забрати з собою найбільш цінний і побутовий інвентар. 

Залишено було лише те, що неможливо було взяти, а саме глиняний посуд, що не 

витримав би дороги і важкі речі, жорна і точильні камені»144.  

      Звертає на себе увагу те, що одночасно з будівництвом княжої фортеці в Ревне 

(рубіж IX-X ст.) були спалені всі найближчі племінні сховища хорватів: у Білій, 

Коростуватій, Червоній Діброві, Верхніх Станівцях, Волоці, Новій Жучці (Чернівці). 

При ліквідації племінного сховища у Білій (воно розташоване в 5 км від Ревне) 

пожежею були охоплені не тільки укріплення, але і житла воїнів-хліборобів. У 

розкопаних тут напівземлянкових оселях знайдені цілі глиняні посудини. Така ж 

картина спостерігається і на інших ліквідованих у цей час племінних центрах145. 

        Під час ліквідації хорватського городища-сховища IX ст. в Ревне пожежею були 

охоплені всі житла воїнів-хліборобів. У них знайдені роздавлені глиняні горщики. У 

двох помешканнях, які були закинуті раніше пожежі, на підлозі не знайдено ніяких 

                       
143 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
144 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 121-

123, мал. 40; Ефименко П. П., Третьяков П. Н. Древнерусские поселения на Дону // МИА. 1948. № 8. - С. 35. 
145 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 123. 
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предметів, тільки в заповненні котлованів багато уламків глиняного посуду та кісток 

тварин, які потрапили сюди разом з викинутим сміттям. Важливо підкреслити, що 

в кінці IX ст. ліквідований лише племінний центр з його селищем-спутником. Решта 

поселень Ревнянського гнізда продовжували функціонувати у X ст.146 

         Процесом ліквідації племінних центрів у зв'язку з «окняжением» (державним 

освоєнням території) були охоплені, мабуть, всі землі Русі. З цим явищем слід 

пов'язати, наприклад, припиненням життя у X ст. на багатьох племінних центрах 

роменської культури. Отже, характерними особливостями процесу ліквідації 

племінних центрів у зв'язку з «окняжением» є те, що, по-перше, тут, як правило, 

відсутні сліди зовнішньої військової навали (не зустрічаються, наприклад, скелети 

людей), по-друге, знищувалися лише племінні центри з селищами воїнів-землеробів, а 

інші поселення літописних племен руйнуванням не були охоплені і, по-третє, процес 

сопроводжувався будівництвом опорних пунктів державної влади - княжих 

фортець147. 

        Особливої уваги заслуговує той факт, що в процесі ліквідації племінних 

створювалися феодальні центри. Так, на місці спалених дерев'яних оборонних стін 

племінного центру - сховища в Ломачинцях на Буковині біля рубежу IX-X ст. була 

побудована князівська фортеця. Така ж ситуація зафіксована під час досліджень у 

Вітебську, Полоцьку, Калфі та інших місцях. Г. Штих прийшов до висновку, що 

городища-сховища на території Білорусії втрачають своє значення з виникненням 

державних утворень. І. Дубов на підставі вивчення поселень Північно-Східної Русі 

пише: «Наприкінці X- початку XI ст. обидві категорії раннєміських утворень (ранні 

міста і племінні центри) починають втрачати своє значення і поступово витісняються з 

історичної арени справжніми містами - центрами адміністративної та духовної влади, 

ремесла і торгівлі» 148. 

                       
146 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 123. 
147 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 123; 

Ляпушкин И. И. Городище Новотроицкое: О культуре восточных славян в период сложения Киевского государства // 

МИА. 1958. № 74. С. 188-192; Сухобоков О. В. Славяне Днепровского левобережья: (Роменская культура и ее 

предшественники). К., 1975. Табл. 3,4,5. 
148 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 123-

124; Алексеев Л. В. К истории и топографии древнего Витебска // СА. 1964. № 1.- С. 99-111; Штыхов Г. В. Древний 

Полоцк IX-XIII вв. Минск, 1975. - С. 25; Чеботаренко Г. Ф. Калфа – городище VIII-X вв. на Днестре. Кишинев, 1973. - С.  

68-72; Штыхов Г. В. Города Полоцкой земли (ІХ-ХІІІ вв.). Минск, 1978. - С. 8,9; Дубов И. В. Северо-Восточная Русь в 

эпоху раннего средневековья: (Историко-археологические очерки). - Л., 1982. С. 60. 
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       До такого ж висновку прийшов К. Плоткін, який грунтується на матеріалах 

Пскова і його околиць. Він пише: «Перетворення Пскова в давньоруське місто 

супроводжується загасанням життя на городищі Камно і в центрі Либутського 

мікрорайону… Джерел, що повідомляють про причини цих процесів, немає. 

Ймовірно, вони пов'язані з подіями другої половини IX-X ст., коли в міру становлення 

давньоруської державності старі родові і племінні центри гинуть, часто 

перетворюються на нові давньоруські міста»149. 

      На різних територіях Русі цей процес проходив не в один і той же час. Але час 

масової ліквідації племінних центрів і час будівництва перших державних фортець 

князем Володииром Святославовичем збігається. Це важливе свідчення того, що, по-

перше, літописні племена, відбиваючи натиск з боку князівської влади Русі, спирались 

на укріплення городищ своїх племінних центрів, по-друге, племінні центри 

руйнувалися силою місцевої військово-дружинної знаті та княжого Києва. В іншому 

випадку, якщо б вони були спалені під час ворожого набігу, то були б в якійсь мірі 

відновлені. Звичайно, знищувалися гродища тих племінних центрів, які чинили опір 

владі київського князя. Інші племінні центри припиняли своє існування поступово. 

Племінна знать останніх могла переходити на бік київського князя, який  

в цьому був зацікавлений150.  

    Частина населення літописних племен потрапляла в залежність від князівсько-

дружинної знаті в процесі ліквідації племінних центрів. Звичайно, в таку залежність 

населення потрапляло і з інших причин. Але в ранній період будівництва княжих 

фортець основну масу залежного населення становили ті жителі, які чинили опір 

приходу нових феодальних порядків і потрапляли в залежність як полонені, але були 

наділені землею і експлуатувалися як селяни. Залежне населення жило окремими 

поселеннями (вони в літописах згадуються як князівські села), які найчастіше 

розташовувались поблизу княжих фортець151. 

       Феодально-залежні племена X ст. відомі за археологічними матеріалами селищ -

супутників княжих фортець, входили до складу такого соціального організму, як 

                       
149 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 124; 

Плоткин К.М. Псков и его округа в конце I тысячелетия н. э. // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. 

- Л., 1982. - С. 165. 
150 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 124. 
151 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 124. 
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князівська фортеця, і являла собою виробничий центр цього організму. Господарська 

діяльність громади була підпорядкована інтересам феодального центру. Її члени 

зобов'язані були будувати, ремонтувати й охороняти укріплення фортеці, постачати 

гарнізону цієї фортеці продукти харчування і ремісничими вироби, зброю, виконувати 

інші повинності. До складу громади входили напіввільні землероби (мабуть, смерди) і 

ремісники (челядники), які за традицією зберігали племінні звичаї, про що свідчать 

довгі будинки - контіни, відкриті на території селищ-супутників княжих фортець. 

Члени цієї громади вели індивідуальні господарства і були не власниками, а 

орендарями землі152. 

         Князівська влада в XI-XII ст. не могла об'єднати племінні боярських еліти, вона 

вклинювалася між ними, будуючи свої двори, організовуючи погости для збору 

данини, саджаючи своїх посадників по містах, але все ж Русь була боярською стихією, 

дуже слабо об'єднаної державною владою князя, який сам постійно плутав державні 

поняття з приватновласницьким феодальним ставленням до свого розгалуженому 

домену.  Княжі вірники і мечники роз'їжджали по землі, годувалися за рахунок 

місцевого населення, судили, збирали доходи на користь князя, наживалися самі, але в 

дуже малій степені об'єднували феодальні замки або виконували якісь 

загальнодержавні функції153. 

     На зміну полюддя у ХІ ст. приходить «повоз» - надходження данини від племен-

вервей безпосередньо в княжі фортеці. Вводиться нові адміністративно-територіальні 

управління - волості, центрами яких стають, як правило, князівські фортеці. На 

периферії країни ще зберігаються племінні князівства, що жили самостійним 

внутрішнім життям, але йдуть в руслі зовнішньої політики Київської держави154. 

         Структура давньоруського суспільства залишалася в основному роздрібленою; в 

ній найясніше відчувалася присутність цих кількох тисяч боярських вотчин 

з замками, стіни яких захищали не стільки від зовнішнього ворога, скільки від 

власних селян і сусідів-бояр.   Судячи з непрямих даних, княже і боярське 

господарства були організовані по-різномy. Розкидані володіння княжого домену не 

                       
152 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С. 125. 
153 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
154 Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам / Б. А. Тимощук. – М. : Изд-во МГУ. 1995. – С. 239. 
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завжди були постійно закріплені за князем - перехід його в нове місто, на новий 

стіл міг спричинити за собою зміни в особистих вотчинах князя. Тому при 

частих переміщеннях князів з місця на місце вони ставилися до своїх вотчин 

як тимчасові власники: прагнули якомога більше взяти з селян і з бояр (в кінцевому 

рахунку теж з селян), не піклуючись про відтворення нестійкого селянського 

господарства, руйнуючи його155. 

            Боярство, дворянство, князівство та монастирі 

       Правовими засадами діяльності віче були норми звичаєвого права, а також 

договори ("ряди") народу з князями, які відомі як в усній, так і в письмовій формах.  

Ми погоджуємся з дослідниками (С. Юшков, В. Пашуто, В. Янін, П. Толочко та ін.), 

які давньоруському віче відводили роль органу виконавця волі феодалів156, а не 

народу. Оцінку віче до, централізації влади київським князем за допомогою русів -

варягів, дає відомий візантійський юрист і історик Прокопій Кесарійський, який 

писав, що склавінами та антами не править хтось один, але здавна управляє ними 

народне зібрання, і всі справи, добрі чи лихі, вони вирішують спільно. Але за часів 

загальної небезпеки вони обирали царя ("rex"), авторитет якого визнавав весь народ157. 

Влітку 1069 p., після 7,5-місячного князювання у Києві Всеслава, на Русь 

повернувся (з польським військом) Ізяслав. Всеслав зрадив киян і під покровом ночі 

втік у свій Полоцьк. Кияни повертаються до Києва і, як і роком раніше, скликають 

віче. На ньому вони приймають рішення запросити на великокнязівський стіл Святос-

лава і Всеволода, а в разі їх відмови запалити місто й піти у грецьку землю. Це віче, 

очевидно, було менш представницьким, ніж перше. Можливо, коло його учасників 

обмежувалось лише полоцько-чернігівською боярською партією, а також близьким за 

настроєм до неї купецтвом. Спроба не допустити в Київ Ізяслава не мала успіху. 

Вступивши до столиці, він жорстоко розправився з винуватцями свого вигнання. Його 

гнів і репресії впали передусім на представників полоцько-чернігівської партії. 

                       
155 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
156 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 149. 
157 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 149; 

Беленовский В. Н., Беленовский А. В. Представительство и выборы в России с древнейших времен до XVII века. - М., 

1999. - 272 с. 
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Розправи не уник навіть такий впливовий і авторитетний церковний діяч Русі, як 

Антоній — засновник Печерського монастиря158. 

Таким чином, вічова діяльність у 1068-1069 pp. свідчила про серйозні протиріччя 

у феодальних колах Києва. Для їх розв'язання більш сильною боярською партією 

були залучені представники торговельно-ремісничого стану, які скористалися 

сприятливою ситуацією для зведення рахунків з князівською адміністрацією159. 

      Автора "Слова" турбувало лише одне - небезпека розрізнених сепаратних дій 

князів і нагальна необхідність в умовах нового половецького натиску 1170-1180-х 

років об'єднання ними своїх полків. Не осуджуючи окремих володарів, а, навпаки, 

ставлячись з повною повагою до їх великокнязівського права, він оспівує феодальних 

владик, руських"королів", звертаючись то до могутнього Всеволоду Велике Гніздо, то 

до величного Ярослава Осмомисла Галицького, то до нащадків віщого Всеслава 

із закликом "встати за землю Руську".  Якщо кругозір людей родового ладу 

обмежувався мікроскопічним "світом", межами родової землі в 10 - 15 кілометрах від 

селища, то горизонт простого боярина розсунувся до меж кількох таких "світів", але 

не більше. Багато чого у вотчині грунтувалося на натуральному господарстві, яке ніяк 

не могло сприяти розширенню кругозору. Головними завданнями середнього феодала 

були, по-перше, ведення свого господарства, тобто відчуження частки врожаю тих 

кількох світів, землю яких він, феодал, оголосив своєю, а по-друге, огорожа цієї 

вотчинної землі від втручання рівних, але більш сильних феодалів. Середній феодал 

не був прихильником ні усобиць, ні далеких завойовницьких походів. Сидіти в своєму 

родовому гнізді, у своїй "отчині і дєдіні" він вважав основним, найбільш природним 

своїм становищем. Якщо князь тягнув таких бояр з їх слугами і холопами на яку-

небудь війну, то бояри, за образним висловом літописця, "ідучи не ідяху"160. 

     На іншому полюсі класу феодалів перебували князі й зосереджена в містах велика 

землевласницька знать, яка то ладила з князем, то бувала часом незадоволена його 

крутим норовом. Ця знать нерідко цікавилася справами сусіднього князівства, брала 
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участь в усобицях, затівала походи в чужі землі. Її кругозір був широкий, але її 

можливості ставали все більш обмеженими.  Князі - засновники нових династій - 

швидко пустили коріння в своїх князівствах і прагнули стати самовладними всередині 

щойно придбаних земель. Лише одне покоління князів прожило дружно з земським 

боярством, що запросило їх княжити. Сини Юрія Долгорукого, Ізяслава Мстиславича, 

Ярослава Осмомисла вже билися не на живіт, а на смерть з боярством власної землі161. 

     Відомості літопису про вічову діяльність у Галицькій землі також вказують на 

переважну участь у ній мужів «градських», тобто знаті. До їхньої допомоги вдавався 

князь Данило Романович у боротьбі з непокірними боярами Галицької землі. Коли він 

звернувся за порадою до галицького віча («сзвавшю вече»), то соцький Микула, який 

відображав настрої прихильників князя, заявив: «Господине! Не погнетши пчелъ, 

меду не едать»162. 

     Князям була потрібна надійна опора в цій боротьбі, слухняні сили, готові в будь-

який час рушити в будь-яке місце, "шукаючи князю слави, а собі честі", то є постійна 

дружина, розташована поблизу від столиці князівства.  Ступінь розвитку феодальних 

відносин була тепер вже не та, що при Володимирі, який збирав величезні табори 

дружинників, - в XII ст. не потрібно було всі свої резерви тримати при дворі, можна 

"розпустити дружину по селах", тобто дати помістя своїм військовим слугам, зробити 

їх тим, що в XVI ст. називалося дворянством або "дітьми боярськими". Багато слуг, 

рядовичі і тіуни, що виконували господарські та адміністративно-судові функції в 

князівстві, ймовірно, теж отримували княжу "милість" і ставали умовними, 

тимчасовими власниками княжої землі, причому цілком можливо, що частина з них за 

особливі заслуги отримувала землі в спадкове, вотчинне володіння, переходячи в 

розряд боярства163. 

     Народжена новими умовами нижчий прошарок феодалів - дворянство - було 

бідним, економічно нестійким, жадібни до землі і селян, але визначеним у своїх 

політичних симпатіях і антипатіях. Дворянство з самого свого виникнення було 
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поставлено у становище суперника боярства, причому суперника слабкого, 

невпевненого в завтрашньому дні, що жив одними князівськими милостями, тому в 

очах дворянина XII-XIII ст. князь був і розумним керманичем, і сильною фортецею, і 

могутнім дубом, які протистояли бурям і вітрам, а боярство - жадібним, напористим 

кривдником. "Краще мені в постолах жити при княжому дворі, ніж у сап'янових 

чоботях при боярськім", - резюмував один з таких княжих слуг, Данило Заточник164. 

     У своїх суперечках з сусідніми державами, в повсякденних зіткненнях з боярами 

князі могли спиратися на "отроків", "дитячих". Уже наприкінці XI ст. Всеволод 

Ярославич "возлюби сенс уних", а в середині XII ст. один з князів прямо заявив, що 

якщо бояри з ним не згодні, то його дворяни ("дитячі") замінять їх і стануть у нього на 

положенні бояр.  Найбільші резерви кінних дружин, близьких по положенню до 

дворянства, були в розпорядженні київського князя. На величезному степовому 

просторі, обмеженими лісами Дніпра, Стугни і Росі, на 6 тисячах квадратних 

кілометрів жили і кочували поселені тут київськими князями племена Черних 

Клобуків, до складу яких входили торки, берендеї і печеніги. Отже, рицарське XII ст. 

висунуло не тільки боярство, що знаходилося раніше дещо в тіні, а й різноманітне 

дворянство, яке включило в себе і палацових слуг, і воїнів - "дитячих", або "отроків", і 

неспокійних вершників - торків та печенігів165. 

          Столицею напівавтономного Поросся був то Канів, то Торчеськ, величезне 

місто з двома фортецями на північному березі Росі.  Чорні Клобуки відігравали 

важливу роль в політичному житті Русі XII ст. і нерідко впливали на вибір того чи 

іншого князя. Бували випадки, коли Чорні Клобуки гордо заявляли одному з 

претендентів на київський престол: "В нас ти є, княже, і добро і зло", тобто що 

досягнення великокнязівського престолу залежить від них, постійно готових до бою 

прикордонних кіннотників, розташованих у двох днях їзди від столиці166. 

        Важливим елементом середньовічного суспільства були міста, які розвивалися 

в ту пору особливо бурхливо і повнокровно. Середньовічне місто було складним і 
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різноманітним соціальним організмом, яке ніяк не можна охарактеризувати 

якою-небудь однією рисою.  Місто було фортецею, притулком під час небезпеки для 

навколишніх смердів; вого було ніби колективним замком найбільших земельних 

магнатів округи на чолі з самим князем. Боярські і князівські двори займали в місті 

чільне місце. У силу цього місто було природним адміністративним центром округи 

(або князівства), місцем суду і платежу, місцем видання різних постанов. 

Воно було осередком різноманітного ремесла: посади широким кільцем оточували 

його аристократичну частина - кремль, або дитинець. У місті вироблялося все, що 

потрібно для господарства або війни, все, що прикрашало побут або служило 

предметом вивозу. Місто було також найголовнішим (а іноді і єдиним) місцем торгівлі 

округи і осередком запасів і багатств; міські євреї-лихварі пускали свої щупальця в 

бідні квартали ремісників, позичаючи свої капітали під грабіжницько високі 

відсотки167. 

     У містах і в безпосередній близькості від них визрівав і розвивався ще один 

елемент феодального середньовіччя - церква. Церква в XI-XII ст. стала не тільки 

органом ідеологічного впливу, але і частиною самого панівного класу. На чолі церкви 

стояв митрополит, призначуваний великим князем і який затверджується собором 

єпископів. Єпископи управляли єпархіями, які в XII ст. територіально збігалися з 

найбільшими князівствами, і володіли великими земельними угіддями, селами і 

містами168. 

     Якщо митрополит майже відповідав великому князю (хоча і залежав від нього), а 

єпископ - князю окремої землі, то боярству в церковній сфері відповідали монастирі, 

що ставали в цей час великими земельними власниками. Монастирська земля не 

ділилась у спадок, як княжа або боярська, і тому монастирі швидко багатіли. 

Єпископами та ігуменами великих приміських монастирів нерідко бували багаті 

знатні люди, зв'язані з придворними колами, які одержували багаті вклади і вели 

княже літописання. Монастирі вели торгівлю і займалися лихварством.  Всі ланки 

церковної організації брали активну участь у політичному житті, у феодальних 
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усобицях і класовій боротьбі. Християнська формула "раби та підкоряються панам 

своїм" знаходила найширше застосування в умовах загострення соціальних 

конфліктів169. 

     Всі перераховані складові частини феодального суспільства Русі знаходилися в 

розвитку, в безперервному русі і в різних поєднаннях утворювали ворогуючі між 

собою блоки та групи. Князі створювали і підтримували дворянство для боротьби 

проти бояр. Велике боярство прагнуло при посередництві боярської думи обмежити 

самодержавство князів і одночасно з тією ж метою чинило тиск на дворян, 

відтісняючи їх на задній план. Бажання створити свої резерви військових і дворових 

слуг штовхало боярство на відродження холопства, якому приділено так багато місця 

в "Великій Руській Правді". Результатом конфліктів боярства з закріпачуваним 

селянством стало переселення закупів в укріплені двори феодалів, що випливає як з 

"Руської Правди", так і з археологічних даних про двори XII ст.170 

     Міста вирували в заколотах. "Чорні люди" міських посадів однаково терпіли і від 

боярства, і від купецтва. Їх несподіваними союзниками виявлялися могутні князі, 

завжди готові підтримати ту силу, яка могла бути спрямована проти боярства. І 

ремісники, і купці об'єднувалися у свої "братства", "обчини", в корпорації, близькі 

ремісничим цехам і купецьким гильдіям Заходу. Класова боротьба спалахувала то в 

формі прямих повстань, то в завуальованому вигляді антицерковних єресей171. 

     У кожному князівстві, згідно особливостям його історичного розвитку, 

складалося своє співвідношення сил, а на поверхню виступало своє особливе 

поєднання окремих елементів. Так, історія Володимиро-Суздальської Русі показує нам 

перемогу великокнязівської авторитарної влади над земельною аристократією до 

кінця XII ст. На початок XIII ст. став більш виразним нестримний процес 

феодального поділу всередині князівства, виділення дрібних князівств-васалів172. 

     Аналіз подій, пов'язаних з діяльністю віча, свідчить про значне посилення великого 
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боярства. Зміцнення його економічних позицій, особливо в період феодальної 

роздробленості, супроводжувалось намаганням брати участь в управлінні містом і 

землею. Крім протиріч між князівською владою і боярською феодальною демократією 

у діяльності віча відбились серйозні протиріччя всередині самого боярства. У 

політичному плані воно не являло собою монолітної сили. У кожному великому 

центрі земель існувало кілька боярських угруповань, які претендували на керівне 

становище і виборювали це право одне в іншого, намагаючись посадити на князів-

ський стіл свого ставленика. Особливою гостротою ці відносини відзначалися у Києві 

й стимулювались юридичною невизначеністю з успадкуванням великокнязівського 

столу. При цьому одна боярська партія орієнтувалась на князів із династії 

чернігівських Ольговичів, інша — відстоювала право на Київ представників 

Мономахового роду173.  

      Відомі випадки, коли віче було звичайною змовою певного боярського (рідше 

купецького) угруповання, спрямованого проти князя або його оточення. Така ситуація 

була в Києві 1146 р. Рішення про усунення Ігоря Ольговича й заміну його 

переяславським князем Ізяславом Мстиславичем було прийнято антиігоревою 

боярською партією таємно від князя і його адміністрації. Інститут віча, який сягає 

своїм корінням ще додержавного періоду, в часи Русі не був органом народовладдя, 

широкої участі демократичних верств населення у державному управлінні. Керівна 

роль і переважне право представництва належали верхам суспільства. За сильного 

князя цей орган був слухняним придатком верховної влади, за слабкого — залежність 

могла бути і зворотною. Іншими словами, на Русі у X-XIII ст. існували, доповнюючи 

один одного, а нерідко й вступаючи у протиріччя, орган народної демократії (віче) і 

представник монархічної влади (князь)174. 

       Новий половецький натиск 1170-1180-х років, епохи Кобяка і Кончака, застав ще 

тільки початок цього згубного процесу. Кращі люди Русі, зразок автора "Слова о 

полку Ігоревім", прекрасно розуміли, що перед обличчям степової загрози необхідно 

повне єднання всіх сил як всередині окремих земель, так і великих князівств між 

                       
173 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 471. 
174 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 471. 
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собою. Створення великих економічних областей, подолання замкнутості феодального 

натурального господарства, встановлення економічних зв'язків міста з селом - всі ці 

прогресивні явища, вже добре помітні у житті Русі XII - XIII ст., не встигали за 

катастрофічним розпадом недавно сформованих повнокровних і сильних князівств175. 

     Татаро-монгольська навала 1237-1241 років застало Русь квітучою, багатою і 

культурної країною, але вже ураженою іржею феодальної удільної роздробленості. 

Героїчний час спільної боротьби з печенігами і половцями вже минув, єдиного 

військового резерву вже не було, і Русь опинилася в однаковому становищі з іншими 

феодальними державами - державою хорезмшахів, Грузинським царством, - не зуміли 

організувати відсіч незліченним полчищам Чингісхана і Батия. Татаро-монгольською 

навалою закінчився великий історичний період176 у житті літописних племен 

українського народу.   

         Давньоруський феодалізм 

    Можливо, що одним з перших видів експлуатації у східних слов'ян, як і в інших 

народів, була експлуатація рабів. Але, хоча раби і працювали в феодальних садибах на 

Русі, рабоволодіння не стало тут основою виробничих стосунків. Руйнування родо-

племінного ладу у східних слов'ян відбувалося в той час, коли рабовласницький лад у 

всесвітньо-історичному масштабі уже зникав. Русь прийшла до феодалізму, минаючи 

рабовласницьку формацію. У IX-X ст. формуються антагоністичні верстви 

феодального суспільства. Повсюдно збільшується кількість дружинників, 

посилюється їх диференціація, йде виділення з їх середовища знаті - бояр і князів. 

Відома велика кількість дружинних курганів, в яких зариті зброя і дорогі речі. 

Наибольший інтерес представляють кургани, що знаходяться навколо великих міст, 

майбутніх княжих столиць - Києва, Чернігова, Смоленська, Суздаля та ін. Міські 

цвинтарі налічують іноді по кілька тисяч курганних насипів. За багатством 

покладених з небіжчиками речей і за розмірами курганів їх розділяють на три групи: 

кургани простих дружинників, бояр і князів177.  

                       
175 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
176 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. / Б. А. Рыбаков. - М.:  АиФ Принт, 2003. - 447 с. (Серия "Русь многоликая"); http: 

//sign.h11.ru/. 
177 Всемирная история в десяти томах / (гл. ред.: Жуков Е.М. (гл. ред.) [и др.). – М., ГИПЛ. 1957. – Т. ІІІ. – С. 247. 
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Політика князів, спрямована на посилення експлуатації народних мас шляхом 

підвищення данини, зустрічала впертий опір. Перший значний соціальний конфлікт 

виник 945 p., коли князь Ігор, порушивши встановлені норми полюддя, зажадав від 

Древлянської землі додаткової данини. За повідомленням Костантина 

Багрянородного, київські князі відправлялися за даниною у листопаді, а поверталися 

до Києва у квітні, коли на Дніпрі вже не було льоду. Князь Ігор, зібравши звичайну 

данину, рушив далі, проте дружинна верхівка умовила князя повернутися у 

Древлянську землю й стягнути з населення додаткову данину, «желая болшаго 

имениа». Побори супроводжувалися свавіллям і насильством з боку князя та його 

дружини. На Древлянській землі спалахнуло повстання, спрямоване насамперед 

проти додаткової данини, у ході якого Ігоря було вбито. Повстанням смердів 

скористалася племінна верхівка древлян  на  чолі з князем Малом, спробувала не 

тільки звільнитися від влади Києва, а й захопити київське княжіння. Таким чином, 

древлянське повстання було не тільки проявом невдоволення експлуатованих 

феодалами народних мас, а й відображенням автономістичних тенденцій, що існували 

на Русі. Тут більшою мірою виявились протиріччя між центральною владою Києва і 

древлянськими князями, які не бажали їй коритися178. 

Вдова Ігоря Ольга, яка через неповноліття сина Святослава стала регентом, 

жорстоко придушила повстання. Місцева знать була перебита, на Древлянську землю 

була накладена нова тяжка данина. «Повість временних літ» повідомляє: «И 

възложиша на ня дань тяжьку; 2 части дани идета Києву, а третья Вышегороду к 

Ользе; бо Вышегородь градь Вользинь». Повстання древлян спонукало київський уряд 

здійснити певну регламентацію феодальних повинностей у державі. Ольга встановила 

«устави и уроки», якими необхідно було керуватися, збираючи данину та звершуючи 

суд179.  

         Форми соціального протесту народних мас проти феодального ладу були 

різноманітні: від втечі від свого власника до збройного нападу, від порушення 

кордонів феодальних маєтків (переорювання меж і знищення перетесів, тобто зарубок 

                       
178 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 472; Стародавній і середньовічний 

Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. - С. 109-110. 
179 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 110. 
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на прикордонних стовпах і деревах), підпалів належних князям бортних дерев (з 

вуликами диких бджіл) до відкритого повстання180. 

     Уже в договорах Русі з Візантією X ст. фігурує умова про видачу челядника, 

який «ускочит» від свого пана. Селяни боролися проти феодалів і зі зброєю в руках. 

За Володимира Святославича «розбої» (як часто називали в той час збройні виступи 

селян) стали поширеним явищем. У 996 р. Володимир за порадою духовенства 

вирішив застосовувати щодо «розбійників» смертну кару, але потім, зміцнивши 

апарат влади і потребуючи нових джерел доходу на утримання дружини, замінив 

страту челядника грошовим-штрафом - вірой. Ще більше уваги приділяли князі 

боротьбі з народними рухами в XI ст. Не випадково закон («Руська правда») охороняв 

підвищенною вірою життя представників знаті, дозволяв смертельно карати («как 

пса») того, хто вб'є огнищанина, який охороняє княжу власність, і встановлював 

різноманітні штрафи за вбивство княжих тіунів, старост і т. д.181. 

       Серед боярського оточення київського князя можна знайти конкретних власників 

великих феодальних замків, які перебували на південь від Києва. Б. Рибаков, 

торкаючись особистості Яна (Івана) Вишатича у зв’язку з історією літописання, 

зауважив, що, можливо, йому належав великий і добре укріплений замок «Іван» на 

Дніпрі. Замок, на думку В. Довженка, «належав крупному феодалу, подібному Яну 

Вишатичу, і що звали цього феодала Іваном. Адже міста зазвичай називалися по імені 

їх засновників. Серед київських бояр ми не знаємо нікого, чиє ім'я точно збіглося б з 

назвою міста Чучина. Але відомі імена, співзвучні цій назві, наприклад Чудин. Ім'я це 

належало одному з найвпливовіших київських бояр другої половини XI ст. Його двір 

стояв у Києві там, де у X ст. знаходився княжий двір, і це відмічає літописець, коли 

розповідає про історичну топографію Києва. Тільки дуже багатий і впливовий чоловік 

міг побудувати свій двір в такому місці. І ця людина повинна була бути дуже 

популярною, щоб місце розташування його двору стало орієнтиром у Києві. Такому 

боярину цілком міг належати один з найбільших міст-замків на Дніпрі»182. 

                       
180 Всемирная история в десяти томах / (гл. ред.: Жуков Е.М. (гл. ред.) [и др.). – М., ГИПЛ. 1957. – Т. ІІІ. – С. 255. 
181 Всемирная история в десяти томах / (гл. ред.: Жуков Е.М. (гл. ред.) [и др.). – М., ГИПЛ. 1957. – Т. ІІІ. – С. 255. 
182 Довженок В. И. Сторожевые города на Юге Киевской Руси / В. И. Довженок // Славяне и Русь. – М. : Наука, 1968. – С. 

44-45; Р ы б а к о в  Б. А. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. – М., 1963. – С. 250. 
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        Кожен феодальний замок, що стояв на Дніпрі, Сулі або Росі, являвся разом з тим 

військово-оборонним пунктом. Тому він мав загальнодержавне значення. Цьому не 

суперечило та обставина, що вони перебували в приватному володінні окремих 

феодалів. Феодали, підкреслює В. Довженок, «зобов'язані київському князю як його 

васали військовою службою, повинні були утримувати в цих замках військові 

гарнізони, які перебували в розпорядженні київського князя і обороняли не тільки 

володіння даного феодала, але й давньоруські землі в цілому»183. 

        Свободи і привілеї племінної посадской громади були відносними. По-перше, 

вони завжди перепліталися з феодальними обмеженнями, і, по-друге, ці привілеї 

поширювалися головним чином на заможні верстви населення. Жителі посадів 

експлуатувалися через державні податкові повинності і тому знаходились в певній 

залежності від військово-адміністративних феодальних центрів-детинців, на які 

покладався обов'язок збирати державні податки. Слід звернути увагу на те, зауважує 

Б. Тимощук, що в  за традиціями літописних племен на посадах збереглося багато рис, 

характерних для родоплемінних інститутів (вічові порядки, дика віра, племінне 

ополчення та ін.)184, прикраси та побиття посуду небіжчика у поховальних ритуалах. 

         Торговельно-ремісниче населення посадів на ранніх етапах могли 

сконсолідувати і бути основою формування найдавніших посадських громад на 

традиціях та звичаях літописних племен, що функціонували на Русі на заключному 

етапі родоплемінного ладу. Це може бути підтверджено матеріалами Ревнянского 

поселення хорватів IX-X ст., яке мало міську структуру на початку X ст., а до цього 

було розвиненим общинним центром185. 

      Близько с. Ревне на р. Прут у IX- початку X ст. перебував типовий племінний 

центр. Він складався з двох городищ - сховища (Ревне I) і адміністративно - 

господарського центру (Ревне II), з усіма притаманними таким центрам громадськими 

структурами – племінним цвинтарем, святилищем, довгими будинками і наявністю 

ремісничої діяльності (рис. 30). На початку X ст. тут відбулися істотні зміни: 

                       
183 Довженок В. И. Сторожевые города на Юге Киевской Руси / В. И. Довженок // Славяне и Русь. – М. : Наука, 1968. – 

С. 45. 
184 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С.136; 

Сергиевич В. И. Лекции по истории русского права. СПб., 1890, - С. 136; Штыхов Г. В. Киев и города Полоцкой земли // 

Киев и западные земли Руси в IX-XIII вв. Минск, 1982. - С. 45-80. 
185 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С.136-

137. 
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городище-сховище було знищено, і на його місці побудована князівська фортеця з 

потужнішими укріпленнями, а на місці другого городища проведена істотна 

реконструкція. Тут, на городищі Ревне II, була насамперед перебудована оборонна 

лінія, і замість стіни стовпової конструкції з напільного боку поставлена стіна, що 

складається із зрубів. На майданчику городища Ревне II з'явилися майстерні різного 

ремесла, майданчик був густо забудований. Таким чином, існуючі в цей час поселення 

можна розглядати як щойно сформоване місто, що складається з фортеці - дитинця 

(Ревне І) і укріпленого посаду (Ревне II). Посад в цей час набув всі необхідні для такої 

структурної одиниці риси: мав свої укріплення, був густо забудований житловими і 

ремісничими будівлями, знаходився поряд з дитинцем. Але цей посад виріс 

безпосередньо з адміністративно - господарського племінного центру, і його 

населення безсумнівно повинно було успадкувати традиційні племінні порядки186. 

         Ревнянское поселення X ст. показує, що посад у структурі ранньофеодального 

міста є окремою територіальною одиницею, що дозволяє відрізнити місто від 

феодальних центрів інших типів. У цьому переконує зіставлення планів князівської 

фортеці X ст. в Горішній Шерівці і ранньофеодального міста цього ж часу в Ревне 

(рис. 43). Обидві пам'ятки розташовані на Пруті на землях літописних хорватів, але на 

протилежних берегах річки, на відстані 15-20 км один від іншого і за соціально-

типологічною класифікацією належать до феодальних центрів. Структура Ревнянского 

поселення в порівнянні з Горішнєшерівецьким є більш складною. Головною 

відмінністю її структури є посад з оточуючими його селищами. Розміщення посада 

окремо від княжої фортеці дозволяє розглядати його як самостійну хорватську 

посадську громаду187. 

Засоби опору феодальному гніту давала селянам громада (мир, верв). Члени верві 

іноді брали під захист селянина, що входив до її складу і скоїв злочин проти 

феодального права, і не видавали його, сплачуючи «дику» (колективну) віру. Зі свого 

боку панівний клас, придушуючи виступи селянства, прагнув покласти 

                       
186 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С.137-

138. 
187Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С.138.  
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відповідальність за них на громаду, залучаючи її, наприклад, до затримання 

«розбійників»188.         

На відміну від селян, міщанство, серед якого було значно більше освіченого люду, 

дуже добре усвідомлювало свої інтереси та прагнення. Якщо селяни-повстанці 

здебільшого слугували знаряддям у чиїхось руках, то приборкати й спрямувати у 

потрібному напрямі міські рухи було значно складніше. Звичайно, окремі можновладці 

прагнули використати народні повстання для досягнення своїх політичних цілей, але, 

з іншого боку, виступи міського населення часто-густо самі підносили на своїх хвилях 

того чи іншого діяча, а й навіть спричинялися до заміни правлячого дому. 

     Віча та повстання народу 

       Віче як орган народоправства розглядали історики XIX ст. В. Сергеевич, М. 

Довнар-Запольський, І. Лінниченко та інші були переконані, що інститут віча 

відобразив, насамперед, суверенність громади. Одним із доказів цього було право 

народу на вибір князя. Дослідники визначили коло питань, які входили до компетенції 

віча. Це насамперед законодавчі, судові, а також питання війни і миру. Що стосується 

внутрішнього управління, то віче, хоч і мало на нього сильний вплив, але корилось 

князівській адміністрації. В оцінках природи, компетенції і складу віча істориками 

мають суттєві розходження. Одні (Б. Греков, М. Тихомиров, І. Фроянов) вважали віче 

такою формою державного управління, що у ньому могли брати участь широкі вер-

стви населення, інші (С. Юшков, В. Пашуто, П. Толочко, В. Янін) бачили в ньому 

вузькокласовий орган, який перебував у руках феодалів. Літописи, розповідаючи про 

деякі важливі державні справи, нерідко вказують на участь у них «нищих и худых», 

«всех людей», «всех киян», тобто представників експлуатованого стану189.  

   Літописні племена в часи Русі дотримувалась звичаїв родо-племінного 

самоврядування - традиційного племінного віче. На загальному вічі відбувались вибори 

князя та його переобрання в разі невдалого військового походу, як було в 

дохристиянській Русі і в перші століття доби християнства190.  

                       
188 Всемирная история в десяти томах / (гл. ред.: Жуков Е.М. (гл. ред.) [и др.). – М., ГИПЛ. 1957. – Т. ІІІ. – С. 255. 
189 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 468; 
190 Берест Д. Витоки козацтва (частина І). / Дан Берест. – Вінниця : Книга-Вега. 2008. – С. 27. 
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Віче, відмічає І. Музика, скликалось за потребою. Право скликати віче мали князь, 

митрополит або єпископ, бояри та городяни (у т. ч. і з міських низів). Традиційно до 

компетенції віче належало: закликання князя на престол чи позбавлення престолу, 

прийняття правових актів (у Новгородській, Псковській республіках та у В'ятській 

землі виключно віче належала вища законодавча та судова влада), вирішення питань 

війни і миру, формування народних ополчень і обрання їхніх ватажків, укладання 

міжнародних угод, призначення (обрання) чи відкликання посадових осіб, 

встановлення податків, розгляд особливо важливих судових справ, господарські 

справи та проблеми забезпечення водою та харчами у випадках облоги міста191.   

  

Показовими у цьому плані є вічові зібрання у Києві 1068-1069 pp. Перше зібралося 

у тяжкий для Русі час, коли об'єднані сили трьох Ярославичів зазнали поразки від 

половців під Переяславом. «И людье Кыевстии прибегоша Кыеву, и створиша вече на 

торговищи, и реша пославшеся ко князю: «се Половци росулися по земли, вдай княже 

оружье и кони, и еще бьемся с ними»192. 

         У руських літописах міститься невелика інформація про племінні збори, які 

називались, вічами. У Повісті минулих літ повідомляється: «Сдумаша поляне и вдаша 

от дыма меч» (ПВЛ, I, с. 17). Під 945 р. є запис про те, що древляни «сдумавше с 

князем своим Малом» (ПСРЛ, I, с. 54, 55). Подібні зібрання - віча - були й у західних 

слов'ян193. 

           Хоча характер таких зібрань, носив іноді більш аристократичний, іноді більш 

демократичний характер і складався з вождів родів і племен і, безсумнівно, з членів 

княжих дружин, на думку Л. Нідерле, все ж ми бачимо, що подекуди вони спочатку 

досить суттєво обмежували княжу владу. Найкраще вони відомі нам за свідоцтвами 

про балтійських слав'ян, у яких віче досить часто активно виступало при прийнятті 

решень про війну, при запитах німецького короля, чи задоволені вони князем, і навіть 

при скиненні і виборах нового князя194. 

                       
191 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 148. 
192 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 469. 
193 Седов В.В. Восточные словене в VI-ХІІІ вв. / Валентин Васильевич Седов. – М.: Наука, 1982. –  .– (Археология СССР 

с девнейших времен до средневековья в 20 томах / редкол.: Рыбаков Б.А. (гл. ред.) [и др.]). – С. 247. 
194 Нидерле Л. Славянские древности / Л. Нидерле. - М. : Изд. иност. лит. 1956. - С. 306; K a d l e c  К. Enc. роl., I. с, IV, 2,  

- Краков, 1912. – С. 66, 70, 83, 84; Ann. Francorum ad 823, 826. 
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У переважній більшості давньоруських міст, що перебували під князівською 

юрисдикцією (Новгород і Псков під цим поглядом становили на Русі такий самий 

виняток, як ганзейські міста в Німеччині та Польщі), віче так і не відродилося. 

Київська адміністрація розглядала віче як безумовне зло і прагнула всіляко запобігти 

його стихійному виникненню. Натомість всі значні київські повстання починалися 

саме скликанням віча, яке виступало як орган повсталої маси, принципово 

протиставлений офіційній владі князя й тисяцького. І ця особливість народних рухів у 

містах теж свідчить про їх організованіший, цілеспрямованіший характер у порівнянні 

з виступами забитої селянської маси195.  

Посадська громада на Русі об'єднувала в основному дрібних виробників, захищала 

їхні інтереси, регламентувала життя на посаді, здійснювала самоврядування, була 

колективним власником тих міських земель, що не були власністю князівсько - 

дружинної знаті дитинця. Посадському громада, що об'єднувала людей із загальними 

економічними інтересами, могла виявлятися в різних формах і мати різного типу 

об'єднання. Члени посадських громад були вільними в особистому і економічному 

відношеннях. Але поступово влада в громаді все більше зосереджувалася в руках 

багатих городян, купців і землевласників196.  

Повстання проти Ізяслава Ярославича і його прибічників набрало такого розмаху, 

що він змушений був залишити Київ і тікати до Польщі. «Двор княж» кияни 

пограбували197. Орест Субтельний розглядає цю подію як першу революцію на Україні-

Русі: "У 1068 році кияни, незадоволені правлінням Ізяслава, вигнали його, посадивши 

натомість його племінника Всеслава. І хоча за допомогою поляків Ізяслав повернувся й 

приборкав повстанців, події 1068 року стали віхою в історії, ознаменувавши першу 

документально засвідчену «революцію» на українській землі"198 (ГУС с.45). 

Повернувшись до Києва наступного року з допомогою польського короля Болеслава, 

Ізяслав розправився з учасниками повстання. Він наказав перенести торг з Подолу на 

                       
195 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 50. 
196 Тимощук Б. А. Восточнославянская община в VI-X вв. н.э./Борис Анисимович Тимощук. - М. : Наука 1990. – С.138. 
197 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 472. 
198 Берест Д. Витоки козацтва (частина І). / Дан Берест. – Вінниця : Книга-Вега. 2008. – С. 27; Субтельний О. Україна - 

історія (Ukraine: A Histori). - К., 1992. – С. 45. 
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гору, тобто в межі князівської частини міста. Цією акцією переслідувалась мета 

поставити під контроль уряду одне з найважливіших зосереджень суспільного життя 

Києва і зменшити вплив купецтва на «чорних» людей199. 

      1069 р. у протистоянні Всеслава з Ізяславом перший втік до Полоцька із Білгорода 

таємно від киян. Люди, повернувшись до столиці, вчинили там віче. Святослав і 

Всеволод заспокоювали народ, обіцяли, що не дадуть захопити місто. Але це зробити їм 

не вдалося. Син Ізяслава Мстислав порубав частину непокірних киян у кількості 70 

чоловік, інших осліпив або просто вбив, не вчинивши навіть дізнання. Після цього жи-

телі вже прийняли його батька200. 

Механізм прийняття рішень на віче дуже нагадує механізм їх прийняття народними 

зборами грецьких міст-республік Північного Причорномор'я. На голосування 

виносилось попереднє рішення, яке приймалось або відхилялось віче. Постійно 

діючим виконавчо-розпорядчим органом було мале віче - рада (свєть) або "оспода" у 

Новгороді. Рада складалась з ремісничо-купецької верхівки і бояр (кращих мужів). За 

свідченнями літописів, саме рада приймала попереднє рішення, яке потім виносилось 

на велике віче. Так, наприклад, було у випадку з запрошенням на київський стіл 

Володимира Мономаха, Ізяслава. Віче, власне, лише ратифікувало рішення ради201. 

   Щодо юридичної сили рішень віче також немає одностайної думки дослідників. 

Але безспірним є те, що навіть для найсильніших князів рішення віче мали 

імперативний характер, тобто були беззаперечними і обов'язковими. Насамперед це 

рішення про запрошення на стіл та зміщення князів зі стола. У 1097 р. віче припинило 

усобицю між Володимиром Мономахом і Святополком II (Ізяславичем), а у 1149 між 

Ізяславом II (Мстиславичем) і Юрієм Довгоруким202.  

 Реальне співвідношення впливу великого і малого віче на політичні процеси 

визначалось розстановкою станових сил. Велике віче не завжди погоджувалось з 

рішеннями, яке пропонувало мале віче. Зокрема, така ситуація склалась у 1068, 1113, 

                       
199 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 472. 
200 Моця О. П. «Анти» - «руси» - «українці». Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V-XIX ст. / 

Олександр Моця. - К.: Наукова думка, 2012. – С. 69. 
201 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С.147; 

"Вече" // История государства и права. Словарь - справочник / Под ред. М. Ч. Сизикова. - М., 1977. - С. 127; Полное 

собрание русских летописей (ПСРЛ). - Т. 2. - Стлб. 160; Мартышин О.В. Вольный Новгород: общественно-политический 

строй и право феодальной республики. - М., 1992. - С. 175-189. 
202 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 148. 
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1146, 1147, 1157 pp. у Києві, у 1132 р. у Новгороді, коли обурення народних низів під 

час проведення віче переросло у повстання203. 

      Причинами народних рухів 10-20-х pp. XI ст. були загострення 

внутріполітичної обстановки, участь у вирішенні міжкнязівських суперечностей 

найманців - варягів, польських дружин. У 1015 р. спалахнуло повстання проти варягів 

у Новгороді; 1018 р. значні заворушення мали місце на Київській Русі. Їх причиною 

були пограбування і насильство розквартированих на «покорм» по містах і селах 

полян союзних Святополку поляків. Народні повстання очолювались іноді 

язичницькими жерцями, які намагалися скористатись невдоволенням бідноти для 

захисту рідної віри. Одне з них трапилося 1024 р. у Ростово-Суздальській землі під 

час голоду. Заохочувані волхвами, які вважали, що всі нещастя прийшли на їхню 

землю разом з християнством, селяни заходилися грабувати і вбивати племінну знать 

- «стару чадь». Основну силу повстання, очевидно, становили ізгої, які розорилися і 

вийшли з роду та племені, втративши основне джерело до існування - землю204. 

       Загальнополітична обстановка на Русі дуже ускладнювалася гострою 

боротьбою всередині панівного класу — міжусобним змаганням за владу й землю, що 

червоною ниткою проходить через усю добу Київської держави. Ця боротьба становила 

собою дуже складне явище; у ній знаходили свій вияв різноманітні тенденції, а головне 

— вона найтіснішим чином була зв'язана з боротьбою літописних племен. Змагання 

князів за владу — як центральну, пов'язану з титулом великого князя, так і місцеву, в 

удільних землях, — становить собою винятково важливий аспект політичного життя 

Київської Русі. Можна з певністю стверджувати, що принаймні від середини XI ст. ця 

боротьба була одним із головних факторів, які визначали політичну колізію в той чи 

інший момент205.  

Погано усвідомлене заперечення культу особи зумовлює своєрідну боротьбу проти 

ролі окремих осіб взагалі, коли навіть побіжна згадка князівських імен у 

загальноісторичних курсах є підставою для звинувачень у "підміні історії народу 

                       
203 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С.147; 

ПСРЛ. - Т. 2. - Стлб. 276. 
204 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 472. 
205 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 51. 
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історією князів" (нібито існує якась особлива "Історія князів", відмінна від історії 

країни в цілому). При всій незаперечності тези про народ як вирішальну силу в 

історичному процесі у середні віки саме можновладці (незалежно від їхньої волі й 

свідомості) були носіями тих тенденцій. Якщо закрити очі на діяльність князів, 

королів, імператорів та їм подібних, політичну історію конкретної доби взагалі 

неможливо буде зрозуміти. Звичайно, боротьба народних мас була найважливішим 

фактором історичного розвитку у найбільш відповідальні, критичні хвилини. Але ж 

історія складається не тільки з таких критичних моментів. Нормальний, поточний хід 

розвитку великою мірою залежав від активності тих, хто зосереджував у своїх руках 

державну владу, — від їх інтересів, прагнень, від їх розуміння реальної обстановки, від 

їх здібності і вміння ставити та розв'язувати актуальні практичні завдання. І коли все 

це не брати до уваги, історія в нашій уяві перетвориться на щось містичне, химерне, 

позбавлене плоті206. 

        Як правило, якщо віче було спрямовано проти феодальної верхівки, воно 

збиралось не у спеціально встановленому місці (Софійський майдан у Києві), а в 

інших частинах міста. У Києві - це торговий майдан на Подолі, торжище (теперішня 

Контрактова площа), на березі р. Почайни біля Туровської божниці (в районі 

теперішньої вулиці Борисоглібської). Це так звані чорні віча. Представництво 

верховної влади було багато в чому пов'язано з функціонуванням вічового інституту 

як установи безпосереднього волевиявлення народу. Ця влада завжди органічно 

належала віче з часів родоплемінної демократії207. 

          Найхарактернішим проявом права київського віча було запрошення на 

київський стіл Володимира Мономаха 1113 p. Відомо, що на перше запрошення з 

Києва Мономах відповів відмовою. В. Сергеевич пояснював її тим, що за рішенням 

Любецького з'їзду Мономах не мав жодних прав на Київ і не хотів підважувати 

міжкнязівську угоду. Щоб змусити його порушити угоду, кияни посилають до 

Переяслава повторне запрошення, яке супроводжувалось розповіддю про повстання і 

                       
206 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 51. 
207 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С.147-

148; Малиновський О.О. Стародавній державний лад східних слов'ян і його пізніші зміни. Нариси з історії права. - К., 

1929. - С. 116. 
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можливий стан анархії в разі нової відмови. Володимир зайняв Київ, змушений до 

цього силами обставин, як народний обранець. Отже, завдяки народному 

волевиявленню, у Києві утвердились нащадки третього сина Ярослава Мудрого208.  

У повторному запрошенні Мономаха кияни заявляють, що коли Володимир знову 

відмовиться прийти до Києва, то «яко много зло уздвигнеться, то ти не Путятинъ 

дворъ, ни соцькиъ, но и Жиды грабити, и паки ти поидуть на ятровь твою и на бояры, 

и на монастыре, и будеши ответъ имелъ княже»209. 

Аналогічні київському були вічові зібрання і в інших великих містах Русі. У 1141 

р. відбулося віче в Новгороді, на якому обговорювалось питання неугодності 

літописним словенам правління князя Святослава Ольговича. Він звернувся за 

допомогою до свого брата, великого київського князя Всеволода. Добре знаючи, чиїх 

це рук справа, Всеволод заманив до себе «ліпших мужів» Новгорода, щоб таким 

чином виявити тиск на віче. Акція ця не мала успіху, але вона засвідчила можливості 

громади у вирішенні своєї долі на віче210. 

Згадуються в літописі й хорвати сусіди галичан - звенигородці. Коли в 1146 р. 

Всеволод ходив на Галич на Володимирка Володаревича, то було спалено острог 

Звенигорода. Скликавши віче, жителі міста хотіли здатися, але воєвода Іван 

Холдійович, убивши трьох мужів, не дозволив це зробити. Звенигородці почали 

оборонятися й вистояли211. 

      Правовими засадами діяльності віче були норми звичаєвого права, а також 

договори ("ряди") народу з князями, які відомі як в усній, так і в письмовій формах. 

Ми не погоджуємся з дослідниками (С. Юшков, В. Пашуто, В. Янін, П. Толочко та 

ін.), які відводили давньоруському віче роль органу виконавця волі феодалів212. 

     Оцінку віче до, централізації влади київським князем за допомогою русів та 

варягів, дає відомий візантійський юрист і історик Прокопій Кесарійський, який 

                       
208 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 469-470. 
209 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 470. 
210 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 470. 
211 Моця О. П. «Анти» - «руси» - «українці». Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V-XIX ст. / 

Олександр Моця. - К.: Наукова думка, 2012. – С. 76. 
212 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 148-

149. 
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писав, що склавінами та антами не править хтось один, але здавна управляє ними 

народне зібрання, і всі справи, добрі чи лихі, вони вирішують спільно. Але за часів 

загальної небезпеки вони обирали царя ("rex"), авторитет якого визнавав весь 

народ213. 

    Разом з тим, на думку дослідників, у феодальній Русі існували елементи народної 

демократії, а саме договірний характер відносин між князем і народом. Головним 

суб'єктом договору, зазначає P. Лащенко, було віче. Князь повинен був дотримуватись 

умов договору ("ряду"), обумовлених народом на віче. Саме договір визначав статус 

князя і межі здійснення княжої влади214.   

      На перших етапах існування феодальної Русі норми звичаєвого права 

регулювали також відносини і у сфері князівської влади. Інститут князівської влади 

бере свій початок від родоплемінних виборних військових ватажків (вождів) з кола 

найбільш сильних та авторитетних воїнів, які наділялись військовою і суддівською 

владою. Інколи племінні ватажки виконували ще й функції жерців215. 

Як свідчать давньочеські, давньопольські, давньохорватські та ін. джерела західних 

та південних слов'ян (повість Козьми Пражського про Крока, сказання Гельмональда 

про Багрів, Галла про Болеслава та ін.), інститут влади давніх князів, який, очевидно, 

складався з трьох елементів: релігійної, військової та судової влади, закріплювали і 

регламентували правові звичаї, що були приблизно однаковими у згаданих 

слов'янських народів216. 

      Для існування родового сюзеренітету у чистому вигляді у період з X по XI 

століття не вистачає двох речей - монархічної влади великого київського князя та його 

права розпоряджатись землею. Слушною вбачається думка О. Малиновського, який 

вважав, що інститут князівської влади у давнину розумівся як частина вічевої влади, 

                       
213 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 149; 

Беленовский В. Н., Беленовский А. В. Представительство и выборы в России с древнейших времен до XVII века. - М., 

1999. - 272 с. 
214 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 149-

150; Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права. - М., 2004. - С. 104-105; Мироненко О. 

М. Історія Конституції України. - К., 1997. - С. 12; Лащенко Р. М. Лекції по історії українського права. — К., 1998. - С. 

104. 
215 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 150. 
216 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 150. 
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адже віче у повному складі являло собою поєднання трьох частин-елементів - народу, 

бояр і князя217. 

"Розбої".  

       У "Повісті минулих літ" під 996 p., одразу після панегірика Володимиру та його 

державній діяльності подається надзвичайно цікава інформація, яка трохи підіймає завісу 

таємничості над прихованими процесами, що відбувалися в надрах давньоруського 

суспільства кінця X ст. "Живяшє же Володимеръ в страсе божиьи, — пише богобоязкий 

хроніст. - И умножишася зело разбоєвє, и реша єпископи Володимєру: "Сe умножишася 

розвойници; почто не казиши ихъ?" Он же рече имъ: «Боюся греха». Они же реша ему: 

«Ты поставлен еси от Бога на казнь злым, а добрым на милование. Достоить ти казнити 

разбойника, но с испытомъ». Володимєр же отверг виры, нача казнити разбойника , и реша 

єпископи и старци: «Рать многа; оже вира, то на оружьи и на коних буди". И рече 

Володимеръ: «Тако буди». И живяше Володимеръ по устроенью отьню и дедню"218 [422, 

с.86—87]. 

        На Русі розвелося багато розбійників, що змусило великого князя вжити рішучих 

заходів: за порадою церковних ієрархів він запровадив було смертну кару (якої до того 

не існувало), але цей захід не дав очікуваних наслідків, і довелося відступити. На 

вимогу тих же єпископів та найвищих феодалів ("старців") Володимир повернувся до 

старої системи покарань (штрафів). Справжня соціальна небезпека виникала тоді, коли 

за зовнішнім камуфляжем "розбоїв" приховувалась боротьба з феодалами. Остання в 

умовах феодального ладу могла мати двоїстий характер: у ролі "розбійників" виступали 

або найбільш активні представники пригноблюваного люду, на взірець знаменитого 

Робін Гуда та його товаришів із Шервудського лісу, або окремі феодальні володарі, 

що з тих чи інших причин не бажали визнавати державної влади і мали досить сил, 

аби чинити їй серйозний опір. Опозиційні феодали-землевласники, втрачаючи маєток, 

часом брали на себе роль ватажків збіглих селян та інших вихідців з народу, що 

                       
217 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 153; 

Малиновський О.О. Стародавній державний лад східних слов'ян і його пізніші зміни. Нариси з історії права. - К., 1929. - 

С. 5. 
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редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 180; Повесть временных лет. — М.—Л., 1950. — Т. I. – 
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вступили у конфлікт із законом. Очевидно, і в нашому випадку діяли обидві тенденції, 

однаково небезпечні для великого князя та його оточення219. 

Феодальний лад породжує різноманітні форми опору пригноблюванного народу — 

від пасивної відмови виконувати повинності до народних повстань. Найбільш 

поширеним різновидом супротиву були селянські втечі, до яких вдавалися 

найактивніші особи з розвиненим почуттям свободи та людської гідності. Доля цих 

утікачів була різною. Більшість із них стікалися до міст, поповнюючи ряди міського 

плебсу. Інші вирушали світ за очі, у віддалені й відлюдні землі, де їх не могла дістати 

рука княжої адміністрації, — у південні степи, в гірські райони Карпат тощо. Таких на 

Русі називали бродниками та берладниками. Але певна частина втікачів воліла радше 

податися до темного лісу; там вони, збиваючись у більш-менш численні ватаги, 

здійснювали набіги на розташовані поруч феодальні обійстя. Не дивно, що пред-

ставники панівного класу називали їх "розбійниками"220. 

Край, де діє Соловій Розбійник — Бринський (Брянський) ліс — в'ятицька лісова 

глушина, яка в XI-XII ст. була обжита значно меншою мірою, аніж будь-який інший 

район неосяжної Русі. Тут ще в часи Мономаха існували місцеві "племінні" роди, 

одним із репрезентантів яких був згадуваний у літопису Ходота [422, с 159]. Це — край 

тих в'ятичів, що, як підкреслює Б.Рибаков, "надовго утримували архаїчні обряди і 

пережитки первісних форм шлюбу, які в XI ст. вбили місіонера Кукшу і переїзд через 

землю яких Володимир Мономах ставив собі в заслугу: "Проєхахом сквозе Вятичи"221 

[473, с.73]. 

Соловій — давній попередник літописного Ходоти. Він глава цілого клану; разом з 

ним діють численні нащадки — дочки й сини із своїми чоловіками та жінками. Ця 

озброєна громада близьких (і не дуже близьких) родичів бешкетує по всій окрузі, 

грабуючи подорожніх, не допускаючи у свої володіння нікого із сторонніх, всіма 
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силами перешкоджаючи налагодженню сполучень крізь лісові хащі. Головною 

заслугою Іллі (поряд із ліквідацією розбишацького замку-садиби і полоненням самого 

драпіжника) є прокладання битого шляху крізь Брянську пущу, будівництво тут 

мостів та гатей. Молода держава була зацікавлена у забезпеченні комунікацій та у їх 

максимальній безпеці222. 

        Билина про Соловія Розбійника знаходить певну літературну паралель в історії 

"славного разбойника, нарицаемаго Могута", поданій у Никонівському літопису під 1008 

р. [379, с.69]. Цей розбишака був взятий у полон хитрістю і доставлений Володимиру. 

Опинившись у княжому палаці, він "въскричл зело" (очевидна паралель "свисту" героя 

билини). Князь подарував Могута новому митрополиту Іоанну (заступив київську 

кафедру 1006 р.) — з умовою, аби в'язень не виходив з архієрейського палацу. Тут 

маємо типову церковну обробку народного оповідного мотиву (може, справді билини). 

Вона цікава для нас не лише тим, що пропонує ще один варіант "розбійницької" теми 

Володимирових часів, а й тим, що називає конкретне ім'я конкретного злочинця223. 

      Військово-олігархічне правління Русі 

    У міру переходу верховної влади Київської Русі від зборів озброєних воїнів до 

зборів воєначальників і від зборів воєначальників до верховного військового вождя – 

князя з його найближчими родичами і прибічниками військова демократія 

переростала в позбавлене останніх залишків первісного народовладдя - військово-

олігархічне правління224. Сягаючи своїм корінням ще у додержавшій період, воно не 

стало органом народовладдя, широкої участі громадян у державному чи міському 

управлінні. В усіх літописних повідомленнях про київське віче (1068, 1069, 1113, 1146-

1147, 1157, 1168-1169 та 1202) виразно проступає, що керівна роль й переважне право 

представництва у ньому належало верхам суспільства. За сильного київського князя 

віче було слухняним додатком верховної влади, за слабкого - залежність була 

зворотньою. Іншими словами, у Києві XI-XIII ст. співіснували, доповнюючи один 
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одного, а нерідко й вступаючи в протиріччя, орган феодальної демократії (віче) і 

представник верховної влади (великий князь)225. 

     Аналіз подій, пов'язаних з діяльністю київського віча, свідчить про значне 

посилення влади великого боярства. Зміцнення його економічних позицій 

супроводжувалося постійним прагненням до участі в управлінні країною, містом чи 

землею. В окремі періоди бояри справді були господарями становища у Києві. Вони 

провокували виступи народних мас проти небажаних їм князів, запрошували на 

київський стіл нових. З боярською опозицією вимушені були рахуватися практично усі 

князі, які правили в Києві у другій половині XI - на початку XIII ст226.  

       Якщо у діяльності київського віча з усією очевидністю проявлялися протиріччя 

всередині правлячої феодальної верхівки Києва XI-XIII ст., то події, що наступали 

безпосередньо за вічовими зборами, відбивали найгостріші класові конфлікти. Перший 

великий виступ київських низів відбувся у 1068 р., після того, як князь Ізяслав 

Ярославич, що зазнав поразки у битві з половцями, відмовився видати народу зброю 

для боротьби проти ворога. Повстання набуло такого розмаху, що Ізяслав змушений 

був залишити Київ й втекти до Польщі. А залишений «Двор княж» був підданий 

пограбуванню227.  

     У наступному протистоянні Всеслава з Ізяславом у 1069 р., відмічає О. Моця, 

перший таємно від повсталих киян втік із Білгорода до Полоцька. Люди, 

повернувшись до столиці, вчинили там віче. Святослав і Всеволод заспокоювали 

народ, обіцяли, що не дадуть захоплення міста. Але це зробити не вдалося228. 

Великим князем повстанці проголосили Всеслава Полоцького, якого Ізяслав тримав у 

тюрмі. Влітку 1069 р., одержавши допомогу від польського короля Болеслава, Ізяслав 

повернувся до Києва й жорстоко придушив повстання. «И пришед'ь Мьстиславть 

исьсйче Кияны, иже бяху высекли Васлава, число 70 чади, а другыя исьслепиша, другия 

без вины погубивть, не испытавт»229. Син Ізяслава Мстислав порубав частину 
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непокірних киян у кількості 70 чоловік, інших осліпив або просто погубив не 

вчинивши навіть дізнання. Після цього жителі вже прийняли його батька230. 

Ізяслав наказав перенести торг з Подолу на гору, тобто у межі князівської частини 

міста. Цією акцією переслідувалася мета поставити під контроль уряду один з 

найважливіших осередків суспільного життя Києва і перешкодити впливу купецтва на 

«чорних» людей. Повною мірою досягти її не вдалося. З міста повстання перекинулося 

на села й досягло ще більшого розмаху. Населення Київської землі рішуче розправля-

лося з польським військом, розквартированим в навколишніх селах на покорм, і 

примусило Болеслава повернутися на батьківщину. Не меншою мірою гнів народу був 

спрямований і проти «своїх» пригноблювачів, особливо проти прихильників 

Ізяслава231. Орест Субтельний розглядає цю подію як першу революцію на Україні-

Русі: "У 1068 році кияни, незадоволені правлінням Ізяслава, вигнали його, посадивши 

натомість його племінника Всеслава. І хоча за допомогою поляків Ізяслав повернувся й 

приборкав повстанців, події 1068 року стали віхою в історії, ознаменувавши першу 

документально засвідчену «революцію» на українській землі"232 (ГУС с.45). 

     У 1113 р. в Києві спалахнуло нове повстання, яке охопило різні шари населення. 

Приводом до нього стала смерть князя Святополка Ізяславича, який провадив 

політику розширення прав київських купців і лихварів. Вона не задовольняла ні 

демократичні низи, ні феодальні верхи Києва, які не бажали поступатися своїм давнім 

керівним становищем у державі233. 

        Повідомлення літопису і Патерика вказують на проведення Святополком політики 

розширення прав київських купців і лихварів, що не задовольняло ні демократичні 

низи, які безпосередньо стикалися з хижацькими звичаями нового стану, ні феодальну 

верхівку Києва, яка не бажала поступатися своїм споконвічним керівним становищем 

у державі. Вістря повстання 1113 р. було спрямоване проти князівської адміністрації, 

яку очолював воєвода Путята, а також проти купців і лихварів. Розширення народного 

заворушення викликало занепокоєння великих феодалів, які направили до переяслав-
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ського князя Володимира Мономаха послів з пропозицією зайняти київський стіл. 

Знать сподівалася, що Мономах зуміє придушити повстання: «да вшед, уставить 

крамолу сущую в людьях». Автор «Сказаній про Бориса і Гліба» підкреслює, що надії 

ці здійснилися. Мономах справді усмирив київські низи.  Услід за повсталими киянами 

виступило сільське населення землі. Основну масу повсталих селян становили закупи 

й наймити, доведені до відчаю хазяями-кредиторами. Вони вимагали обмеження 

свавілля великих землевласників234. 

   Особливою соціальною активністю відзначені у Києві 1146-1147 рр. Боротьба за 

владу, що точилася між різними боярськими угрупуваннями та їх ставлениками на 

великокнязівський стіл, причинилася до виступу київських низів. У 1146 р. повсталі 

кияни розгромили двори представників адміністрації князя Ігоря Ольговича, яка, 

очолювана тіуном Ратшою, буквально розорила просте населення. Заворушення 

тривали і в наступному році. Їх кульмінацією стало вбивство Ігоря Ольговича. 

Боярське угрупування, що підтримувало Ізяслава Мстиславича, намагалося надати 

рухові античернігівської спрямованості, але він розвивався як повстання на захист 

життєвих прав народу не тільки в місті, а й на селі235. 

        Остання літописна згадка про народне повстання у Києві припадає на 1157 р. 

Почалося воно, як і повстання 1113 р., відразу ж після смерті великого князя. На 

розмах і соціальний характер цього повстання вказують слідуючі рядки літопису «И 

много зла створися вт» той день: разграбиша дворт. его (Юрія Долгорукого.— Авт.), 

Красньш и другьш дворь его за Дніпромь разьграбиша, его же звашеть самь Раемт, и 

Василковт. дворі, сына его разграбиша в городі; избивахуть Суждалци по городомт и 

по селомт., а товарь ихт грабяче»236. Повстання 1157 р., спрямоване проти прихильників 

померлого князя, не обмежилося Києвом, а перекинулося на інші міста і села 

Київщини. 

   Таким чином, навіть за неповними відомостями літопису можна дійти висновку, 

що боротьба київських низів з панівним класом була постійним і безумовно одним з 

найважливіших факторів соціальної й політичної історії давнього Києва. Виступаючи 

проти жорстокої експлуатації, прості кияни брали активну участь у боротьбі за свої 
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права з феодалами. Народні повстання й постійна загроза нових заворушень 

змушували феодальну правлячу верхівку Києва йти на деякі поступки, вносити зміни у 

законодавство, що обмежували свавілля вотчинників, князівської адміністрації та 

лихварів237. 

    Механізм прийняття рішень на віче дуже нагадує механізм їх прийняття 

народними зборами грецьких міст-республік Північного Причорномор'я. На 

голосування виносилось попереднє рішення, яке приймалось або відхилялось віче. 

Постійно діючим виконавчо-розпорядчим органом було мале віче - рада (свєть) або 

"оспода" у Новгороді. Рада складалась з ремісничо-купецької верхівки і бояр (кращих 

мужів). За свідченнями літописів, саме рада приймала попереднє рішення, яке потім 

виносилось на велике віче. Так, наприклад, було у випадку з запрошенням на київський 

стіл Володимира Мономаха, Ізяслава. Віче, власне, лише ратифікувало рішення 

ради238. 

   Реальне співвідношення впливу великого і малого віче на політичні процеси 

визначалось розстановкою класових сил. Велике віче не завжди погоджувалось з 

рішеннями, яке пропонувало мале віче. Зокрема, така ситуація склалась у 1068, 1113, 

1146, 1147, 1157 pp. у Києві, у 1132 р. у Новгороді, коли обурення народних низів під 

час проведення віче переросло у повстання239. 

       Як свідчать давньочеські, давньопольські, давньохорватські та ін. джерела 

західних та південних слов'ян (повість Козьми Пражського про Крока, сказання 

Гельмональда про Багрів, Галла про Болеслава та ін.), інститут влади давніх князів, 

який, очевидно, складався з трьох елементів: релігійної, військової та судової влади, 

закріплювали і регламентували правові звичаї, що були приблизно однаковими у 

згаданих слов'янських народів240. 

      Боротьба князів і великого боярства за владу у Русі Рюриковичів мала різний 

характер і зміст на певних етапах її розвитку. Виникнувши як сімейні чвари всередині 

                       
237 Стародавній і середньовічний Київ //Історія Києва у трьох томах, чотирьох книгах. – К., 1986. С. 101. 
238 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С.147; 

"Вече" // История государства и права. Словарь - справочник / Под ред. М. Ч. Сизикова. - М., 1977. - С. 127; Полное 

собрание русских летописей (ПСРЛ). - Т. 2. - Стлб. 160; Мартышин О.В. Вольный Новгород: общественно-политический 

строй и право феодальной республики. - М., 1992. - С. 175-189. 
239 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С.147; 

ПСРЛ. - Т. 2. - Стлб. 276. 
240 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 150. 
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князівського роду, вона досить швидко захопила найширші кола населення і запалила 

всю землю від Великих озер на півночі до Чорного моря на півдні. Поступово вона 

перетворилася з боротьби осіб на боротьбу земель, яка мала вирішити: бути чи не 

бути тій або іншій народжуваній політичній системі. Зрозуміло, що Русь прагнула 

усвідомити процеси, які протікали в її надрах і визначали кожний конкретний поворот 

суспільного розвитку. Тому дуже важливим завданням є вивчення ідеологічних вчень 

— тих концепцій, які пропонувалися тогочасними філософами, публіцистами, а часто-

густо й самими учасниками політичних змагань. Різні сили виявляли себе на кожному 

етапі по-різному, і зрозуміти це неможливо без урахування загальної еволюції 

давньоруського суспільства від ранньофеодальної монархії, ґрунтованої на державній 

власності на землю, до феодального роздрібнення, породженого вотчинною системою 

приватного землеволодіння241. 

Для існування родового сюзеренітету у чистому вигляді у період з X по XI століття 

не вистачає двох речей — монархічної влади великого київського князя та його права 

розпоряджатись землею. Слушною вбачається думка О. Малиновського, який вважав, 

що інститут князівської влади у давнину розумівся як частина вічевої влади, адже віче 

у повному складі являло собою поєднання трьох частин-елементів - народу, бояр і 

князя242. 

         Повстання ремісників та смердів 

    Історія західноєвропейських міст свідчить про те, що купецькі і ремісничі 

корпорації виникають майже одночасно, виникають ще на тому етапі 

внутрішньоміської боротьби, коли і ремісники і купецтво спільно виступають проти 

феодальних володарів. Юридичне оформлення відомого купецького братства Івана на 

Опоках збіглося в часі з переходом найважливішого політичної посади посадника з 

рук князя в руки міського віча. Через два десятки років виникнення другої купецької 

корпорації навколо церкви Параскеви-П'ятниці на Торгу знову збіглося ще з однією 

політичною перемогою вічового міста - новгородці добилися права самостійно 

                       
241 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 51-52. 
242 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Наук. думка. - 2006. - С. 153; 

Малиновський О.О. Стародавній державний лад східних слов'ян і його пізніші зміни. Нариси з історії права. - К., 1929. - 

С. 5. 
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вибирати єпископа, який раніше призначався Київським митрополитом. Таким чином, 

дві перші посади в державі - посадника і владики - стали виборними243. 

З розвитком феодального ладу частину общинних ремісників переходила в 

залежність від феодалів, інші покидали село і йшли під стіни княжих замків і фортець, 

де створювалися ремісничі посади. Можливість розриву ремісників з селом була 

обумовлена розвитком землеробства, здатного забезпечити міське населення 

продуктами і почалось відділення ремесла від сільського господарства. Центрами 

розвитку ремесла ставали міста. У них до XII ст. налічувалося понад 60 ремісничих 

спеціальностей. Значна частина ремесел грунтувалася ня металургійному 

виробництві, рівень якого був показником для оцінки розвитку ремесла в цілому. 

Якщо в селі металургійна справа ще не відокремилося від ковальства, то в містах в 

галузі обробки заліза і сталі з'явилося не менше 16 спеціальностей, що забезпечували 

значний випуск виробів244. 

   Співправителями Ізяслава імперської Русі були Святослав (правив у Чернігові 

і Тмутаракані) і Всеволод (княжив у Ростові, Суздалі і Переяславі). У 1068 р. на Русь 

напали кочівники-половці. Давньоруські війська були розбиті на річці Альті. Ізяслав і 

Всеволод втекли до Києва. Це прискорило антифеодальне повстання в Києві, яке 

давно назрівало. Повсталі розділилися на дві групи: одні пішли до в'язниці 

(«погребу») з тим, щоб звільнити ув'язнених, другі рушили до князівського двору. 

Городяни зібрали віче на торгу, в районі Подолу, де жили ремісники і купці, і 

зажадали від князя зброї і коней для продовження боротьби з половцями. Князь 

відмовився виконати цю вимогу, боячись, що городяни виступлять проти своїх панів - 

бояр. Тоді маси міського населення рушили в аристократичну частина міста - на 

«гору», бажаючи розправитися з княжої адміністрацією. У міському повстанні взяли 

участь залежні (вотчинні) ремісники і холопи. Ізяслав і Всеволод втекли з міста. 

Повсталі розгромили княжий двір, звільнили з в'язниці і звели на князювання 

Всеслава полоцького, раніше (під час міжкняжої усобиці) заточеного своїми братами. 

                       
243 Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М.: Изд. АН СССР. 1948. – С. 514. 
244 Всемирная история в десяти томах / (гл. ред.: Жуков Е.М. (гл. ред.) [и др.). – М., ГИПЛ. 1957. – Т. ІІІ. – С. 256. 
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Однак скоро він пішов з Києва, а Ізяслав через кілька місяців за допомогою польських 

військ, вдавшись до обману, знову зайняв місто (1069 р.) і вчинив криваву розправу245. 

У билинах київського циклу маємо яскраво втілені чотири головні думки: 1. Тезу 

про вирішальну роль народу в історичному розвитку. 2. Критику панівних, 

експлуататорських верств суспільства. 3. Думку про державу (і державну владу, 

уособлену князем) як про організуючу, конструктивну суспільну силу. 4. Ідею 

народного патріотизму, захисту рідної землі. Перша теза проходить червоною ниткою 

через весь давньоруський героїчний епос. Особливо яскраве втілення вона знаходить у 

билині про Святогора, про Вольгу й Микулу, а також — у сюжетах, присвячених Олексі 

Поповичу та найулюбленішому народному герою Іллі Муромцю246. 

Святогор — найстаріший богатир, уособлення дружинної (і взагалі військової) 

могутності — гине, намагаючись підняти з землі сумку-переміть. Ця сумка символізує 

притягання землі, тобто силу народну. Тут ідея могутності земного підложжя — сили, 

якою Земля наснажує тих, хто не пориває з нею, — виявляє себе не менш переконливо 

й глибоко, аніж у славетному грецькому міфі про Антея. Ідейну тезу твору — немає в 

світі тої сили, яка б здолала силу народу, — подано в творі надзвичайно яскраво. Не 

дивно, що М.Горький вважав образ Святогора одним із найвеличніших у світовій 

літературі247 [126, с.305]. 

Цикл, присвячений Вользі Святославичу та Микулі Селяниновичу, має для нас 

особливе значення. Тут тема розкривається через безпосереднє змагання представника 

дружинного стану (тобто феодала) з ратаєм — орачем Микулою. Герць між репре-

зентантами основних суспільних полюсів ранньої Русі закінчується переконливою 

перемогою хлібороба, і в цьому, знов-таки, бачимо безпосереднє відображення 

народного світогляду. Вихідцями з народу є й головні персонажі найбільш популярних 

билинних циклів — селянський син Ілля Муромець та юнак із незнатної священицької 

родини, Олекса Попович. Саме представники народу незмінно є рятівниками Русі, саме 

                       
245 Всемирная история в десяти томах / (гл. ред.: Жуков Е.М. (гл. ред.) [и др.). – М., ГИПЛ. 1957. – Т. ІІІ. – С. 259. 
246 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  
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редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 151-152. 
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редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 152; Горький М. Советская литература // Собрание 

сочинений. — М., 1953. — Т. XXVII. – С. 305. 
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вони одержують найбільш гучні й славні перемоги, саме їм даються найважливіші і 

найпочесніші доручення, — тоді як, приміром, знатному боярину Добрині Микитичу 

доводиться виконувати досить сумнівну в етичному відношенні функцію "свата"248. 

       Таку ж тенденцію спостерігаємо і в тих справді народних переказах, що потрапили до 

літописів. Серед них відзначимо легенди про Яна Усмошвеця (давнього прототипа 

знаменитого Кирила Кожум'яки із пізнішої української оповідки) [422, с.84—85], про 

врятування Києва від печенігів [422, с.47—48], про "білгородський кисіль" [422, с.87—

88] тощо. У першій новелі долю Русі має вирішити двобій між печенізьким богатирем і 

кимсь із київської дружини. Професійне княже військо показано досить непривабливо: 

жоден його представник не наважується вийти на герць. Справжнім героєм є юнак-

ремісник Ян, який здобуває славну перемогу над супротивником. У цій легенді маємо 

один із найдавніших виявів ідеології міського населення249. 

Друга новела розповідає про нашестя на Київ печенізької орди у 968 p., під час 

перебування Святослава Ігоровича в Болгарії. Рятівником міста виявився невідомий 

юнак (чиє ім'я навіть не названо у літописному тексті). Ризикуючи життям, він під 

стрілами ворогів переплив Дніпро і привів на підмогу столиці військо воєводи 

Претича. У третій новелі печенізьку облогу міста Білгорода було знято завдяки 

хитромудрій вигадці якогось старого — знов-таки представника демократичних верств. 

Оборонцям фортеці, що вже впадали у відчай і ладні були здатися ворогові, протистоїть 

тут винахідливість і безкомпромісність людини з народу. Цей сюжет особливо цікавий 

тим, що в ньому перемога здобувається не силою зброї, а розумом і життєвою 

мудрістю250. 

Друга з відзначених тем — критична — розкривається у билинах не так відверто, як 

перша, та все ж таки досить виразно. До літопису подібні мотиви, з цілком зрозумілих 

причин, потрапити не мали шансів. Зовсім непривабливими фарбами змальовані 

                       
248 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 152. 
249 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 152-153; Повесть временных лет. — М.—Л., 1950. — Т. 

I. – С. 47-48, 84-85, 87-88. 
250 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 153. 



 84 

безликі й безіменні бояри, що оточують великого князя. Вони мають вигляд зграї 

торбохватів, які прагнуть нажитися довкола свого сюзерена і благодійника; їхню 

зажерливість можна порівняти хіба що з їхнім же боягузтвом та зарозумілістю. 

"Впівсита бояри наїдалися, впівп'яна бояри напивалися.  

Поміж себе бояри нахвалялися: сильний хвалиться силою, 

Багатий то хвалиться богачеством, купці хваляться товарами, 

Товарами хваляться заморськими; бояри хваляться помістями, 

Вони хваляться вотчинами..." (Билина про Данила Ловчанина)251. 

      Народні повстання відбувалися і в інших місцях Русі. У Новгороді, наприклад, 

«все люди» (т. е. маси міського населення) на чолі з волхвами виступили проти знаті, 

очоленої князем та єпископом. Князь Гліб за допомогою військової сили розправився 

з повсталими. Мабуть, після народних повстань кінця 60-х - початку 70-х років XI ст. 

сини Ярослава видали спеціальний законодавчий збірник, який містить ряд статей, які 

охороняють княжу земельну власність і захищають адміністрації княжих маєтків. Ця 

збірка - так звана «Правда Ярославичів» - складає другу частину «Короткої редакції» 

«Руської правди». Пізніша редакція «Руської правди» - «Велика» приписує синам 

Ярослава скасування кровної помсти252.  

     Історія міських повстань веде нас у XI ст., коли одночасно з повстанням 1068 р. у 

Києві де був убитий своїми холопами Новгородський єпископ Стефан, а в самому 

Новгороді відбувалися якісь події, пов'язані, з одного боку, з єпископом Лукою 

Жидятою і його холопом Дудиком (1058), а з іншого боку, з князем Глібом 

Святославичем. Значно ясніші і виразніші київські події 1113 р в яких, на думку Б. 

Рибакова, брали активну участь ремісники. Важливо, що згадувана нами вище 

апеляція до народу двох підмайстрів-художників, які позбулися зароблених грошей, 

мала місце відразуайближчий час після повстання 1113 р. Заяви цих скривджених 

були досить сміливі. Так, вони не соромилися викривати монастирські вигадки про 

«диво», в результаті якого ікони нібито виявилися написаними без людського 

                       
251 Брайчевський М. Ю. Вибране / Михайло Юліанович Брайчевський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –  .–  

Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думку в Київській Русі / Упорядкування, передмова, наукове 

редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука. – С. 153. 
252 Всемирная история в десяти томах / (гл. ред.: Жуков Е.М. (гл. ред.) [и др.). – М., ГИПЛ. 1957. – Т. ІІІ. – С. 259. 
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втручання; «и бе замыслилъ есть, лишивънаю найма. И солгаста на иконы, яко богом 

написан и суть»253. 

  Особливо важливим для нашої теми є те, що на початку XIII ст. в числі осіб, 

причетних до управління Новгородом, ми бачимо представника ремісників. Мова йде 

про участь міських низів в поставлення новгородського архієпископа Антонія 

(Добрині Ядрепковіча), якому в результаті різних колізій двічі доводилося залишати 

кафедру. Перше його призначення відбулося незабаром після відомого повстання 

1209 р. Останній раз він був зміщений в 1225 р. На його місце був призначений за 

хабар якийсь Арсен. Але «проста чадь» влаштувала віче і прямо з віча вирушила на 

владний двір. Арсенія «… акы злодея пьхающе за воротъ выгнаша, мале ублюде богъ 

отъ смьрти»…  Архієпископом втретє (в даному випадку з волі народу) став Добриня 

Антонін254. 

  Найцікавіше полягає в тому, що разом з Добринею Антонієм повсталий народ 

«введоша на сени» двох новгородців Якуна Мойсевіця і Никифора Щітніка. Перемога 

народу увінчалася тим, що найближчим помічником владики стає поставлений під час 

повстання ремісник Никифір, майстер з вироблення захисних щитів. Ця подія за 

своїми наслідками дуже нагадує зведення на владичний стіл у XIV ст. Василя, 

випереджаючи його на цілу сотню років255. 

 Якщо залучити західноєвропейські аналогії, то можна відзначити, що в цьому ж 

самому 1228 повстання ремісників в Болоньї закінчилося їх частковою перемогою, 

цехові корпорації отримали право бути представником в міській раді. Справа, 

зрозуміло, не у випадковому збігу дати, не в тому, що в 1228 р. в Новгороді і в Болоньї 

відбулися однакові за змістом і наслідками явища, а в тому, що історія давньоруських 

ремісничих міст в своїх загальних рисах збігається з історією розвинених міст 

Заходу256. 

Новгородські події 1136 р., а особливо 1209 р. в ще більшій мірою пов'язані з рухом 

чорних міських людей, з їх боротьбою проти боргового закабалення. 

                       
253 Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М.: Изд. АН СССР. 1948. – С. 515; Киево-Печерський патерик, 

Киев, 1930, стр. 177. 
254 Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М.: Изд. АН СССР. 1948. – С. 514-515; Новгородський літопис 

1228-1229 рр. 
255 Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М.: Изд. АН СССР. 1948. – С. 515; 
256 Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М.: Изд. АН СССР. 1948. – С. 515. 
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Процес боргового закабалення міських майстрів, у XII-XIII ст., збігається в часі з 

наміченим вище переходом міських ремісників на роботу на ринок, з виробленням 

нової техніки, пристосованої до масового випуску продукції. Можливо, що 

обзаведення новими знаряддями виробництва (тонкими різьбленими ливарними 

формами), необхідність заздалегідь купувати дорогий матеріал (срібло для заготівлі 

продукції на ринок) і, нарешті, залежність від скупщика, яким міг виявитися і князь і 

монастир (вели торгівлю через своїх тіунів) - вся цей ланцюг явищ, характерних для 

XII-XIII ст., приводила ремісників до боргової залежності від лихварського капіталу. 

Участь міських ремісників у повстаннях полегшувалося тим, що вони були озброєні. 

Озброєний ремісник, член міського ополчення, - це фігура добре відома 

західноєвропейському середньовіччю257. 

Таким чином, за неповними свідченнями літописів, можна зробити висновок, що 

боротьба низів з пануючими верствами населення була постійним і, безумовно, одним 

із суттєвих факторів соціальної та політичної історії Русі. Відповідаючи на утиски, 

просте населення брало активну участь у боротьбі за свої права, за покращення свого 

становища. Народні рухи і постійна загроза нових бунтів змушували правлячі верхи 

йти на деякі поступки, вносити зміни у законодавство, які обмежували свавілля 

землевласників, князівської адміністрації і лихварів щодо сільського й міського 

населення258. 

         Повстання племен проти імперської Русі та шовінізм російських істориків  

         Шовіністичне ставлення до історії фіно-угрів та інших неслов'янських племен 

зберігалося і серед радянських істориків Давньої Русі. У працях таких фахівців з 

історії населення і феодальних відносин в Північно-Східній Русі, як М. Любавський і 

С. Веселовський та ін, неслов'янське населення - весь, меря, мещера, мурома - лише 

згадується і не більше. У роботах Б. Грекова, присвячених історії селянства, С. 

Юшкова, в яких йдеться про історію права, М. Тихомирова про селянських і міських 

антифеодальних рухах та інших населення Давньої Русі розглядається з самого 

початку як по суті справи однорідне - російське, а не багатоетнічне. Свідомо чи 

несвідомо історики виходять з уявлення, що давньоруська народність в IX-X ст. вже 

                       
257 Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М.: Изд. АН СССР. 1948. – С. 515; 
258 Давня історія України в трьох томах / (ред. кол.: Толочко П.П. (голова) [та ін.]). – К.: Наукова думка, 1997 –  .–  Т. 3: 

Слов'яно-Руська доба / [ред. кол. тому: Толочко П.П. (відп. ред.) та ін.].  – 2000. – С. 474. 
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склалася. Вони не бачать і не враховують місцевих особливостей, не бачать або не 

приймають до уваги того, що окремі слов'яно-руські, фінно-угорські та інші 

угруповання мали свою економічну, соціальну та етнічну специфіку. Неросійські 

племена вели боротьбу за незалежність не тільки в IX-X ст, в період становлення 

Давньої Русі, але і пізніше - в XI-XII ст. Історики, відмічає П. Третяков, «начебто б 

побоюються, що, визнавши наявність антагонізму між окремими етнічними групами, 

які входили в кордони Давньої Русі, вони послаблюють свою марксистську оцінку 

історичних подій, головною силою яких була класова боротьба». У підсумку, 

зауважує дослідник, «це веде до певної своєрідною ідеалізації Давньої Русі»259.  

        Візьмемо, наприклад, відоме антифеодальне повстання 1071 р. в Ростовській 

області. Повстання були пов'язані з рухом селян місцевих племен проти давньоруської 

влади та церкви. Оскільки антифеодальні рухи були спрямовані і проти християнської 

церкви, на чолі повсталих селян і городян іноді виявлялися волхви. У 70-х роках XI 

ст. сталося велике народне повстання в Ростовській землі. Тут під час голоду селяни, 

князівські данники (смерди) стали вбивати «кращих» (богатих) людей і захоплювати 

їх «маєтки» (майно). Чоловік триста селян на чолі з двома волхвами рушили по Волзі 

(від Ярославля) і Шексні до Білоозера. Тут вони зіткнулися з князівської дружиною, 

яка збирала данину. Княжий збирач данини піддав волхвів тортурам, а потім вони 

були повішені260. 

        Незважаючи на те що опис цієї події в літописі не залишає ніяких сумнівів у 

тому, що його учасниками - і смердами, очолюваними волхвами, і «кращими жінками 

феодалів», яких грабували і вбивали голодні смерди, - були мерянські, фінно-угорські 

племена, історики Давньої Русі не надають цьому ніякого значення або ж намагаються 

зовсім заперечувати дану обставину. Так, М. Тихомиров, визнаючи, що Ростово-

Суздальська земля в XI ст. мала змішане російсько-фінно-угорське населення, 

намагався проте розглядати специфічні етнічні особливості, які сприяли повстанню 

1071, в якості особливостей, він вбачав тих, що нібито поширених в російському 

середовищі. Повставших смердів з волхвами він вважає росіянами, так як в 

                       
259 Третьяков П. Н. У истоков древнеруской народности / П. Н. Третьяков // МИА. — 1970. - № 179. – С. 120. 
260 Всемирная история в десяти томах / (гл. ред.: Жуков Е.М. (гл. ред.) [и др.). – М., ГИПЛ. 1957. – Т. ІІІ. – С. 259. 
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літописному оповіданні ніде не вказано, що Ян Вишатич спілкувався з повстанцями за 

допомогою перекладачів261.  

         У Нестора літописця про мови літописних племен читаємо: «Ось хто тільки 

говорить на Русі: поляни, древляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани 

… А от інші народи, які платять данину Русі: чудь, меря, весь, мурома, череміси, мордва, 

перм, печора, ям, литва, корс, - усі вони говорять своїми мовами і живуть в краях 

північних»262.  Отже, мови літописних племен часів Русі: полян, древлян, бужан, сіверян, 

волинян, хорватів, уличів та тиверців можем віднести до місцевих говірок, які збереглись 

в українській мові. А от мови північних племен: чудь, меря, весь, мурома, череміси, 

мордва, перм, печора та інші знищені (русифіковано) імперською Росією. Як і 

імперським Римом знищено (романізовано) сотні малих народів та їх культур та мов, так 

і російською імперією знищено десятки малих народів їх культур та мов. 

       З істориків ХХ ст. один лише В. Мавродін дав, на погляд П. Третякова, правильну 

характеристику тієї, не тільки соціального, але і специфічного середовища племені 

меря, в умовах якого протікало повстання 1071 р. І в даний час в історіографії у 

зазначеній галузі мало що змінилося. Можна повністю приєднатися до висловленої 

думки В. Пашуто, який зазначив, що «в нашій історіографії поки не досліджено 

питання про етнічні та економічні складності і обумовленої ними політичні 

неоднорідності структури Давньоруської держави ... Чи не вивчені і особливості 

антифеодальної боротьби підвладних Русі народів та її співвідношення з історією 

класової боротьби російських смердів і міської бідноти». Потрібно вказати, що в 

роботі В. Пашуто, з якої взята ця цитата, по суті справи вперше всі ці теми у всій їх 

повноті були поставлені перед істориками. Але поки що тільки поставлені263.  

      Ж. Бланкоф висловив слушне зауваження, що «...концепція, часом перебільшена 

та ідеалістична, єдності Русі до початку процесів роздроблення другої половини XI - XIII 

ст. має бути уточнена: не заперечуючи відносної єдності Київської Русі з кінця X ст. до 

середини XII ст., зазначимо, що з часом все більше даються взнаки щонайменше дві 

                       
261 Третьяков П. Н. У истоков древнеруской народности / П. Н. Третьяков // МИА. — 1970. - № 179. – С. 120; 
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262 Повість минулих літ. — К.: Веселка, 1989. С. 11. 
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Мавродин В.В. Очерки по истории феодальной Руси. - Л., 1949, стр. 149—161; Пашуто В. Т. Особенности структуры 
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географічні та економічні, якщо не сказати етнічні та політичні, зони, що складали 

Київську Русь часів розквіту. Зона південна та північна обернена більше до Балтики, до 

важливих центрів цього моря»264 [5, с. 7]. 

 

                       
264 Бланкоф Ж. Чернігів - суперник Києва? // Чернігівська старовина. - Чернігів, 1992. – С. 7. 


