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Як і всі трудящі Країни Рад, кияни 
готуються зустріти 60-річчя утворення 
СРСР новими досягненнями у здійснен
ні накреслень XXV I з’ їзду КПРС. Зна
менно, що в рік славного ювілею Радян
ської багатонаціональної держави від
значається 1500-річчя двічі орденонос
ної столиці Радянської України — Києва.

Завдяки мудрій політиці КПРС, не
втомній праці радянських людей Київ 
став одним з найбільших індустріаль
них і культурних центрів країни і нині 
впевнено крокує в світле майбутнє, мо
лодіє, оновлюється, розквітає новими 
барвами.

Складаючи данину любові й відда
ності місту-герою, все більше і більше 
людей прагнуть пізнати його історію, 
що нагадує велику книгу, написану 
впродовж багатьох століть.

З глибокої давнини історія Києва 
пов’язана з життям і трудовою діяль
ністю східних слов’ян, утворенням і 
розвитком давньоруської держави — 
Київської Русі — однієї з наймогутні- 
ших ранньофеодальних держав Східної 
Європи, яка охоплювала величезну 
територію від Карпат до Волги і від 
Ладозького озера до Чорного моря. 
У ній об’єдналися всі східні слов’яни, 
що сприяло їх суспільно-економічному, 
політичному й культурному розвиткові 
та успішній боротьбі проти зовнішніх 
ворогів. Київська Русь була колискою 
російського, українського і білоруського 
народів, які сформувалися на основі 
давньоруської народності. «Це історія

..."Сива давнина" 
за всіх обставин 

лишиться для 
всіх майбутніх 

поколінь 
надзвичайно 

цікавою епохою, 
тому що вона 

становить основу 
всього пізнішого 

вищого розвитку...
Ф. ЕНГЕЛЬС



держави, яка дала можливість визріти і вирости і Укра
їні, і Білорусії, і Великоросії»,— зазначав академік 
Б. Д. Греков.

Минуле Київської Русі, її культури — це минуле давньо
руського народу, бо саме народ — справжній творець історії. 
Це важливе положення марксизм у-ленінізм у дає ключ до піз
нання всього історичного процесу на Русі.

К и їв— «мати міст руських». Кому не відомі ці слова 
літописця! Ад же розвиток давньоруської держави нерозривно 
пов’язаний з її «стольним градом» Києвом. Саме тому історія 
Києва цікавила ще перших руських літописців і нині привер
тає увагу як радянських, так і зарубіжних учених. Київ був 
столицею однієї з найбільших і наймогутніших держав фео
дальної Європи. Володарі Франції та Швеції, Угорщини і 
Польщі, Візантії та Англії, Німеччини й Норвегії вважали 
для себе за честь поріднитися з великим київським князем. 
«И кто убо не возлюбит Киевского княжения, понеже вся 
честь и слава и величество и глава всем землям русским 
Киев»,— згадує літописець.

Києву судилася славна, а часом трагічна історія. Місто 
було свідком діяльності Володимира Святославича та Ярослава 
Мудрого, за яких воно досягало значного розвитку, народних 
повстань проти визискувачів-феодалів, Батиєвого нашестя 
на Русь, боротьби народних мас проти іноземних загарбників, 
свідком невимовної радості киян у січні 1654 р., коли Україна 
возз’єдналася з Росією, буремних революційних подій, віко
помної перемоги над фашистськими загарбниками.

Велике значення для вивчення історії Київської Русі і, 
зокрема, стародавнього Києва має археологія. Якщо писемні 
джерела здебільшого нам уже відомі, то археологічні — прак
тично невичерпні. З кожним роком вони поповнюються но
вими, часом дуже суттєвими матеріалами, що розширюють, 
а іноді навіть змінюють уявлення про давній Київ, його ма
теріальну і духовну культуру.

«Вперше відкрито...»— скільки газетних повідомлень та 
наукових статей починалося цією фразою! Саме про архео
логічні відкриття в Києві йдеться на сторінках цієї книжки. 
Але не тільки про самі знахідки, а й про те, як їх здобули, 
про видатних учених, які нині досліджують давній Київ, 
та про тих, що вивчали його в минулому.

Чимало розповідається тут про відкриття і знахідки остан
ніх років та їх значення для з’ясування таких важливих 
питань, як походження Києва, його масова забудова, духовна 
і матеріальна культура киян за давніх часів.

Сподіваємось, ця книжка зацікавить тих, хто не байдужий 
до історії Києва, особливо юних читачів. А  можливо, хтось 
з них і сам згодом візьме участь у дослідженнях минувшини 
славного міста, усієї нашої Вітчизни.

4



Пам’ятки давнини. Історичні дже
рела дають нам інформацію про минулі 
часи, про людей, які колись жили, їх 
світосприймання. Навіть одна з галу
зей історичної науки називається дже
релознавством. З кожного окремого 
джерела витікають невеликі струмочки 
знань про якийсь відрізок часу в ми
нулому, потім вони об’єднуються в біль
ші річки, які вливаються в єдиний ве
ликий потік, що називається історією. 
Усе, що черпають учені з цього потоку, 
дали тільки джерела, або, як їх ще 
називають дослідники, першоджерела. 
Коли якийсь факт береться не з першо
джерела, то на нього беззастережно 
покладатися не можна. Його потрібно 
ретельно перевірити, перш ніж вра
ховувати ту інформацію, яку він дає 
дослідникові.

Історичні джерела поділяються на 
писемні та археологічні.

Найважливішими писемними джере
лами з історії Київської Русі є давньо
руські літописи. Найвідоміший серед 
них — «Повість временних літ», напи
саний у 1113 р. монахом Києво-Печер
ського монастиря Нестором.

«Повість временних літ», Київський 
та Галицько-Волинський літописи разом 
становлять відомий Іпатіївський літо
пис, або звід, який має південноруське 
походження і є найдавнішим і головним 
писемним джерелом з історії півдня 
Київської Русі і Києва зокрема. А  назва 
цього літописного зведення походить від

Рукоятка ножа 
з Рязані.



Іпатіївського монастиря (поблизу Костроми), в якому він 
зберігався і де знайшов його на початку X IX  ст. видатний 
російський історик М. М. Карамзін.

Крім Іпатіївського літопису, відомості про Київ наводяться 
в Лаврентіївському, різних новгородських,псковських та інших 
літописах.

Аж 35 томів налічує «Повне зібрання руських літописів», 
чимало з них опубліковано окремими виданнями.

Хоч літописи і є важливими історичними джерелами, але 
не завжди вони виявляються першоджерелами. Адже кожний 
має свої джерела, іноді досить різноманітні. Це спостережен
ня самого літописця, записи його попередників, народні пере
кази, легенди. Коли літописець розповідає про ближчі до нього 
часи, він, звичайно, буває досить точним, а його повідомлення 
про давніший період залежать від точності тих джерел, які 
сам зміг розшукати. До того ж літописець ніколи не був 
безпристрасним спостерігачем подій. Він виражає інтереси 
певного князя (або феодального угруповання), вихваляє і 
перебільшує його заслуги, замовчуючи поразки та негатив
ні вчинки.

Ось чому кожне літописне повідомлення потрібно переві
ряти і критично його оцінювати. Дослідження літописів — до
сить копітка праця, яка потребує глибокого аналізу і багатьох 
порівнянь. Але без цього неможливо використати 
літопис як повноцінне історичне джерело. Значний вклад 
у цю справу внесли такі визначні вчені, як О. О. Шахматов, 
М. М. Тихомиров, М. Д. Присьолков, Б. О. Рибаков.

Найпростіша перевірка — це порівняння повідомлень різ
них літописів про одну й ту саму подію. Якщо дані цих 
повідомлень збігаються, їм можна довіряти. Радянські істори
ки, глибоко і всебічно аналізуючи літописні тексти, визна
чаючи їх джерельну базу, порівнюючи свідчення літописів 
з даними інших історичних джерел, користуються літописа
ми як найважливішими джерелами для дослідження історії 
Київської Русі.

Давньоруські літописці — перші історики міста — часто 
вдавалися до історико-топографічних екскурсів, щоб пояснити 
свою думку чи розповідь. Так, у літописах зазначається, що 
«седяше Кий на горе, йде ны не увоз Боричев». Вбитих Олегом 
Аскольда і Діра «несоша на гору, еже ся ны не зоветь Угорьс- 
кое, идеже ны не Ольмин двор». Битва з печенігами відбу
валася на тому самому місці, «идеже єсть ны не святая Софья, 
митрополья Руская». Такі багаторазові повідомлення літопис
ців про деталі історичної топографії стародавнього Києва да
ють можливість точно встановити, де і як відбувались події, де 
знаходились окремі споруди та феодальні двори.

Крім літописів, є ще й інші види писемних джерел: актові 
документи — офіційні грамоти, державні договори, купчі,



описи земель тощо; юридичні зводи, що, починаючи з «Руської 
правди», є найдавнішими законодавчими кодексами, які 
допомагають зрозуміти розвиток класових взаємовідносин 
на Русі.

У літературних творах також відображаються різні факти 
історичної дійсності. Наприклад, з твору «Слово о полку 
Ігоревім» дізнались про місцезнаходження відомої церкви 
Успенія Пирогощі. Навіть у численних церковних житіях 1 
історики знаходять багато фактів, що висвітлюють певні 
історичні події.

Цікавим джерелом з історії Києва є спогади та 
повідомлення різних іноземних авторів. Так, німецький хро
ніст Тітмар Мерзебурзький залишив цікаві відомості про Київ 
початку XI ст. Багато даних про київські старожитності є в 
мемуарах Е. Лясоти, Г. Боплана, П. Алеппського (XVI — 
XVII ст.), які докладно описують місто, його вали, давні 
споруди.

Про розміри території стародавнього Києва, напрями обо
ронних валів, його загальний вигляд і окремих частин можна 
судити за такими цінними історичними джерелами, як гра
фічні зображення, малюнки, плани міста X V II— XV III ст. 
Особливий інтерес становить план Києва 1695 р., створений 
підполковником Ушаковим за наказом Петра І. На ньому 
добре видно не тільки укріплення, а й різні будови, вуличну 
мережу, переїзди та броди через річку Либідь, млини тощо.

Усі згадані різновиди джерел дають змогу встановити 
багато фактів з історії Києва, але, на жаль, вони не дають 
відповідей на багато запитань, що постають перед дослідником. 
Наприклад, нічого не згадується про рівень ремісничого ви
робництва, житла рядових киян, про характер кам’яних спо
руд міста.

Наприкінці XV III ст. почалися пошуки нових джерел 
вивчення минулого. Учені збирали і вивчали різні предмети 
старовини, монети, печатки, розкопували кургани, руїни 
кам’яних споруд, тобто досліджували залишки матеріальної 
культури різних часів.

Отже, речі ставали джерелами інформації. Але щоб дістати 
інформацію з таких джерел, потрібна спеціальна професійна 
підготовка, особлива методика, тобто спеціальна наука.

Так виникла археологія — галузь історичної науки, що 
досліджує первісні, стародавні і середньовічні речові пам’ят
ки і на підставі цього відтворює минуле людського суспільст
ва. Археологія — наука багатогранна. До неї входить цілий 
ряд галузей, що в наш час виділились в окремі допоміжні 
історичні дисципліни. Це нумізматика — наука про монети,

1 Житіє —  опис життя осіб, оголошених церквою " святими" .
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сфрагістика — наука про печатки, геральдика — наука про 
герби, епіграфіка — наука про написи на речах та ін. Об’єк
том вивчення епіграфіки є не тільки написи на речах, а й чис
ленні берестяні грамоти (деякі вчені навіть виділяють окремий 
розділ епіграфіки — берестологію), а також написи на стінах 
стародавніх споруд (графіті). Лише в одній Київській Софії 
вчені виявили близько 300 графіті.

Головна мета археолога — відшукати археологічний матері
ал, який би розповів про свою епоху. Іноді звичайний глиняний 
горщик може бути вагомішим для науки, ніж якась золота річ. 
Адже за формою горщика, способом його виготовлення можна 
визначити, хто і коли ним користувався. Археологи — не 
скарбошукачі. їхнє головне завдання — розкрити історію 
суспільств і народів минулого! Це надзвичайно важка праця. 
Часто за незначними фрагментами археолог повинен пояс
нити минуле, з’ясувати, яким шляхом ішло людство до наших 
часів, визначити історичні закономірності.

Вивчення стародавнього Києва неможливе без комплексно
го використання всіх згаданих джерел. Певний час археоло
гічне вивчення міста відбувалося паралельно з аналізом писем
них джерел. Правда, історики іноді використовували дані 
археології, але епізодично, часто випадково.

Перші дослідники. Першим описав старожитності Києва 
викладач історії та географії Головного народного училища 
у м. Києві (пізніше Київської першої гімназії) М. Ф. Бер- 
линський (1764— 1848). Його книжка «Короткий опис Києва» 
(1820) була схвально оцінена громадськістю міста.

Вивчаючи стародавню історію Києва, учений не обмежу
вався лише писемними джерелами, а й описував археологіч
ні пам’ятки, які йому зустрічалися: старовинні фундаменти, 
давню цеглу, різноманітні речі, знайдені під час земляних 
робіт. М. Ф. Берлинського справедливо називають першим 
київським археологом, хоч сам він і не займався безпосеред
німи археологічними розкопками Києва. На честь великих 
заслуг ученого у вивченні історії Києва одну з сучасних вулиць 
міста названо його ім’ям. У 1972 р. на основі неопублікованого 
раніше рукопису видано іншу його працю — «Історія міста 
Києва».

Відомий історик, археолог і бібліограф, дослідник київських 
старожитностей Є. О. Болховітінов (1767 — 1837) першим 
грунтовно описав історію двох найбільш значних архітек
турних пам’яток давнього Києва — Софійського собору та 
Києво-Печерського монастиря.

У 1824 р. К. А. Лохвицький почав перші розкопки в 
Києві. Було розкрито фундаменти Десятинної церкви. Піз
ніше, у 1832 р., розкопав залишки Золотих воріт, а в 1834 і 
1835 рр.— церкву на розі вулиць Володимирської та Іринин- 
ської і церкву біля Іорданівського струмка на Подолі.
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У 30— 40-х роках X IX  ст. археологічні розкопки Києва про
водились під керівництвом Тимчасового комітету по розшуку
ванню старожитностей. З 1843 р. починає свою діяльність 
Тимчасова комісія для розгляду давніх актів у Києві, яка 
була другою офіційною археологічною установою в Російській 
імперії. До роботи в цю Комісію для замальовування архео
логічних пам’яток було залучено і Т. Г. Шевченка. Пізніше 
йому доручили підготувати графічну частину першого випуску 
«Древностей», які видавались Комісією. У 1837 р. при Київ
ському університеті було відкрито Музей старожитностей — 
перший державний історичний музей у Києві.

У цей час проводилися розкопки на території садиб Ми
хайлівського монастиря, а також на садибі Корольова (вул. 
Володимирська). Хоч розкопки у першій половині X IX  ст. 
іноді проводились не з науковою метою, а були просто пошу
ками скарбів, вони показали, які великі можливості мають 
археологи для вивчення стародавнього Києва.

Енергійну діяльність по дослідженню Києва розгорнули 
в 60— 90-х роках X IX  ст. Я. Волошинський, М. Ф. Біля- 
шевський та І. А. Хойновський. Вони першими почали дослід
жувати стародавні кургани й могильники.

Початок X X  ст. позначився новими успіхами в дослід
женні історії Києва. У 1907 — 1908 рр. видатний археолог 
В. В. Хвойко здійснив важливі розкопки в самому центрі 
стародавнього міста — на Старокиївській горі. Він відкрив 
язичеське святилище, залишки князівських палаців, ремісни
чих майстерень, жител киян. В. В. Хвойко та його продовжува
чі збагатили науку новими знахідками, які дали можливість 
відокремити пам’ятки початкового етапу існування Києва від 
пам’яток пізніших епох.

До революції розкопки проводились переважно за рахунок 
приватних осіб, держава виділяла для цього мізерні кошти. 
Власники садиб, на території яких знаходились пам’ятки 
старовини, не дозволяли проводити розкопки. Отже, учені 
часто не мали можливості займатись науковими пошуками. 
Стародавні скарби привласнювалися, розпродувались, іноді 
вивозилися за кордон або просто переплавлялися. У 1839 р.
А. С. Анненков виявив поблизу Десятинної церкви величез
ний скарб. Золоті і срібні ювелірні вироби ледве вмістились 
у двох великих мішках. Дорогоцінна знахідка не мала собі 
рівних серед давньоруських скарбів. Анненков таємно перевіз 
її у свій сільський маєток. Пізніше коштовності були частково 
переплавлені і перетворились на дитячі іграшки і навіть на 
собачі ошийники. Так гинули вироби мистецтва стародавніх 
майстрів. А ті, що збереглися, не мали наукової цінності, 
оскільки не давали тієї історичної інформації, яку могли б 
дати. Адже невідомі були місце та обставини, при яких їх 
було знайдено. Часто знахідки переходили з рук у руки,
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поки не потрапляли до справжніх ентузіастів, які збирали 
предмети старовини в інтересах науки, обнародували їх, 
сповіщали про них наукові установи.

Одним з таких ентузіастів був Б. І. Ханенко — колек- 
ціонер-меценат 1 і археолог. На кошти Б. І. Ханенка і з його 
участю проводились археологічні розкопки, головним чином, 
на території Київської губернії. Він був членом Археологіч
ної комісії, Історичного товариства Нестора-літописця, почес
ним членом Академії мистецтв. Разом із своєю дружиною 
видав книгу «Старожитності Подніпров’я», яка становить 
значний інтерес для дослідників Київської Русі.

Свою велику колекцію картин він заповів Академії наук. 
Це зібрання стало основою експонатів Музею західного та 
східного мистецтва, який міститься в колишньому будинку 
Ханенків.

Під охороною Радянської держави. Тільки після Великої 
Жовтневої соціалістичної революції археологічні досліджен
ня стали державною справою. Уже першими декретами Ра
дянська влада взяла під охорону держави пам’ятки мистецтва 
і старовини. Було розроблено спеціальні заходи щодо охорони 
археологічних пам’яток. Розкопки дозволялось проводити 
лише спеціалістам і тільки на підставі Відкритих листів 
(офіційних документів, що давали право проводити археоло
гічні розкопки), виданих державними установами. Усі зна
хідки, скарби та окремі предмети археологічного значення, 
що випадково виявлялись під час земляних робіт або на по
верхні землі внаслідок осипання чи розмивання грунту, по
винні були обов’язково здаватися в найближчі державні 
музеї.

Комуністична партія і Радянська держава завжди дбали 
і дбають про збереження і примноження пам’яток історії 
та культури, про активне використання їх у комуністичному 
вихованні трудящих. Ленінські принципи ставлення до куль
турної спадщини стали основою всіх наступних законів 
Радянської влади з цього питання.

Конституція СРСР законодавчо закріпила право громадян 
СРСР на користування досягненнями культури і вперше про
голосила збереження історичних пам’яток та інших культур
них цінностей обов’язком громадян Країни Рад. Це підкріп
люється Законом СРСР «Про охорону і використання пам’яток 
історії та культури», що був прийнятий Верховною Радою 
СРСР 29 жовтня 1976 р., і Законом Української РСР «Про 
охорону і використання пам’яток історії та культури» від 
13 липня 1978 р.

1 Меценат — багатий покровитель наук і мистецтв (від імені римсько
го політичного діяча І ст. до н. е.),
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За радянським законодавством усі 
пам’ятки історії та культури в нашій 
країні є недоторканним всенародним 
надбанням і перебувають під охороною 
держави. Вони повинні сприяти розвит
ку науки, народної освіти та культури, 
формуванню в трудящих високого по
чуття радянського патріотизму й про
летарського інтернаціоналізму.

Усі пам’ятки історії та культури, 
незалежно від того, у чиїй власності во
ни перебувають, підлягають державно
му обліку. Якщо до ваших рук потрапи
ла якась історична реліквія (скажімо, 
монета, печатка, амфора чи щось по
дібне), ви повинні зареєструвати її в дер
жавній науковій установі.

Ті історичні пам’ятки, які знахо
дяться в землі, тобто ще не відкриті, 
є власністю держави, всього народу. 
Тому кожний, хто знаходить якісь дав
ні речі або помічає щось цікаве для 
археологів, повинен повідомити про це 
в Інститут археології АН УРСР або 
найближчий історичний чи краєзнавчий 
музей.

У нашому місті живе численна армія 
любителів історії стародавнього Києва, 
добровільних помічників археологів. 
Серед них — люди різного віку й про
фесій. Вони часто сповіщають про свої 
цікаві знахідки, таємничі підземні ходи, 
кургани, вали, надсилають давні пере
кази. Кожний сигнал ретельно переві
ряється. Звичайно, не всі повідомлення 
бувають по-справжньому цінними для 
археологів, бо інколи виявляється, що 
знайдені речі датуються X IX — X X  ст., 
підземний хід — звичайний закинутий 
льох. Але за кожне повідомлення нау
ковці завжди вдячні. Адже саме завдя
ки допомозі любителів старовини часто 
врятовуються унікальні пам’ятки мину
лого.

У 1976 р. в Рязані випадково було 
знайдено кістяну рукоятку ножа. На 
ній вирізьблено витку стеблину і три 
птахи. У тому ж 1976 р. в Інститут

Рукоятка ножа 
з Подолу.
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археології АН УРСР таку саму рукоятку приніс учень VIII 
класу Юрій Козубовський, який знайшов її на березі Дніпра 
на Подолі біля Іллінської церкви. Так завдяки любителям 
історії в один і той самий рік у Києві та Рязані було виявле
но дві чудові знахідки — вироби одного й того ж різьбяра 
по кості. Це свідчить про те, що між Києвом і Рязанню існу
вали певні зв’язки.

Велику роботу щодо охорони пам’ятників та організації 
музейної справи на Україні в перші роки Радянської влади 
проводив Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва, 
старовини і природи, створений у 1919 р. Одним з головних 
його завдань було археологічне вивчення минулого. У 1924 р. 
був організований Всеукраїнський археологічний комітет 
(ВУАК) Академії наук республіки, а на його базі пізніше — 
Інститут історії матеріальної культури АН УРСР (так тоді 
називався Інститут археології). Саме ВУАК і відновив архео
логічне дослідження стародавнього Києва.

У перші десятиріччя після революції в Києві проводили 
розкопки В. Г. Ляскоронський, С. С. Гамченко, Ф. М. Мов- 
чанівський. Крім центральної частини міста, вони вперше 
почали досліджувати ремісничо-торговельні посадські райо
ни — гори Дитинку та Замкову (Киселівку).

З 1938 по 1952 р. на території Києва працювала археоло
гічна експедиція під керівництвом відомого ленінградського 
дослідника давньоруських міст М. К. Каргера. Без унікальних 
знахідок цієї експедиції сьогодні важко уявити матеріальну 
культуру Київської Русі. Ось лише неповний перелік того, 
що було досліджено експедицією: Десятинна церква, садиба 
Михайлівського монастиря, Софійський собор та його тери
торія, Видубичі, Копирів кінець (територія Художнього 
інституту).

Величезні археологічні матеріали, здобуті експедицією 
М. К. Каргера, значно доповнили, а в багатьох випадках і 
змінили існуючі уявлення про давньоруський Київ. Ці зна
хідки М. К. Каргер докладно висвітлив у двотомній книжці 
«Древній Київ». З винятковою виразністю розкриває автор 
перед читачем матеріальну культуру давньоруського Києва, 
історичну долю багатьох його визначних пам’яток.

Проводячи розкопки на Замковій горі та Подолі, київський 
археолог В. А. Богусевич виявив залишки зрубних наземних 
жител і одним з перших висловив припущення, що саме 
в таких житлах (а не напівземлянках) жили рядові кияни. 
Він відкрив кам’яні стіни, що огороджували Печерський мо
настир у X II ст., а також майстерню, в якій виготовляли 
смальту (кольорове скло) для мозаїки Успенського собору. 
Так було доведено, що смальта виготовлялася вітчизняними 
майстрами в Києві, а не привозилася з Візантії. Ще одну 
подібну майстерню знайдено на Подолі. На вул. Малопідваль-
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ній виявлено залишки знаменитого київського валу, побу
дованого Ярославом Мудрим.

В результаті розкопок 1955 р. по вул. Володимирській, 
що проводились під керівництвом В. К. Гончарова, знайдено 
важливі матеріали, що дали можливість підрахувати чисель
ність населення стародавнього Києва. Там же відкрито ве
ликий скарб давньоруських ювелірних коштовностей.

У 60-ті роки на основі археологічних досліджень С. Р. Кі- 
лієвич, И. П. Толочка, Ю. С. Асєєва вчені довели, що схили 
Старокиївської гори були заселені вже в V II—VIII ст. А  вияв
лені там житла X  ст. свідчили, що на схилах жили реміс
ники і челядь, які обслуговували князівські й боярські двори. 
Досліджено також кам’яний храм кінця X II — початку X III ст. 
на Копиревому кінці. А  на Печерську знайдено залишки ще 
однієї кам’яної споруди — Кловського монастиря, місцезнаход
ження якого досі було невідоме.

Київська експедиція. Завдяки археологічним розкопкам 
у Києві вчені зробили чималий внесок у дослідження столиці 
Русі, у вітчизняну історичну науку взагалі.

Для організації систематичного і планомірного дослідження 
пам’яток стародавнього міста в Інституті археології АН УРСР 
у 1970 р. створено Київську постійно діючу експедицію (піз
ніше відділ археології Києва).

У центрі Києва (вул. Володимирська, 3) стоїть невеликий 
двоповерховий будинок, зведений ще в першій половині 
X IX  ст. Він належав колись нащадкам відомого декабриста 
Сергія Трубецького, який з 1825 р. проживав у Києві, тому 
називається в історичній літературі як «будинок Трубецьких». 
Саме тут і розмістилася штаб-квартира київських археологів.

Експедиція складається з кількох загонів, що дає можли
вість краще планувати археологічні розкопки і наглядати 
за земляними роботами. Створено групи для вивчення окремих 
пам’яток старовини (наприклад, Золотих воріт, ротонди тощо).

Велике значення для успішного вивчення історії міста 
та збереження його пам’яток має утворення в Києві археоло
гічних заповідних зон. Усі земляні роботи в них проводяться 
лише з дозволу археологів. А  перед кожним будівництвом 
обов’язково проводяться розкопки, адже після зведення будів
лі історичні культурні шари 1 на цьому місці втрачаються 
для науки.

У дослідженні та збереженні пам’яток сивої давнини в 
Києві важливу роль відіграє тісне співробітництво археологів 
з установами та організаціями, особливо з Товариством охоро
ни пам’ятників історії та культури, з усією громадськістю 
міста.

1 Культурний шар (в археології) — шар землі, що містить сліди або 
залишки діяльності людини в давні часи.



Переказ про походження Києва. Од
нією з основних проблем історії Києва 
є питання про його походження і час 
заснування. Ще літописець Нестор 
намагався відповісти на запитання: 
«Откуда єсть пошла руская земля и 
кто в Киеве нача первее княжити?..» 
Переказ про заснування Києва трьома 
братами-полянами, вміщений на пер
ших сторінках «Повісті временних літ», 
і був найдавнішою спробою пояснити 
його походження.

«І було три брати: ім’я одного Кий, 
а другого — Щек, а третього — Хорив, 
і сестра їх Либедь. Сидів Кий на горі, 
де тепер узвіз Боричів, а Щек сидів на 
горі, яка тепер називається Щековиця, а 
Хорив — на третій горі, від якого вона 
прозвалася Хоревиця. І вони збудували 
город на честь свого найстаршого брата 
і дали йому назву Київ. Був біля міста 
ліс і бір великий, і вони ловили звірів, 
були вони мужі мудрі і кмітливі і на
зивалися полянами, від яких поляни 
в Києві і до цього дня».

Як бачимо, літописний переказ чітко 
вказує на те, що град Київ побудував 
полянський князь Кий з братами. У пе
реказі, між іншим, сказано, що Київ 
заснували саме східні слов’яни, а не 
інші племена. Зазначено також і його 
точне місцезнаходження: «на горі, де 
тепер узвіз Боричів» (тобто сучас
ний Андріївський узвіз). Але уже в той 
час Нестор змушений був вступити в

Амфора VI — VII ст. П О Л ЕМ ІК У  З ІН Ш И М И  Л ІТ О П И С Ц Я М И
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(напевно, новгородськими), які, намагаючись применшити ве
лич Києва і його значення для давньоруської історії, стверджу
вали, що нібито Кий був не князем, а перевізником через 
Дніпро чи навіть новгородським розбійником. Нестор називав 
таких істориків нетямущими і слушно вказував: «Але ж якби 
Кий був перевізником, то не ходив би він до Царгорода. 
Але цей Кий княжив у роді своєму. Коли він приходив до 
царя, то, як розповідають, велику честь дістав він від того 
царя, до якого приходив». Справді, навряд чи перевізника 
приймав би з такими великими почестями візантійський імпе
ратор.

Наведені тексти й інші уривки, що містять відомості 
про засновників Києва (за Лаврентіївським та Іпатіївським 
літописами), протягом століть коментувались дослідниками. 
Використовувався істориками і текст переказу за Никонів- 
ським літописом, де розповідь про Кия доповнена кількома 
вірогідними фактами, яких немає в інших літописах: «Та цей 
Кий княжив у роді своєму і поборов багато країн... Після 
на волзьких і камських болгарів ходив і переміг. Повернув
шись, прийшов у своє рідне місто Київ і тут помер».

Крім київського варіанта переказу про заснування Києва, 
побутував і текст, вміщений у І Новгородському літопису, 
який відрізняється лише його датуванням і доповнюється 
згадкою про язичество полян. Якщо в літопису «Повість 
временних літ», в якому використано давніші джерела, зазна
чається, що Київ було засновано раніше ніж у VII ст., то 
новгородський літописець відносить цю подію до 854 р. Таке 
датування, на думку академіка Б. О. Рибакова, пояснюється 
намаганням возвеличити Новгород і (за бажанням новгород
ського боярства) значно принизити роль великого київського 
князя.

Для дослідження історії Києва використовували не тільки 
дані літопису, а й таку історичну працю, як «Синопсис» 
(вперше виданий у 1674 р.), що грунтується на літописних 
джерелах та свідченнях польських істориків, за якими Київ 
нібито засновано в 430 р., а поляни на чолі з братами прийшли 
з південних степів, їх нащадками були Аскольд і Дір.

Таким чином, у Давній Русі існувало принаймні два ва
ріанти літописних переказів про заснування Києва. Історики 
використовували, як правило, один з варіантів переказу. Влас
не, літописний текст про заснування Києва і був до кінця 
X IX  — початку X X  ст. (до більш-менш систематичних археоло
гічних досліджень) єдиним джерелом, на підставі якого роз
в’язувалось питання про заснування столиці Давньої Русі.

Історики сперечаються. Тривалий час історики ставились 
скептично до літописного переказу про заснування Києва. 
Більшість з них вважала Кия міфологічною особою. Історична 
література містить з цього приводу безліч гіпотез. Чимало їх
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Кий з братами засновує Київ. Мініатюра.

було висунуто ще дворянськими істориками. Так, одні з них 
вважали, що Київ засновано сарматами в І ст. н. е., інші — 
готами в III ст., ще інші — гуннами в V ст., а на думку 
окремих істориків,— аварами у VII ст. Але чимало вчених, 
починаючи з М. В. Ломоносова, висловилось за слов’янське 
(руське) походження засновників Києва. М. В. Ломоносов і
В. К. Тредіаковський першими в Росії почали вести відверту 
боротьбу з так званим норманізмом — антинауковою теорією, 
прихильники якої вважали норманнів (варягів) засновниками 
давньоруської держави.

На початку X IX  ст. на захист літописного переказу про 
заснування Києва, за слов’янське походження Кия і його 
братів виступив видатний російський історик М. М. Карамзін. 
«Ми не бачимо потреби відкидати сказання Нестора, який 
приписує побудову Києва слов’янським полянам»,— писав він. 
Учений підвів своєрідний підсумок дискусії дворянських істо
риків XV III — початку X IX  ст. про походження Києва, гостро 
викривши їх за неправильні твердження. Думку М. М. Ка
рамзіна підтримали і продовжили О. М. Бодянський і 
М. О. Максимович, який писав: «Київ є мати міст руських, 
звідки пішла Руська земля!»

Буржуазні історики X IX  ст. також заперечували слов’ян
ське походження Києва і висунули ряд своїх гіпотез про його 
заснування.

Широкого розповсюдження набула гіпотеза про готське 
походження Києва, за якою він нібито, за повідомленням 
скандінавських саг (сказань), в IV ст. н. е. був столицею 
готської держави — Данпарстадом, тобто Дніпровським містом. 
Прогресивні київські історики довели безпідставність ото
тожнення Києва з Данпарстадом.

У другій половині X IX  ст. все більше вчених стає на за
хист літописного переказу про заснування Києва, вбачаючи 
в ньому реальний історичний зміст. Вірогідність особи Кия
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відстоював також видатний письменник і вчений І. Я. Франко. 
Буржуазні історики, як і їх попередники, питання про засну
в а н н я  Києва розв’язували на підставі лише письмових даних. 
Необхідні були нові джерела, якими могли стати археологічні 
матеріали. Проте археологічні дослідження на території ста
рого міста, що розпочалися вже наприкінці X IX  ст., привер
нули увагу істориків в основному лише такими знахідками, 
як римські монети, яких була велика кількість. Знахідки 
сприяли виникненню нових гіпотез відносно початкової істо
рії Києва. За однією з них Київ вважався великим торговим 
містом у перші століття нашої ери.

Більшість гіпотез X V III — початку X X  ст. не витримувала 
серйозної наукової критики, на їх місце висувались нові, 
також не завжди обгрунтовані. І лише в працях відомих 
радянських істориків Б. Д. Грекова, М. М. Тихомирова, 
Б. 0. Рибакова та інших, які грунтувались на досягненнях 
марксистсько-ленінської теорії пізнання історії суспільства, 
було остаточно доведено, що Київ заснований слов’янами.

Від гіпотез до реальності. Радянські історики зробили 
рішучий поворот від скептичної оцінки переказу про Кия 
до визнання його як реальної особи.

"Тут виступають,— писав академік Б. О. Рибаков,— сліди 
точної історичної традиції про одного героя, всі дії якого 
позбавлені казковості і поставлені в рамки реальної дійсності... 
Перед нами давній попередник Святослава, «великий князь» 
київський, що поширює свою діяльність до берегів Дунаю 
і дипломатичні зв’язки до Царгорода». 

    Радянські вчені прийшли до висновку, що у літописному 
переказі існує цілком реальне ядро. Але потрібно було ще 
з’ясувати, коли ж Кий жив. Адже розповідь про Кия, на жаль, 

V - вміщена Нестором до недатованої частини літопису. Не назвав 
давньоруський історик також і імені візантійського імпера
тора, якого відвідав Кий.

Археологічний матеріал також не давав прямої відповіді, 
оскільки на величезній території сучасного міста було знайде
но численні матеріали різних епох. То коли ж розпочалася 
історія Києва?

Велике значення у вирішенні цього питання мають роботи 
академіка Б. О. Рибакова. Саме він докладно проаналізував 
усі наявні (насамперед писемні) джерела і встановив, що вік 
Києва — 1500 років. Учений визначив певні хронологічні рамки 
діяльності Кия, що описана в літопису. Так, історичні події 
в Східній Європі (похід болгар на Дунай, поява білих угрів 
в Європі, слов’яно-аварські війни), що відбувалися в першій 
половині і середині VII ст., подаються Нестором після розпо
віді про Кия. Вони добре перевіряються за іншими писем
ними джерелами (візантійськими та європейськими). Отже, 
Діяльність Кия припадає на більш ранній період. Такий висно-.



вок підтверджується і вірменським варіантом київської леген
ди, яка вміщена в «Історії Тарона» вірменського історика 
Іоанна Мамиконяна (початок VIII ст.). У ній розповідається 
про трьох братів — Куара, Мелтея та Хореана, які жили 
кожен у своєму місті, а потім побудували на високій горі 
новий град. Як бачимо, імена двох братів (Куар, Хореан) 
майже повністю збігаються із слов’янськими (Кий, Хорив), 
а третє ім’я, на перший погляд, зовсім інше. Але Щек і Мел- 
тей у вірменів і слов’ян означали одне й те саме поняття — 
«змій». Причому братів називають у тому самому порядку, 
що й літописець Нестор. В «Історії Тарона» ця легенда вмі
щена перед описом подій, які датуються часом правління 
візантійського імператора Маврикія (582— 602 рр.). Мабуть, 
історик мав певні підстави відносити цю легенду, давньо
руське походження якої безсумнівне, до часів більш ранніх, 
ніж кінець VI ст.

З «Повісті временних літ» також відомо, що після того 
як Кий відвідав візантійського імператора і, мабуть, вів там 
якісь переговори, він заснував «градок мал» на Дунаї — Киє- 
вець. Але місцеве населення не визнало його влади, і Кий 
змушений був повернутися в Подніпров’я. «Коли ж він ішов 
назад,— розповідає літописець,— підійшов до Дунаю, і полю
бив місцевість, і зрубав городок малий, і хотів осісти з родом 
своїм, але ті, що жили там поблизу, не дали йому цього 
зробити; це городище дунайці і до цього часу називають 
Києвець. Кий же прийшов у своє місто Київ, тут він життя 
своє скінчив».

Коли ж міг слов’янський князь безпосередньо контакту
вати з візантійським імператором? Б. О. Рибаков вважає, 
що цього не могло бути раніше, ніж наприкінці V ст. До того 
часу візантійські історики не розрізняли слов’ян серед інших 
народів, вони вважали їх скіфами, готами, гуннами і ін. Якби 
раніше існували сталі зв’язки слов’ян з Візантією і імператор 
приймав слов’янського князя, то, безперечно, візантійські 
письменники розрізняли б слов’ян серед інших народів.

Наприкінці V — на початку VI ст. починаються масові 
вторгнення слов’янських племен на територію Візантійської 
імперії. Це був грандіозний рух слов’ян на південь, на Балка
ни, який змінив усю етнічну карту Південно-Східної Європи. 
Він тривав протягом століття. За свідченням візантійського 
письменника Прокопія Кесарійського, слов’янські дружини 
майже щороку ходили воювати з Візантією і навіть іноді 
сягали передмість Царгорода (тепер Стамбула). Контакти 
із слов’янами стали звичним явищем і повсякденною турбо
тою Візантії. Вона проявляла велику гнучкість у відносинах 
із сусідами — «варварами», у тому числі і слов’янами. Імпера
тор Юстініан І (527— 565 рр.) намагався налагодити дружні 
зв’язки з окремими племенами слов’ян. Він відкрив їм широ



кий доступ в імператорське військо, призначив деяких слов’ян 
на високі державні та військові посади. Так, слов’янин Хіль- 
будій був призначений стратегом основної області імперії — 
Фракії. Водночас Юстініан І проводив традиційну візантійсь
ку політику, спрямовану на роз’єднання своїх противників. 
Особливо він домагався розколу між двома головними слов’ян
ськими союзами племен — антами і склавинами1. Візантійсь
кі джерела повідомляють, що в 545 р. до антів відправилися 
посли, які оголосили рішення Юстініана уступити їм фортецю 
Турріс на Нижньому Дунаї.

Антами візантійські письменники називали полян. А  Кий, 
нагадуємо, полянський князь, який був прийнятий імпера
тором. Дуже вірогідно, що саме Юстініан (або його поперед
ник Анастасій) приймав у Царгороді полянського князя Кия 
і вів з ним переговори, можливо, спрямовані проти склавинів.

Якщо Кий у Царгороді вів дипломатичні переговори з імпе
ратором, то на той час він уже був одним з найвпливовіших 
слов’янських вождів і, напевно, уже далеко не молодого віку. 
Звідси випливає, що початок політичної діяльності Кия при
падає на значно раніші часи, ніж середина VI ст. Справді, 
за літописом, Кий заснував більш ранній град на самому почат
ку своєї політичної діяльності. Він проживав разом із своєю 
родиною на київських горах, разом з братами «створише 
град... и нарекоша имя ему Киев». Пізніше Кий уже діяв 
самостійно на величезних просторах Східної Європи. На сто
рінках літопису він згадується як відомий державний діяч.
З Дунаю до Києва Кий повертався не як до щойно засновано
го міста, а як до такого, що вже давно існує. Оскільки 
Юстініан І правив у першій половині VI ст., то початок 
діяльності Кия, а отже, і заснування Києва, припадають 
приблизно на кінець V ст.

Слово археології. Висновки, зроблені на основі дослідження 
писемних джерел, підтверджуються і аналізом археологіч
них знахідок. На невеликій території історичного ядра міста 
(Старокиївській горі, Замковій, Дитинці та прилеглих до них 
районах) київські археологи виявили матеріали кінця V —
VI ст.: візантійські монети імператорів Анастасія І та Юсті
ніана І, застібки для плаща (фібули) з бронзи та срібла, 
золоті бляшки, прикрашені зерню та інкрустацією, срібні 
браслети з потовщеними кінцями, гостродонні херсонеські 
амфори, слов’янську ліпну кераміку кінця V — VII ст. Нові 
знахідки в цьому самому районі відображають матеріальну 
культуру всіх наступних століть.

В останні роки на Старокиївській горі (де знаходився 
«град Кия») знайдено цілі комплекси матеріалів: житла з

1 Склавини — політичне об’єднання західних слов’ян.
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Амфора V I— V II ст.

Срібні браслети 
з потовщеними кінцями.

печами, господарські споруди, ями і 
товстостінний ліпний посуд кінця V —
VII ст.

Особливо важливе відкриття було 
зроблено в 1971 р. поблизу Державного 
історичного музею УРСР. На глибині 
2,5 м виявлено залишки житла із не
великою глинобитною піччю, що запов
нена грубими ліпними посудинами так 
званого корчацького типу. Ці знахідки 
переконливо доводять, що там існувало 
людське житло (і, звичайно, не одне). 
Учені вважають, що саме тут було по
селення, засноване ще князем Києм. 
Дослідження кераміки показало, що за 
своїми формами вона подібна до кера
міки кінця V — початку VI ст. Таким 
чином, люди, які користувались цим по
судом, були сучасниками князя Кия.

Як показали розкопки, «град Кия» 
був добре укріплений. Штучні оборонні 
споруди вдало поєднувалися з природ
ними: з трьох боків Старокиївська гора 
мала круті неприступні схили, а з півд
ня град був обнесений глибоким (до
4 м) ровом і високим валом з частоко
лом. Посеред граду знаходився язиче
ський храм — капище, розкопаний 
у 1908 р. В. В. Хвойком. На південь 
від валу розміщувався величезний язи
чеський некрополь (могильник).

Аналіз археологічних матеріалів 
V — VII ст., проведений керівником 
Київської експедиції П. П. Толочком, 
показав, що саме в межах цього періоду 
слід шукати корені сучасного Києва. 
Адже матеріали V — VII ст., виявлені в 
центрі стародавнього міста, культурно 
споріднені з матеріалами наступних сто
літь, що свідчить про безперервність 
життя в Києві, починаючи з кінця Vст. 
Вони належать до часів, коли в слов’ян 
відбувався перехід від первіснообщин
ного ладу до ранньофеодального.

Матеріали попередніх епох є доказом 
лише того, що територія в районі сучас
ного Києва була дуже зручною для жит
тя і тому заселялась з давніх давен.
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Піч кінця V ст.

Людина існувала тут ще з часів палеоліту, тобто 20 тис. років 
тому. Але наявність людських жител ще не свідчить про існу
вання міста. Адже місто, як вказували класики марксизму- 
ленінізму, з’являється тоді, коли відбувається поділ праці та 
зароджуються класові відносини. Як вважає П. П. Толочко, 
матеріали більш ранніх часів хронологічно не стикуються 
з наступними. Матеріали IV ст. зустрічаються надзвичайно 
рідко, а матеріалів V ст. (за винятком кінця століття) не вияв
лено взагалі. Можливо, це вказує на якусь хронологічну паузу 
в заселенні території, на якій виник Київ. А  головне, що до 
кінця V ст. у східних слов’ян ще не було соціально-економіч- 
них умов для виникнення міст. Міста Єгипту та Давньої 
Греції виникли в рабовласницькому суспільстві. А  в слов’ян, 
які не знали рабовласництва, безкласове первіснообщинне 
суспільство лише починало розпадатись і замість нього 
формувався феодальний лад.

Отже, на основі археологічних джерел прийшли до виснов
ку, що вік Києва можна відраховувати з кінця V ст.

Не суперечить такому висновку і аналіз загальноісторичної 
обстановки, яка склалася в ті часи в слов’ян.
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У великому переселенському русі слов’ян на Балкани 
взяли участь не тільки племена Середнього Подніпров’я, а й 
жителі далеких північних окраїн слов’янського світу. Вони 
пливли на південь Дніпром, Десною, Сожем, Березиною, 
Прип’яттю — річками, які стікалися до київських гір. Збу
дована тут фортеця ніби замикала весь величезний дніпров
ський басейн. І ніхто не міг пропливти до Чорного моря без 
дозволу князя, який володів київськими висотами. Він був 
господарем становища: міг контролювати весь потік переселен
ців, спрямовувати його у своїх інтересах, набирати численних 
дружинників, вимагати проїзне мито тощо. З цим князем по
винні були рахуватися всі інші слов’янські племена, і він 
ставав одним з найвпливовіших вождів слов’янського світу.

З VI ст. в історії слов’ян настає нова епоха. Починається 
процес культурного та політичного згуртування слов’янських 
племен, що проявлялося в об’єднанні у великі племінні союзи. 
Ранні форми державності виникають у моравів, чехів, прото- 
болгар, східних слов’ян. У цей час з’являються і перші укріп
лені центри в слов’ян. Це вже якісно нові поселення, здебіль
шого центри племінних союзів (Київ, Зимно, Пастирське — 
у східних слов’ян, Мікульчиці — у Чехії, Ленчиця — в Поль
щі тощо), хоч вони, як і феодальні відносини та державність 
у слов’ян, ще перебували на початковому етапі розвитку. 
І тільки через певний період деякі з них (насамперед Київ) 
стали справжніми містами з усіма властивими їм функція
ми — політичними, адміністративними, економічними, ідеоло
гічними та ін. Сам Київ є яскравим прикладом слов’янського 
міжплемінного центру тих часів. Навколо нього об’єднується 
полянський союз племен, на основі якого поступово формуєть
ся могутня держава — Київська Русь.

Таким чином, радянські вчені на основі всіх існуючих в 
історичній науці джерел зробили висновок, що безперервна 
історія Києва розпочалася приблизно з останньої чверті V ст.

І хоч конкретна дата святкування 1500-річчя Києва — 
травень 1982 р.— умовна (адже кожний рік кінця V ст. міг 
бути роком зародження міста), ми можемо стверджувати, що 
Київ — одне з найстаріших слов’янських міст, історія якого 
налічує 15 століть.



Місцезнаходження Києва. Розвитку 
Києва сприяло його зручне географічне 
положення. Тут проходили важливі 
водні ш ляхи— «з варяг у греки», 
у Царгород, в Азію, на Дон, у Новгород. 
За допомогою їх підтримувалися еко
номічні зв’язки полян з країнами Єв
ропи та Сходу.

Київ розташований на межі лісосте
пу і лісу. Навколо міста — родючі 
грунти, достатньо деревини, є широкі 
можливості для промислів (полювання, 
бортництва, рибальства тощо). Про
дукти промислів займали велике місце 
в зовнішній торгівлі Києва. До Візан
тії, країн Сходу, Західної Європи виво
зились хутра, мед, віск, шкіри, хліб.

«Батько історії» Геродот ще в 445— 
444 рр. до н. е. (майже за тисячоліття 
до Кия) захоплено описував багатства 
Дніпра, називаючи його третьою за ве
личиною річкою світу після Нілу й Ду
наю і другою після Нілу за своєю корис
ністю.

«Серед інших річок,— писав Геро- 
Дот,— Борисфен 1 є найбільш прибут
ковим: він дає найчудовіші та найроз- 
кішніші пасовиська для худоби, гарну 
рибу у величезній кількості.

Вода його на смак дуже приємна, 
чиста... Уздовж нього тягнуться чудові 
орні землі або росте дуже висока трава 
в  тих місцях, де не засівається хліб.

1 Так греки називали Дніпро.
Кабанячі щелепи 
із дуба Перуна.



У гирлі річки сама собою збирається сіль у величезній 
кількості. У Борисфені водяться величезні риби без хребет
ного стовпа, що називаються антакаями (осетрові.— Г. І.) і які 
йдуть на соління...»

Багато було поблизу Києва і різних корисних копалин, 
необхідних для ремісничого виробництва: глина, з якої виго
товляли керамічні вироби, пісок, що йшов на виробництво 
скла, залізна болотна руда — основна сировина для виплавки 
металу.

Усі ці сприятливі умови не могли не вплинути на стан 
економіки раннього Києва, вони створювали широкі можли
вості для розвитку міста.

Вдалим було розташування Києва і з оборонного погляду. 
З боку поля природною перешкодою була річка Либідь із 
заболоченою заплавою. Велике значення мали річки Почайна 
з дуже зручною гаванню, Глибочиця, Киянка, Юрковиця, 
Сетомль, Хрещатик, Клов, численні яри та гори (Старокиївсь- 
ка, Замкова, Дитинка, Щекавиця, Лиса та ін.), що більш як 
на 100 метрів піднялись над рівнем Дніпра.

Важливою історичною умовою, яка також сприяла швидко
му економічному, політичному і культурному зростанню 
Києва, було те, що місто знаходилось на межі територій 
різних східнослов’янських племен — древлян, полян, сіверян 
тощо.

Ранній Київ кінця V —V III ст. був політичним центром 
Полянського князівства, яке займало територію в межах 
Київщини та Поросся (початкове ядро Русі).

Наступним кроком у політичному піднесенні міста як дер
жавного центра східних слов’ян стало об’єднання на рубежі 
V III— IX  ст. навколо Києва полянського, древлянського та 
сіверянського племен. У Середньому Подніпров’ї сформува
лося державне утворення «Руська земля». А  Київ став центром 
усіх цих земель. Русь V I— IX ст. не можна територіально 
ототожнювати з Руссю X — X III ст., бо цей термін спочатку 
стосувався лише території Середнього Подніпров’я з містами 
Київ, Чернігів, Переяслав. А  вже пізніше ця назва пошири
лась на інші східнослов’янські землі.

Хозарська держава — грізний східний сусід — намагалася 
підкорити собі Київ. Ця історична ситуація відображена в лі
тописному переказі про полянську данину хозарам.

Прийшли хозари на київські гори і почали вимагати 
данину. Поляни подумали і дали від кожного «диму», тобто 
від кожного двору, меч. Віднесли хозари мечі до свого князя 
і старійшин. І сказали старійшини хозарські:

«Недобра дань, княже! Ми її дошукались своєю зброєю, 
яка гостра з одного боку — шаблями, а в них зброя гостра 
з двох боків — мечі. Будуть вони збирати данину і з нас, 
і з інших земель». Як і передбачали хозарські старійшини,
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Князь Ігор заключає мир з греками перед 
зображенням Перуна. Мініатюра.

переміг руський меч хозарську шаблю. Адже саме після 
походів київського князя Святослава була знищена колись 
Могутня Хозарська держава.

Язичеські боги. На Подолі є вулиця Волоська. Хто такий 
Волос? Чому так названо вулицю?

У сквері на площі Богдана Хмельницького є фонтан 
у вигляді сонця, що символізує образ бога Ярила, трохи 
далі стоїть Збруцький ідол. Часто у фольклорі, історичній 
прозі згадуються імена Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, 
Мокоші тощо. Усе це давні язичеські боги, яким поклонялись 
наші далекі предки ще задовго до запровадження християн
ства.

З легенд, казок, літописів, художньої літератури, народних 
звичаїв доходять до нас окремі відомості про язичеську релі
гію слов’ян. Крім писемних та етнографічних 1 джерел, важ
ливі відомості дають і джерела археологічні. Археологи вияви
ли чимало залишків язичеських капищ, амулетів, інших пред
метів культу. Цікаві пам’ятки часів язичеської Русі відкрили 
і київські вчені.

Але спочатку дещо про самі вірування давніх слов’ян. 
Вони відображали насамперед світосприймання наших дале
ких предків. Картина виникнення та розвитку релігійних

1 Етнографія —  галузь історичної науки, яка вивчає культуру і побут 
народів світу.
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уявлень слов’ян нічим принципово не відрізняється від ана
логічного розвитку релігії інших народів. Про це докладно 
писав Ф. Енгельс у своїй праці «Анти-Дюрінг». Він вказував, 
що «всяка релігія є не чим іншим, як фантастичним відобра
женням у головах людей тих зовнішніх сил, які панують 
над ними в їх повсякденному житті,— відображенням, в якому 
земні сили набирають форми неземних. На початку історії 
об’єктами цього відображення є насамперед сили природи, 
які при дальшій еволюції проходять у різних народів через 
найрізноманітніші і найстрокатіші уособлення... Але незаба
ром, поряд з силами природи, вступають в дію також і су
спільні сили,— сили, які протистоять людині... як і сили при
роди, і подібно до останніх панують над нею... На дальшому 
ступені розвитку вся сукупність природних і суспільних атри
бутів безлічі богів переноситься на одного всемогутнього бога, 
який, в свою чергу, є тільки відображенням абстрактної лю
дини» 1.

На початку історії Києва слов’янське язичество являло 
собою суміш пережитків глибокої давнини (тобто уявлень, 
які виникли ще в надрах родового ладу) з новими формами 
релігійних уявлень, які вироблялися в процесі розкладу родо
вих і утворення класових відносин у слов’янському суспільстві. 
Наприклад, продовжувалось обожнення сил природи, тварин 
і рослин. їх наділяли людиноподібними рисами.

Дуже швидко стихійні сили починають формуватися в 
уявленні людей у людиноподібні божества (наприклад, ру
салки). Крім того, розвивається і культ предків.

Подальший розвиток продуктивних сил, перетворення 
землеробства у головну галузь господарства, а також пов’яза
ні з цим зміни в суспільних відносинах приводять до то
го, що на перший план поступово виходять божества, які уо
соблюють сили природи і від яких залежить праця земле
роба.

Головне місце серед язичеських богів у слов’ян займає 
Перун — бог грому та блискавки, бог, який може вчасно пода
ти (а може, і відвернути) дощ. Уже в VI ст. Прокопій Кеса- 
рійський писав про вірування східних слов’ян: «Володарем 
світу вони визнають одного бога — творця блискавки — і в 
жертву йому приносять биків та інших жертовних тварин».

Пізніше, в IX — X ст., Перун стає також богом зброї, кня
зівської дружини, покровителем самого князя. Боги Перун, 
Волос (або Велес) та інші згадуються у літописних текстах 
про мирні договори Олега та Ігоря з греками. Волос — «скотий 
бог», покровитель худоби. У Києві на Подолі стояло капище 
Волоса. У християнські часи бога Волоса змінив культ Вла- 
сія, також покровителя худоби, якого завжди зображували

1 М а р к с  К. ,  Е н г е л ь с  Ф. Твори, т. 20, с. 309— 310.
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Язичеське святилище «града Кия». Малюнок В. В. Хвойка.

разом з биком (туром). Оскільки дуже часто церкви будували 
на місці язичеських капищ, то, можливо, розміщення церкви 
Власія фіксує і місцезнаходження капища Волоса. Цікаво, 
що вулиця, яка починалася з цього місця, аж до початку 
X IX  ст. звалася Бидлогонною. По ній кияни виганяли худо
бу на випас.

Згадані Дажбог, Хоре, Ярило були богами сонця різних 
східнослов’янських племен. Давній слов’янин вбачав у сонці 
джерело світла і тепла, від сонця залежало все його життя. 
Недарма арабський автор X ст. Масуді називав слов’ян «сон
цепоклонниками ».

Капище. У центрі городища Кия стояло язичеське капище.
Це був великий культовий центр Полянського князівства.
Від язичеського святилища залишився фундамент, скла

дений із необроблених брил пісковику, граніту (частина з 
яких мала наскрізні отвори), на глиняному розчині. Фунда
мент мав еліпсоподібну форму (4,2 X 3,5 м) з чотирикутними 
виступами. Із західного боку фундаменту виявлено масивний 
стовп, в якому шари дуже обпаленої глини чергувались з 
прошарками золи і вугілля. Навколо нього була велика кіль
кість кісток і черепів тварин, в основному свійських. Перший 
дослідник пам’ятки В. В. Хвойко вважав, що залишки ці 
належать слов’янському капищу, а стовп є жертовником, на 
якому тривалий час відбувалося жертвоприношення, про що 
свідчать численні кістки тварин і шари глини, що чергуються 
з прошарками попелу й вугілля. Коли жертовник вирівню
вався, на нього накладався новий шар глини, в результаті 
чого і утворився високий масивний стовп.
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Біля самого Києва на перетині торгових шляхів, біля пе
реправ, на лісових галявинах також знаходились невеликі 
святилища, де перехожі приносили жертви своїм язичеським 
богам. Сліди одного з таких святилищ знайдено археологами 
в 1975 р.

Священний дуб Перуна. У 1975 р. із дна Дніпра (трохи 
нижче від гирла Десни) був піднятий незвичайний дуб, який 
зберігся майже повністю разом з корінням. На висоті 6 м, 
перед розгалуженням стовбура, у нього забито 9 кабанячих 
щелеп, які утворюють квадрат. Отвори для щелеп зроблено 
долотом на таку глибину, що зовні залишились самі ікла. 
На стовбурі помітно сліди вогню.

Вставлені у вигляді квадрата на великій висоті ікла ка
бана, а також сліди вогню (певно, обрядового вогнища) дають 
можливість стверджувати, що цей незвичайний дуб — свя
щенне дерево, яке призначалось для ритуальних обрядів.

У загальному культі природи в давніх слов’ян особливо 
було поширене поклоніння деревам.

Після прийняття християнства, за Уставом Володимира, 
кожний, хто молиться в лісі («рощенії»), підлягав церков
ному суду. Та сліди поклоніння деревам зустрічались і значно 
пізніше. Так, у 1636 р. священики скаржилися у своїй чоло
битній, що «збираються жінки та дівчата під дерева, під бе
рези, і приносять яко жертви, пироги і каші, і яєшні, і, 
поклонясь березам, почнуть пісні сатанинські співати і длань- 
ми плескати, і всяко бесяться». Іноді пережитки поклоніння 
деревам ставали звичаєм служити молебні під деревами. 
Відомий діяч епохи Петра І Феофан Прокопович забороняв 
«пред дубом молебни петь».

Далеким відлунням поклоніння деревам було і свято «Се
мена» (свято свічки, або весілля свічки). Воно відзначалося 
в Києві в ніч з 1 на 2 вересня. На ярмарках ставили ялинки, 
які увішувалися фруктами, кавунами, різними плодами, а 
поряд — напої та різні страви.

Культ дерев був поширений і серед неслов’янських народів. 
Про священне дерево казахів згадує Т. Г. Шевченко у вірші 
«У бога за дверима лежала сокира», жертвоприношення 
«святому дереву» описані ним також у повісті «Близ- 
нецы ».

Як свідчать писемні джерела, у язичеському культі дерев 
особливо було поширене поклоніння дубу. У трактаті Костян
тина Порфірородного (близько 952 р.) описується поклоніння 
русів на острові св. Георгія (сучасна Хортиця): «На цьому 
острові здійснюють свої жертвоприношення тому, що там росте 
величезний дуб. Вони приносять у жертву живих півнів, кру
гом втикають стріли, а інші — шматки хліба, м’ясо і що має 
кожний, як вимагає їх звичай».

Зрозуміло, чому саме на Хортиці здійснювалися жертво



приношення. Адже тут київські каравани зупинялися після 
подолання порогів та небезпечної Крарійської переправи.

Під Києвом стояв «Добрий дуб», назва якого перейшла, 
мабуть, на урочище, що згадується в Іпатіївському літопису: 
«Ярополк з Берендичи настигоша Володимира на Желяни у 
Доброго дуба». Це був один із священних дубів, які стояли 
на перетині доріг під Києвом у язичеські часи.

І після прийняття християнства кияни таємно збирались 
на одному з дніпровських островів для справляння язичесь
ких обрядів, причому особливі почесті виявлялись до старих 
дубів.

Культ дуба у слов’ян пов’язаний з культом бога грому та 
блискавки. Дуб Перуна згадується в грамоті князя Льва 
Даниловича.

Як свідчить Густинський літопис, у капищі Перуна підтри
мувався вічний вогонь, причому у ритуальне вогнище кидали 
лише дубове дерево. Жерця, з вини якого вогонь згасав, 
страчували: «Ему же (Перуну.— Г. І. ) як о богу жертву 
приношаху и огонь неугасащій з дубового древія непрестанно 
паляху; аще ли бы случилося за нераденіем служащаго 
ієрея когда сему огню угаснути, таковаго іерея без всякого 
извета и милости убиваху».

Поряд з культом дерев у комплексі язичеських поклонінь 
давніх слов’ян зберігалось і вшанування священних тварин. 
У Подніпров’ї був поширений культ дикого кабана — вепра. 
Вепр — найсильніший представник фауни Східної та Се-



редньої Європи, а свинарство в її лісових районах — перша 
форма скотарства. Можливо, тому і культ вепра, а потім і 
культ домашньої свині, що змінив його, був дуже розви
нений у слов’ян (та й в інших народів Європи).

Давньоруські літописи і билини розповідають про полю
вання на вепра та про урочисте споживання кабанячого м’яса 
на князівських бенкетах. Дослідники вважають, що ці «вепре- 
ві» пригощання пов’язані з культом вепра. У билині про Да
нила Ловчанина розповідається про те, як князь Володимир 
доручає богатирям привести до «столу княженецького» вепра. 
У вимозі князя привести «кабанища» живим відчувається 
необхідність вбивати жертовну тварину в особливих умовах, 
особливими засобами. І вбивали її, напевно, спеціально 
призначені для цього люди. Та й самі князівські бенкети 
часів Володимира були, мабуть, відголосками давніх публіч
них жертвоприношень.

Полювання на вепра було улюбленою розвагою Володимира 
Мономаха та Данила Галицького. Володимир Мономах, роз
повідаючи про свої мисливські подвиги, говорив, що «вепрь 
ми на бедре меч оттял».

У південній башті Київської Софії збереглася фреска, 
де зображено сцену нагороди кабанячою головою і окороком. 
Бородата людина в гостроконечному тюрбані тримає лівою 
рукою на плечі голову кабана, а в правій — окорок. Це зобра
ження, як вважають дослідники, відображає ритуальне за
бивання кабана та вручення подарунків цареві під час бенкету.

Обрядове споживання м’яса вепра пов’язане також з куль
том Перуна. Відомо, що селянин під час грози виносив у поле 
окорок і звертався до Перуна: «Перун, не заподій біди моєму 
полю, а я за це дам тобі окорок». Коли ж гроза закінчува
лась, він сам з’їдав його під час жертовної трапези.

На поклоніння кабану вказують і археологічні пам’ятки. 
У курганних похованнях Подніпров’я часто зустрічаються 
ікла-амулети. У київському некрополі їх знаходили як у ря
дових, так і в багатих зрубних похованнях. Чимало їх вияв
лено і при розкопках Київського городища.

Знайдене Б. О. Рибаковим у Вщижі (недалеко від Брян
ська) кабаняче ікло з написом «Господи помози рабу своєму 
Фоме» свідчить, що подібні амулети продовжували існувати 
і після поширення християнства на Русі.

Знайдений у Дніпрі дуб свідчить про те, що культ звірів 
і священних дерев (вепра й дуба) пов’язувався у слов’ян- 
язичників з вшануванням найголовнішого язичеського бога, 
бога грози, покровителя князя та його війська — Перуна. Саме 
такі священні дуби з вставленими в них кабанячими іклами 
присвячувались Перуну. На ікла вішали м’ясо, шкіри, хліб 
та інші ж ертви— «треби», що підносились грізному бо
гові.



Оскільки збереглося коріння, очевидно, священний дуб 
Перуна не був зрубаний під час введення християнства на Ру
сі, а, скоріше всього, впав у річку, підмитий розливами Дніп
ра, де й пролежав до наших часів.

Коли ж це сталося? В які часи під дубом палало священне 
вогнище, приносилися ритульні жертви?

На це запитання допомогла відповісти природознавча нау
ка. Радіовуглецевий аналіз деревини показав, що дуб припи
нив своє існування приблизно 1230 років тому, десь у сере
дині VIII ст. Але ж до цього часу він простояв не одне 
століття. То ж не виключено, що тут міг зупинятися і при
носити жертви сам князь Кий. Дуб стояв на березі Дніпра 
неподалік від впадіння в нього Десни, біля переправи, де 
перетинались важливі торговельні шляхи. Руські каравани, 
прямуючи до Царгорода, збирались біля Києва, де переоб
ладнували човни (лодії), готуючи їх для далекої подорожі. 
Священний дуб стояв недалеко від місця збору цих карава
нів, а можливо, навіть і був місцем збору.

На перетині торговельних шляхів, розвилці річок, знахо
дилися й інші відомі язичеські святилища. Так, капище Пе
руна в Новгороді розміщалося біля озера Ільмень, де розхо
дились два великі водні шляхи — дніпровський та через 
Волгу в Каспійське море. Інший священний дуб ріс біля 
того місця, де Шексна впадає у Волгу. «Добрий дуб на 
Желяні» стояв на розвилці шляхів під Києвом.

Зовсім не випадково ці святилища розміщались на тор
говельних шляхах. Як зазначав Б. О. Рибаков, «дружинники- 
купці..., випливаючи на лодіях у далеку дорогу, приносили 
жертви богу грози та зброї Перуну... І на всьому наступному 
шляху дружинники-купці не забували своїх войовничих богів, 
клялися їх іменами при заключенні договорів, приносили їм 
у жертву тварин». Одним з таких святилищ, де приносилися 
жертви Перуну перед далеким та небезпечним походом, і був 
виявлений у Дніпрі дуб.

Аскольд і Дір. У середині IX  ст. Києвом правили 
Аскольд (точніше Осколд) та Дір. Обидва вони були 
останніми представниками династії Кия, прямими його на
щадками. Про це розповідає польський історик XVст. Длу- 
гош: «Після смерті Кия, Щека і Хорева їх діти і нащадки 
по прямій лінії панували над руськими на протязі багатьох 
літ. Нарешті спадщина перейшла до двох рідних братів — 
Аскольда і Діра, які залишилися в Києві...».

Арабський географ X  ст. Масуді називав Діра царем і 
зазначав, що останній був найвидатнішим серед слов’янських 
князів, володів багатьма містами і величезними територіями.

У 860 і 866 рр. Аскольд і Дір здійснили військові походи 
на Візантію. Імператор Василій І змушений був встановити 
дружні відносини з Руссю.
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Вбивши Аскольда і Діра, у 882 р. в Києві почав володарю
вати новгородський князь Олег (882— 912 рр.).

Літопис докладно розповідає про вбивство Аскольда і Діра, 
але в цій розповіді є чимало легендарного і не зовсім зрозу
мілого. Можливо, літописець поєднав різні варіанти пере
казів.

За «Повістю временних літ», Олег пристав біля сучасної 
Аскольдової могили (Угорське), видав себе за купця, сховав
ши своїх воїнів. Коли ж підійшли Аскольд і Дір, то їх було 
підступно вбито. Аскольда поховано на цьому самому місці, 
а Діра чомусь у Верхньому Києві.

Такі нелогічні дії викликають підозру, що у розповідь про 
загибель Аскольда відомості про Діра потрапили випадково, 
напевно, під час одного з численних переписувань або редак
цій літопису. Адже якби братів було вбито разом, то разом 
би їх і поховали.

Уважно вивчивши писемні документи, науковці стверд
жують, що вони загинули не одночасно, як повідомляє літо
пис, а правили в різні роки (Дір, напевно, у першій половині 
століття, а після нього до 882 р.— Аскольд).

На перший погляд, дивує легкість, з якою Олег захопив 
Київ. Адже військові сили Києва значно переважали дружину 
Олега. А  Новгород, яким він правив перед цим, був на той час 
невеликим військово-торговим форпостом Києва на півночі 
і не міг виставити великого війська. Вірогідно, Олег скористав
ся боротьбою місцевих феодальних угруповань. Він був зви
чайним ставлеником боярської опозиції, незадоволеної полі
тикою Аскольда.

З об’єднанням Південної і Північної Русі в єдину політичну, 
систему з центром у Києві 882 р. утворилася могутня східно
слов’янська держава — Київська Русь. Але цю подію не можна 
приписувати тільки діяльності Олега.

Якою б видатною особою він не був, самостійно створити 
державу не міг. Марксистсько-ленінське вчення про поход
ження держави заперечує можливість її утворення силами 
будь-якої видатної особи. Держави народжуються завдяки 
своєму власному внутрішньому соціально-економічному роз
виткові. Народ — творець своєї історії. Отже, остаточне 
об’єднання давньоруських земель навколо Києва відбулося 
не тільки внаслідок дій Олега чи його спадкоємців. Цей процес 
насамперед зумовлений всім ходом історії, соціально-еконо- 
мічним розвитком східнослов’янського суспільства. Це було 
історичною необхідністю, і об’єднавча політика київських 
князів IX — X ст. повністю відображала об’єктивні вимоги 
часу, що, зрештою, і привело до її реалізації.

«Старий Ігор і славний Святослав». Успішні походи Олега 
на Візантію 907 і 911 рр., укладення з нею вигідного торгового 
договору — усе. це сприяло зміцненню міжнародних позицій

32



Смерть Олега від змії. Мініатюра.

об’єднаної Русі. З цими походами пов’язана широковідома 
легенда, зафіксована в літопису.

У ній розповідається, що греки, дізнавшись про наближен
ня до Царгорода величезного київського флоту, перегородили 
вхід до міської гавані залізним ланцюгом. «І звелів Олег 
воїнам своїм зробити колеса і поставити на колеса кораблі. 
І з попутним вітром рушили суходолом до міста». Русичі 
зробили, як і завжди, коли їм доводилося перетягувати во
локом лодії з однієї річки до іншої,— поставили кораблі на 
катки, а при попутному вітрі підняли ще й паруси. Перелякані 
греки поспішили укласти угоду й виплатили велику данину: 
"по 12 гривен на воїна; а було в кожному кораблі по 40 му
жів" . На честь цієї перемоги Олег прибив свого щита до воріт 
Царгорода. (За переказом, князь помер від укусу змії. Цей 
факт використав О. С. Пушкін для написання вірша «Пісня 
про віщого Олега" ).

Після Олега великим князем київським став Ігор. Напрями 
його політичної діяльності залишилися такими самими, як і 
в князя Олега. При Ігорю були остаточно приєднані до дав
ньоруської держави землі уличів і тиверців між Дністром 
1 Дунаєм. Походи на Візантію виявилися не дуже вдалими, 
у  Договір 944 р. був для Русі менш вигідним від попереднього.

943 р. ігор здійснив великий похід на Кавказ і захопив
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великі міста Бердаа і Дербент. За часів князювання Ігоря 
вперше на Русі появились печеніги (915 р.). Хоч з ними 
й було укладено мирну угоду, але невдовзі знову довелося 
відбивати їхні напади.

Літопис уперше згадує про велике народне повстання проти 
грабіжницької соціальної політики великокнязівської влади.

У 945 р. Ігор, зібравши данину з древлян, вирішив на 
зворотному шляху стягнути ще додаткову данину. Відповіддю 
на це був вибух народного гніву, яким скористалася древлян- 
ська племінна верхівка. Князя Ігоря під час повстання було 
вбито.

Вдова Ігоря княгиня Ольга жорстоко розправилась з древ
лянами. Але, побоюючись нових повстань, вона змушена бу
ла провести деякі реформи за часів свого правління (945— 
964 рр.): визначила розмір данини і встановила місця для 
її збору.

Зміцнився і міжнародний авторитет Київської Русі. Цьому 
сприяв візит Ольги в Царгород до імператора Костянтина 
Порфірородного. У літопису зазначається: «Удивився царь 
разуму ея, беседова к ней».

Значного розквіту досягла Київська держава при князю
ванні Святослава Ігоревича (964— 972 рр.).

Літописець так розповідає про цього князя (мабуть, дещо 
звеличуючи): «Бе бо сам храбер и легок, ходя яко пардус 
(барс), войны многи творяше: ходя воз по себе не возяше, ни 
котла, ни мяса варя, но по тонку изрезав конину или звери- 
ну, или говядину, на углех испек ядяше; ни шатра имяше, 
но подклад подстилаше и седло в головах». Такий же суворий 
спартанський побут вели і дружинники князя. До нашого часу 
дійшов дуже виразний портрет Святослава, «описаний його 
сучасником, відомим візантійським істориком Львом Дияко
ном: «Виглядом він був такий: середнього зросту, ані занад
то високий, ані занадто малий, з густими бровами, з блакит
ними очима, з плоским носом, з поголеною бородою і з густим 
довгим на верхній губі волоссям. Голова у нього була зовсім 
гола, але тільки з одного боку висів кучір волосся (оселедець), 
який означав знатність роду; шия товста, плечі широкі і весь 
стан досить стрункий. Він здавався похмурим та суворим. 
В одному вусі висіла золота серга, прикрашена двома перли
нами з рубіном, посеред них вставленим. Одяг на ньому білий, 
нічим, крім чистоти, від інших не відрізнявся».

Роки правління Святослава пройшли у безперервних похо
дах. Він розгромив Хозарську державу (і вона перестала 
існувати), приєднав до Київської Русі землі вятичів, визволені 
ним від хозар, воював з волзько-камськими болгарами і за
хопив їхню столицю на Волзі. Це Святославу належить зна
менитий заклик: «Да не посрамим земли Руския, но ляжем 
костьми ту; мертвы и бо срама не ймуть».
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У 968 р. Святослав з військом пішов на Дунайську Болга
рію. Під Доростолом він розбив болгар і захопив ряд поду- 
найських міст. Святослав навіть мав намір перенести столицю 
Русі у свою місцеву резиденцію — місто Переяславець. Його 
вабило те, що сюди, на Нижній Дунай, стікалися нескінченні 
потоки товарів: золото, шовкові тканини, вина і фрукти — 
із Візантії; срібло і коні — з Чехії та Угорщини; дорогі хутра, 
мед, віск, риба — з Русі.

Подвиг юнака. Скориставшись відсутністю Святослава, 
візантійський імператор підбурив проти Русі печенігів,- і вони 
в 969 р. оточили Київ. Становище міста, де залишилася 
княгиня Ольга, було трагічним. Головні сили разом з князем 
були в Болгарії, невелика дружина на чолі з воєводою Пре- 
тичем стояла у лодіях біля лівого берега Дніпра і не відала 
про облогу Києва. Як повідомляє літописець, «оступиша пече- 
нези град в силе велице» і неможливо було ані вийти з міста, 

ні передати звістку з проханням про допомогу. Кияни зне
магали від спраги й голоду.
  Пробратися крізь печенізьке військо і передати звістку 

звістку воєводі Претичу взявся один юнак, який розумів по-печенізь- 
ки. Він вийшов з града і з вуздечкою в руках став пробира
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тися крізь печенізький табір, запитуючи: «Чи не бачив хто 
мого коня?» Його визнали за свого. Наблизившись до річки, 
юнак зняв одяг і кинувся в Дніпро. Печеніги почали стріляти 
в нього навздогін, але влучити не змогли, і юнак благополучно 
добрався до війська Претича.

На ранок військо Претича, сівши в лодії, затрубило в тру
би і рушило до Києва. Кияни відповіли дружині Претича, 
що підійшла до міста, радісним кличем. Печеніги, подумавши, 
що повернувся Святослав, почали тікати: «Печенези ж мнеша 
князя пришедша, побегоша разно от града. И изиде Ольга 
со унуки и с людми к лодьям». Так завдяки подвигу невідо
мого юнака було врятовано Київ.

Кияни надіслали Святославу звістку: «Ти, княже, шукаєш 
чужої землі і про неї турбуєшся, а свою покинув. Мало не 
взяли нас печеніги і матір твою, і дітей твоїх... А  ще тобі 
не жаль вітчизни своєї, ані матері старої, ані дітей своїх?»

Святослав після цього докору повернувся до Києва і роз
громив печенізьке військо.

Злякалось військо печенігів,
Завзятці степових набігів 
Прудких скликають скакунів,
Перечити не сміють долі,
І з диким стогоном у .полі 
Біжать від київських мечів...

Так О. С. Пушкін описав успішне закінчення битви з пе
ченігами.

Поховавши Ольгу (969 р.), Святослав знову повернувся на 
Дунай, де в союзі з болгарами виступив проти Візантії. 
У 972 р. з невеликим виснаженим військом князь повертається 
на батьківщину. Але тут трапилась несподіванка — печеніги 
перекрили дніпровські пороги... і Святослав з малою дружиною 
змушений був там зимувати. Дружину, ослаблену голодом, 
печеніги перебили, а з черепа Святослава їхній хан Куря 
зробив собі чашу для вина.

Після недовгого правління Святополка і міжусобиць си
нів Святослава великим князем київським став Володимир 
Святославич, або, як його часто називали в народній поезії, 
Володимир Красне Сонечко.

Найдавніший дитинець міста. Резиденцією князя та фео
дальної державної адміністрації було старе городище Кия. 
Простий міський люд, переважно ремісники, жили навколо 
цього «града Кия», під його охороною. Вони заселяли Замкову 
гору, Дитинку, Щекавицю, Юрковицю, яри між цими горами, 
частину сучасного Подолу.

На площі давнього городища Кия стояли дерев’яні наземні 
і напівземлянкові будівлі, язичеське святилище (капище), 
кам’яний князівський палац.
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Залишки найдавнішого кам’яного палацу Києва.

За лінією укріплень цього першого дитинця (кремля) Києва 
був великий курганний могильник, в якому під час розкопок 
виявлено поховання представників усіх верств населення міс
та — від безінвентарних бідного люду до багатих князівських 
дружинників.

У 1971— 1972 рр. у самому центрі «града Кия», за 40— 50 м 
від язичеського капища, київський археолог В. К. Гончаров 
виявив і дослідив досі нікому не відомий кам’яний палац. 
Відкрито потужний фундамент, який в окремих місцях збе
рігся заввишки до одного метра. Фундамент складено з вели
ких валунів бутового каменю, а середина його засипана битою 
цеглою, дрібними камінцями і залита вапняним розчином. 
Це так званий спосіб забутовування в ящик.

Частково збереглася кладка стіни палацу з тонкої давньо
руської цегли — плінфи.

Довжина відкритих стін (близько 18 м), а також їх ширина 
(1,5 м) свідчать про досить великі розміри споруди. Під час 
розкопок знайдено також куски різьбленого шиферу, чере
пицю, полив’яні плитки. Особливу увагу привертають числен- 

 ні фрагменти фрескового розпису жовтого, червоного, зеле-
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ного, блакитного кольорів. Усі ці знахідки переконливо 
свідчать про розкішне оздоблення палацу.

На думку археологів та істориків архітектури, досліджені 
фундаменти є значно давнішими за Десятинну церкву, що, 
як відомо, побудована в 989— 996 рр. У літописній статті 
945 р. згадуються два князівських палаци — той, що в граді, 
і той, що «вне града». Саме перший, давніший палац і був 
відкритий під час археологічних досліджень. Це, мабуть, 
одна з найдавніших кам’яних споруд Києва, відомих істори
кам. Палац, безумовно, існував у часи Ігоря і Ольги, можливо, 
ще й Аскольда.

Київ швидко розростався, і в давньому дитинці вже не 
вистачало місця для нових забудов. Починається будівництво 
«вне града», на території старого могильника. Уже за часів 
князювання Ігоря було збудовано «за святою Богородицею 
над горою... терем камен», тобто кам’яний палац за межами 
найдавнішого городища, на краю гори, за збудованою пізніше 
Десятинною церквою. Саме в цьому теремі княгиня Ольга 
приймала древлянських послів і придумувала свою помсту 
за смерть Ігоря.

На вул. Андріївський узвіз відкрито залишки давнього 
кам’яного палацу, кладка якого нагадує типову кладку X ст. 
Після багаторічних досліджень вчені прийшли до висновку, 
що це і є той другий палац «вне града». Справді, залишки 
знайдено над горою, за Десятинною церквою, за межами 
«града Кия», поряд проходить Боричів узвіз, по якому пі
діймались до Ольги древляни.

З бурхливим зростанням Києва з’явилась потреба збудува
ти новий великий дитинець, який би відповідав зрослим вимо
гам столиці Київської Русі. Такий дитинець був споруджений 
уже при князюванні Володимира Святославича.



Князь Володимир Святославич. Кня
зювання Володимира Святославича в 
Києві (980— 1015 рр.) було періодом 
найбільшої політичної могутності Київ
ської Русі, за висловленням К. Маркса, 
кульмінаційним пунктом в її історично
му розвитку. Завдяки поєднанню 
працьовитості і волелюбності народу 
руського з енергією та організаторським 
талантом Володимира значно зміцніла в 
той час давньоруська держава, зросла 
об’єднавча роль Києва, проводилась 
боротьба з феодалами, що заважали 
торгівлі, було засновано чимало міст. 
Оспівуючи Володимира Святославича 
у билинах, народ цінував його насампе
ред як видатного державного діяча 
свого часу, при якому Русь стала од
нією з наймогутніших євпропейських 
держав. Його ім’я було символом дер
жавної єдності Русі. Навколо нього 
об’єднуються головні герої билин — 
захисники батьківщини.

Але на відміну від літописів у били
нах висвітлюються і негативні риси 
Володимира як типового феодала-експ- 
луататора. Князь тут жорстокий і ляк
ливий, несправедливий до народних 
богатирів і завжди милостивий до своїх 
бояр. Тому Ілля Муромець, звертаю
чись до воїнів, закликає їх захистити 
Київ

Не ради князя Владимира
И княгини Апраксы -королевичны ...
А  ради матушки-свято-Русь земли.

Формочка 
з арабським написом.
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Він умовляє богатирів, ображених князем, виступити проти 
спільного ворога:

А й под тот славны й стольны й Киев-град...
Вы  постойте за веру, за отечество,
Вы постойте за стольны й Киев-град,
За вдов, за сирот, за бедны х людей.

І все-таки головною заслугою Володимира була його діяль
ність, спрямована на згуртування Русі. Недаремно богатирі 
за своєю доброю волею з усієї держави збираються

Ехать в Киев-град ко князю Владимиру 
На поможение и сбережение.

Адже саме від імені Володимира, за його дорученням несуть 
вони службу на «заставах» і «засіках», борються з «погани
ми», здійснюючи численні подвиги в ім ’я всієї «землі свято- 
руської».

Володимир Святославич прийшов до влади в Києві після 
восьмирічної жорстокої і трагічної боротьби з братом своїм 
Ярополком. Перед ним постало складне завдання — перебо
роти прагнення «племінних» князів до роздробленості держа
ви. Необхідно було також захистити кордони Русі від зовніш
нього ворога.

Володимир знову підкорив ятвягів, вятичів, радимичів, 
повернув до складу Київської Русі міста, захоплені Польщею, 
здійснив успішний похід проти Волзької Болгарії. Однак було 
зрозуміло, що необхідно рішуче змінити систему управління 
окремими районами держави, щоб назавжди ліквідувати на
магання місцевої племінної верхівки відокремитися від Києва. 
Держава являла собою сукупність місцевих князівств, які 
визнавали зверхність київського князя, сплачували йому да
нину, але залишалися майже самостійними.

Найважливішим заходом Володимира Святославича, що 
був спрямований на зміцнення держави, можна вважати адмі
ністративну реформу 988 р., суть якої полягала в остаточній 
ліквідації місцевих племінних князівств. Тепер вся влада на 
місцях перейшла до синів або посадників Володимира. Навко
ло великих міст створювалися нові князівства, що повністю 
залежали від київського князя. Тенденції до відокремлення 
від Києва втратили свою економічну і політичну основу. 
Крім цього, Володимир побудував багато нових міст і фортець, 
заселивши їх виходцями з інших районів, які не були зв’яза
ні з місцевою верхівкою і підтримували центральну владу. '

«Се не добро,— казав Володимир,— що мало міст коло 
Києва». Він побудував міста-фортеці («богатирські засіки») 
над Десною, Остром, Трубежем, Сулою, Стугною для захисту



кордонів Київської Русі від нового грізного ворога, що насу
вався зі сходу,— печенігів.

Князь Володимир Святославич мав високий авторитет серед 
європейських королівських дворів. Про це свідчать його ди
настичні зв’язки. Сам він був одружений з візантійською прин
цесою Анною, син його Ярослав Мудрий — з Інгігердою — доч
кою шведського короля Олафа, другий син Святополк — з доч
кою польського короля Болеслава І Хороброго. Володимир 
жив у мирі «з Болеславом лядським (польським) і з Стефаном 
угорським і Андрихом чеським».

Відомий державний діяч та письменник XI ст. Іларіон з 
гордістю проголошував, що Володимир «не в худе бо, и не 
в неведоме земли влады чьствоваша, но в руськой, яже ведома 
и слышима єсть всеми четы рьми конци земли...»

Володимир заснував у Києві першу відому нам державну 
школу, де вивчали «учение книжное» діти «нарочитой чади» 
(княжих мужів, дружинників, бояр).

Запровадження християнства. Релігійні реформи Володи
мира мали на меті ослабити супротивників сильної централі
зованої влади. Офіційною релігією в державі залишалось 
поки що язичество. Причому на Русі не існувало спільних для 
всіх племен і земель богів. Кожне плем’я мало своїх місцевих 
богів. Часто боротьба проти київського князя набирала ре
лігійного характеру і точилася під приводом оборони свого 
власного бога.

Язичеська релігія, що виникла за часів родового ладу, не 
відповідала новому, феодальному суспільству. Потрібна була 
релігія, яка б освячувала панування експлуататорського фео
дального класу над народними масами. Але язичество мало 
численних прихильників як серед панівного класу, так і особ
ливо серед широких верств простого народу.

Цю складну ситуацію добре розумів князь Володимир 
Святославич. У 980 р. він робить спробу обновити язичеську 
релігію, пристосувавши її до нових умов. Оголошується єдина 
група язичеських богів на чолі з Перуном. Вона повинна 
була об’єднати в собі усіх головних «племінних» богів і за
безпечити єдиний для всієї держави культ, центр якого міс
тився в Києві під зверхністю князя.

На горбі поза «двором теремним» (тобто за межами городи
ща Кия) Володимир будує нове язичеське капище, на якому 
ставить язичеських богів («кумирів»), головним з яких був 
Перун. Зображення Перуна було дерев’яне із срібною головою 
і золотими вусами. Поряд стояли зображення Хорса, Дажбога, 
Стрибога, Симаргла і Мокоші. Християнський літописець з 
презирством пише, що кияни-язичники звали їх богами і при
носили їм свої жертви («оскверняху землю требами своїми»).

Літописець не зазначає конкретного місця, де стояло ка
пище. Відомо лише, що воно розміщувалось десь на тери
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торії «города Володимира». Деяку ясність вносить літописне 
повідомлення про знищення капища під час введення хри
стиянства в Києві. Кумирів (або ідолів) порубали і спалили, а 
Перуна прив’язали до хвоста коня і тягли згори «по Бори- 
чеву на РуЧай». Можливо, що і пагорб, де стояло капище, був 
по сусідству з Боричевим (нинішнім Андріївським) узвозом.

Але точне місцезнаходження цього капища залишалося 
нез’ясованим до розкопок у будинку Трубецьких.

Ще 1927 р. Археологічний комітет Всеукраїнської Академії 
наук прийшов до висновку, що колишня садиба Трубецьких — 
одне з найунікальніших місць стародавнього Києва. Підставою 
для цього були численні знахідки під час спеціальних археоло
гічних досліджень та випадкових земляних робіт. Тут виявили 
древній курган, залишки жител, знайшли золоті та срібні 
прикраси.

У 1975 р. під будинком Трубецьких археолог Я. Є. Боров- 
ський відкрив фундаментні рови невідомої споруди X ст., 
засипані щебенем і уламками плінфи та шиферу.

Конфігурація фундаментних ровів показала, що споруда 
являла собою витягнутий з півночі на південь прямокутник 
з прилеглими до нього з півночі, сходу і півдня шістьма 
заокругленими симетричними виступами-пелюстками.

Поряд з фундаментними ровами виявлено велику чашопо
дібну яму із сімома прошарками вугілля, золи і перепаленої 
глини, що чергуються між собою. У перепаленій глині знайде
но багато кісток, в основному бичачих (биків приносили в 
жертву язичеським богам), а також бойову сокиру — символ 
Перуна.

Що ж це за споруда, залишки якої відкрили археологи?
Такі заокруглені симетричні виступи-пелюстки відомі в 

святилищі Перуна IX ст. на річці Гнилопять під Житомиром, 
а також у подібному капищі Перуна в Новгороді. Ця схожість 
у будові, а також наявність великого зольника дають підстави 
для припущення, що відкрито язичеське капище X ст., про 
яке згадується в літопису. Адже воно було збудоване за ме
жами «двора теремного». Неподалік від капища розпочинався 
Боричів узвіз, а поряд знаходився Бабин торжок — централь
на площа «города Володимира». На шести пелюстках капища, 
напевно, стояло шість фігур язичеських кумирів (саме така 
кількість і згадується в літопису).

Судячи з матеріалу, яким були засипані фундаментні рови, 
можна гадати, що підвалини язичеського храму після при
йняття християнства розібрали і використали на якесь інше 
будівництво, а уламками плінфи, шиферного сланцю запов
нили самі рови.

Як же уявляють дослідники первісний вигляд капища?
Це відкритий майданчик на потужному фундаменті, що 

підносився десь на 2,5 м над навколишньою місцевістю. На
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дерев’яних колонах стояло шість ідолів, майже в зріст 
людини. Загальна висота ансамблю — п’ять-шість метрів. Тут 
же біля підніжжя грізних богів горіли жертовні вогнища.

Але язичество, як уже згадувалося, пережило себе. Ось 
тому Володимир Святославич і змушений був звернутися до 
однієї з монотеїстичних релігій \ Такими релігіями тоді були 
іслам, іудейство та християнство.

Після тривалих роздумів Володимир Святославич обрав 
візантійське православ’я. Князь керувався не церковними чи 
релігійними міркувагінями, а земними практичними інтереса
ми, насамперед політичними, економічними та культурними.

У 988 р. Володимир «хрестить Русь», тобто християнство 
проголошується державною релігією Київської Русі. Звичайно, 
християнство було відоме на Русі значно раніше, ще з IX ст., 
але тепер воно стало панівною релігією.

Прийняття християнства сприяло зміцненню держави, ад
же церковна організація допомагала Володимиру керувати 
країною. В особі священиків князь мав не тільки проповідни
ків, що освячували князівську владу, якій християнин по
винен підкорятися, але й письменних помічників в управлін
ні державою. Християнство ставало могутньою зброєю па
нівного класу, допомагало йому зміцнювати своє становище 
в суспільстві і підкоряти собі народні маси. Це дуже точно 
висловив один з перших руських єпископів Лука Жидята, 
поставлений Ярославом Мудрим у Новгороді. Він не раз за
кликав новгородців: " Бога се боитеся, а князя чтите" . Цими 
словами розкривається соціальна функція християнства.

Християнство сприяло зміцненню нових, більш прогресив
них феодальних суспільних відносин, розширенню економіч
них і культурних зв’язків Київської Русі з європейськими 
країнами і особливо з найрозвинутішою тоді Візантією.

Прийняття християнства прискорило проникнення на Русь 
передової візантійської культури, але це не означає, що куль
тура Київської Русі своїм походженням і розвитком зобов’яза
на християнству. І до цього на Русі розвивались писемність, 
архітектура, мистецтво. Завдяки своєму розвитку Київська 
Русь могла творчо засвоювати кращі зразки світової куль
тури.

Отже, запровадження християнства на Русі, як бачимо, 
мало як позитивні, так і негативні наслідки. Як і кожна 
релігія, воно було і є глибоко реакційним.

Нова релігія вірно прислужувала феодальній державі. За 
висловом Ф. Енгельса, церква являла собою «найбільш за
гальний синтез і найбільш загальну санкцію існуючого фео
дального ладу*. Вона освячувала панування феодальної вер-

1 Монотеїзм. —  форма релігійних вірувань, яка полягає в поклонінні 
єдиному богові.
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«Город Володимира». Вигляд з боку Замкової гори та Подолу, 
Фрагмент діорами міста X — X III  ст.

хівки, закликала трудове населення Русі до покірливості, 
терпіння. Проповідь про непротивлення злу за умов класово
го суспільства означала непротивлення експлуатації. Досить 
швидко давньоруська православна церква і сама стала вели
ким феодалом, брала безпосередню участь в експлуатації 
трудящих.

Ще довго на Русі існували пережитки язичества, які часто 
своєрідно поєднувались з православ’ям. Останнє навіть зму
шене було частково пристосуватися до багатьох язичеських 
свят. Язичеський бог Перун перетворився на Іллю-громоверж- 
ця, Купала — на Івана-хрестителя, Волос — на Власія, Моко- 
ша — на Параскеву-П’ятницю, а Сварог (покровитель ковалів) 
був замінений відразу двома святими — Кузьмою та Дем’яном.

«Город Володимира». Бурхливо розвивалася і міцніла 
Київська Русь за князя Володимира, швидко зростала її сто
лиця — Київ. На кінець X ст. до складу міста вже входили 
гори Старокиївська, Лиса, Киселівка, Щекавиця, густо заселе
ний Поділ з урочищами Гончари та Кожем’яки, Дитинка, 
Кудрявець. Почала формуватися і київська околиця, до якої 
входили урочища Дорогожичі, Угорське, княжі села Берес
тове, Предславине тощо.

Старе городище Кия стало тісним для дитинця великого 
міста. Ще за часів Ігоря розпочалося будівництво за його
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межами. Схили Старокиївської гори були щільно забудова
ні житлами ремісників і челяді.

Володимир Святославич зводить навколо центра міста нові 
укріплення, будує і новий дитинець, який в історичній літе
ратурі став відомий під назвою «города Володимира».

Укріплення «города Володимира» починалися від городища 
Кия, йшли уздовж схилів гори до місця сучасного фуніку
лера, звідти повертали на південний захід до вул. Великої 
Житомирської і тяглися вздовж правого боку цієї вулиці 
до Гончарного яру. Площа нового київського дитинця станови
ла близько 10 га. До нього вело троє в’їзних воріт. Подільсь
кі — з Подолу, центральні (парадні) — з півдня, вони нази
валися Софійськими, а після трагічних днів 1240 р.— Ба- 
тиєвими, бо саме через них вдиралися сюди полчища Батия. 
З району сучасної Володимирської гірки вели Михайлівські 
ворота, які з’явилися дещо пізніше від перших двох, коли 
в кінці XI — на початку XII ст. було збудовано Михайлівський 
Златоверхий та інші монастирі.

Залишки Софійських (Батиєвих) воріт досліджувалися 
археологами. Вони знаходяться на розі двох вулиць — Воло
димирської та Великої Житомирської. Нині план Софійських 
воріт викладено червоним камінням на асфальті.

Довжина їхніх стін дорівнювала 10 м, ширина проїзної 
частини — 4 м. Потужні фундаменти дають підставу гадати, 
що над ворітьми, напевно, була бойова вежа.

До стін Софійських воріт підходив високий оборонний вал. 
Перед ворітьми ж був виритий рів, а через нього — переки
нуто міст. Літописець, розповідаючи про повстання киян, 
двічі згадує про цей міст. У 1068 р. повсталі розділились на 
дві групи. Одна група пішла до «поруба» (в’язниці) визволяти 
князя Всеслава, а друга «половина их йде по мосту; си же 
придоша на княж двор», який знаходився в «городі Володими
ра». У 1147 р. кияни після віча на Софійській площі рушили 
до Федорівського монастиря, що також розміщався на тери
торії «города Володимира», де перебував князь Ігор Ольго- 
вич, і теж проходили по цьому мосту («народы идяху по 
мосту»).

Водночас із спорудженням укріплень нового київського 
дитинця на його території розгорнулося і широке міське 
будівництво. У кінці 80-х років X ст. в районі сучасного Істо
ричного музею розміщувався цілий комплекс печей для ви
палювання плінфи, а поряд були ремісничі майстерні, де 
вироблялись різні кам’яні деталі для будівель (плити для 
парапетів, підлоги, хор), а також шиферні карнизи, капітелі 
тощо.

І печі, і майстерні обслуговували потреби будівництва 
церкви Богородиці (989— 996 рр.) — найвизначнішої споруди 
Києва X ст. Саме вона стала головним композиційним центром
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«города Володимира». Після закінчення будівництва Воло
димир «створи же праздник велик в той день боярам и стар
цем градським, и убогим имение много». На утримання церкви 
князь пожертвував десяту частину своїх прибутків, через що 
її і назвали Десятинною.

Десятинна церква була розкішно прикрашена — стіни 
розписані фресками, мозаїкою, кольоровими полив’яними 
плитками викладена підлога. Для оздоблення церкви вико
ристовувався мармур (колони, капітелі тощо). Недарма літо
писець називав її «мраморяною».

У грудні 1240 р. Десятинна церква стала останнім оплотом 
киян. Тут зібрались захисники міста, оточені полчищами 
ханської орди. Як повідомляє літопис, церква впала, не витри
мавши ваги величезної кількості людей, що зібралися там.

За Десятинною церквою знаходилась головна площа Верх
нього міста («города Володимира») — Бабин торжок, до якої 
сходились дороги від усіх трьох воріт дитинця. На ній були 
встановлені трофеї, вивезені князем Володимиром з Корсуня 
(Херсонеса) — четвірка (квадрига) бронзових коней та дві 
античні статуї.

Навколо церкви здіймались князівські палаци, залишки 
яких виявлено на захід та південь від храму. Вони також 
були прикрашені полив’яними плитками, фресковим розписом. 
Фрагмент фундаменту одного з палаців викладено червоним 
камінням справа від входу на територію Історичного музею.

Великі розміри та пишність внутрішнього оздоблення па
лаців свідчать про могутність і багатство київського князя. 
У них часто збиралися на бучні бенкети Володимира бояри, 
рядові дружинники («гриди»), соцькі, десяцькі тощо. Араб
ський письменник X ст. Інб-Фадлан писав, що в палаці разом 
з князем «знаходиться 400 чоловік з хоробрих сподвижників 
його і вірних йому людей... Ці 400 чоловік сидять під його 
престолом; престол же великий і прикрашений дорогоцінним 
камінням... Коли ж захоче (князь) їздити верхи, то приводять 
його коня до престолу, і звідти він на нього сідає».

«Світлі гридні», «палати білокам’яні» князя Володимира, 
бенкети, що там відбувалися, згадуються в давньоруських 
билинах.

Отже, Верхній Київ за часів князювання Володимира Свя
тославича був аристократичною частиною міста, його дитин
цем. Тут знаходились великий княжий двір та двори наймо- 
гутніших феодалів.

Давньокиївський Поділ. А внизу, під горою, вирував По
діл — головний ремісничо-торговельний посад столиці Київсь
кої Русі. У X ст. вже була забудована його центральна частина. 
З трьох боків Поділ укріплений самою природою — горами 
та Дніпром. А з північного заходу — штучними укріплення
ми («столпієм»). Склад населення Подолу виразно відрізнявся
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Софійські ворота "города Володимира" . Реконструкція Ю. С. Асєева.

від мешканців аристократичної частини міста — Верхнього 
Києва. Саме на Подолі проживали ті верстви населення, які 
своєю енергійною діяльністю найбільш сприяли швидкому 
розвитку міста — ремісники і купці. Тут вироблялись мате
ріальні цінності, що зміцнювали і збагачували Київ. Цілі
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квартали були заселені ремісниками — гончарами, кожум’яка
ми, дьогтярами. Ремісники десятків професій проживали на 
Подолі: ковалі, зброярі, теслярі («древодєли»), так звані ого- 
родникй (будівельники оборонних валів), каменотеси, склоро
би, які виготовляли різноманітні вироби із скла та смальту 
для мозаїки, ювеліри— «ковалі по злату, сріблу і міді».

Київ був великим загальноруським і міжнародним торго
вим центром. Як відомо, через місто проходили важливі 
торговельні шляхи, які з’єднували Європу з Азією, Балтійські 
країни з Візантією. Зручна київська гавань, одна з найголов
ніших на великому водному «шляху з варяг у греки», зна
ходилась на Подолі. Звідси вирушали каравани лодій у дале
ку подорож до Царгорода. Тут розміщувались численні склади, 
торгові колонії купців з інших давньоруських міст та зару
біжних країн. Велику частину Подолу займало київське тор
говище, де сходились «гості» — купці з усіх кінців світу. 
Воно одночасно використовувалось і як вічова площа. Саме тут 
розпочиналася більшість народних повстань.

На торговищі можна було придбати мед та віск, шкіри, 
рибу, хліб, обміняти їх на заморські тканини, різноманітні 
ремісничі вироби, побутові речі, сіль, вино тощо.

На Подолі височіла перша відома нам християнська церква 
на Русі — церква Іллі, яка згадується в літописі близько 
945 р. Деякі дослідники вважають, що вона знаходилась по
близу існуючої Іллінської церкви XVII ст.

До недавнього часу про давньоруський Поділ ми - знали 
дуже мало. Традиційно археологів більше цікавив Верхній 
Київ. Та й забудований Поділ надто щільно і, головне, давньо
руські шари розміщені тут на значній глибині — іноді 10—
12 м. І лише після утворення в 1971 р. в складі Київської 
експедиції Подільського загону розпочалися глибокі й систе
матичні дослідження цього району. В результаті досліджень 
древнього Подолу значно змінились існуючі уявлення про дея
кі галузі матеріальної культури Київської Русі, учені дізна
лись багато нового про самий посад стародавнього Києва.

Київські зруби. Улітку 1972 р. на Червоній площі в котло
вані метробуду, на глибині 10— 12 м виявлено залишки зруб
них жител і господарських споруд, дерев’яні палі, паркани, 
дощані вимостки — тротуари, численні вироби з дерева, бе
резової кори, кераміки, кості, каменю, металів, скла, які 
датуються X ст. За всю історію археологічних досліджень 
Києва більшість подібних історико-культурних пам’яток знай
дено вперше. Вони являли собою одне з найцікавіших явищ 
в археології Києва. Користуючись потужною технікою, метро
будівці зробили кілька шурфів-колодязів на Поштовій і Чер
воній площах, на вулицях Хоревій і Ярославській, що дало 
можливість вперше дістати чіткий і надійний розріз (стра
тиграфію) подільської землі.
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Подільський зруб X ст.

Зовні подільська стратиграфія схожа на шари гігантського 
(12 м) пирога — своєрідне чергування темних (культурних) 
і світлих (піщаних) шарів. Такі шари свідчать не тільки про 
періодичні наступи Дніпра на Поділ, а й про потужні виноси 
з київських гір. Культурних шарів налічується тринадцять. 
Нижні вісім належать до періоду Київської Русі. Це дало змо
гу переконатися в тому, що в X ст. Поділ був уже заселений. 
Повідомлення літописця про те, що в 945 р. «на Подолі не 
седяхуть люди, но на горі», можна пояснити за допомогою 
стратиграфії. Приблизно на середину X ст. припадають сліди 
могутньої повені, під час якої Дніпро заніс на Поділ майже 
чотириметровий шар піску. Усі знайдені будівлі мають єдину 
орієнтацію — кожний ріг будинку спрямований за певною 
стороною світу. Вони зведені із соснових колод за однаковою 
технікою рубки («в обло»). Стіни щільно підігнані одна до од
ної. Між ними для утеплення зроблено спеціальні прокладки 
з моху. Торці колод рівно обрубані. І все зроблено тільки со
кирою — пилки для цього тоді не використовували. Два зруби 
менших розмірів мали господарське призначення. Житловий 
зруб площею понад 30 кв. м був двоповерховим. На рівні 
другого поверху йшла крита галерея, яку підтримували де
рев’яні стовпи. У північному кутку зрубу виявлено залишки
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Частина садиби купця X  ст. Поділ.

печі. Добре збереглась підлога з широких і товстих, щільно 
підігнаних одна до одної, дощок.

Заглянемо в житло киянина X ст. Заходимо з вулиці 
крізь ворота у глиб садиби. По крутих східцях (до них веде 
дерев’яна вимостка) піднімаємось на галерею, потім у при
міщення. Ліворуч, у кутку — піч з лежанкою, уздовж стін — 
дерев’яні лави. У протилежному від печі кутку — ляда, що 
прикриває вхід у нижнє приміщення (перший поверх), яке 
служить коморою. Під верхній зруб покладено великі турячі 
роги, вони мали відвести від житла всяке лихо.

Під час розкопок знайдено багато цікавих речей. Добре 
збереглися вироби з дерева, яких у Києві раніше майже не 
знаходили: тут і віконний різний наличник, і деталь з мас- 
лобійки, ковші і тарілки, виточені на токарному верстаті, 
цвяхи, поплавці від рибальських сітей, прач, лопатка для 
вигрібання зерна, лопата для закладання хліба у піч тощо. 
Серед виробів з кістки — футляр для гребінця, прикрашений
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цікавим орнаментом, рукоятка ножа, 
пластина із зображенням голови сови, 
деталі ткацького знаряддя. Крім того, 
знайдено скляні браслети, каблучки, 
чарки, керамічні горшки, світильники, 
амфори, позолочену виделку, бронзові 
прикраси.

Велика садиба з кількаповерховими 
будівлями і високим дубовим парканом, 
бронзові позолочені речі, високохудожні 
вироби з кістки і дерева свідчать про 
заможність її господаря. А візантійські 
монети, амфори, важки від терезів, 
шкаралупа волоських горіхів, кісточки 
персиків, насіння дині дають нам мож
ливість віднести його до купецького 
стану. Причому це не дрібний гендляр, 
а заможний купець, ЯКИЙ ВІВ торгівлю Фрагмент зрубу X  ст. 
з Візантією.

Знахідки і дослідження зрубів свідчать про те, що споруди 
Києва та інших південноруських міст були в основному руб
леними, хоч не виключалась можливість існування і дерево- 
глинобитних будівель. Та й не могли жителі найквітучішого 
і найбагатшого міста країни тулитись тільки в якихось напів
землянках, у той час як міста Північної Русі мали переважно 
зрубні житлові будівлі. І лісу довкола Києва було цілком 
достатньо.

За свідченням літописця, східнослов’янські племена вміли 
майстерно будувати міста з дерева вже на початку існування 
своєї держави. Зруби (кліті) широко застосовувались для будів
ництва оборонних споруд Києва. А під час розкопок київсько
го некрополя зустрічались поховання в так званих рублених 
гробницях, що являли собою своєрідну модель реально існую
чих жител. Зрештою, традиція будування рублених споруд 
існує на Київщині і в наші дні.

Київська Русь — колиска трьох братніх народів (росій
ського, українського і білоруського) — мала єдину матеріальну 
і духовну культуру. Це ще раз підтверджує, що в Києві 
мали бути зрубні споруди.

Квартал кожум’яків. Біля підніжжя Замкової гори (Ки- 
селівки), там, де нині критий Житній ринок, знайдено не 
просто зруби, а розкопано цілий міський квартал X —XI ст., 
що розміщувався вздовж берегів неіснуючого нині струмка.

На відміну від садиби, виявленої на Червоній площі, ці 
садиби були значно меншими. До них, як правило, входило 
два-три зруби: житловий (двокімнатна будівля — так званий 
п’ятистінок) і господарські. Садиби відокремлювались дерев’я
ними парканами. Забудова була дуже щільною, використо
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вувався кожний метр корисної площі. Це було дуже небезпеч
но при тодішніх частих пожежах, які не раз спустошували 
місто. Про це повідомляють давньоруські літописи і свідчать 
обгорілі стіни багатьох зрубів.

Від будівель до берега струмка вели дерев’яні вимостки — 
тротуари. Береги струмка були обшиті дошками, які кріпи
лися дубовими брусками-стяжками.

Знайдено також дерев’яне колесо з однією спицею. Після 
Новгорода — це друга знахідка подібного колеса. Його реконст
рукція показала, що всього спиць було тринадцять.

Весь знайдений археологічний матеріал свідчить про те, 
що тут жили менш заможні верстви населення, ніж у районі 
нинішньої Червоної площі. У цьому кварталі жили ремісники. 
Але які саме? Відповідь на запитання дала одна з господарсь
ких споруд, яка, напевно, була чинбарнею: у ній складалися 
шкіри для випарювання та вичинки. З цього та за наявністю 
тут струмка і безпосереднім приляганням до цього району 
урочища Кожум’яки можна зробити висновок, що тут жили 
кожум’яки.

Радянські вчені довели, що Київ у X II—XIII ст. не тільки 
не занепав, а продовжував зростати.

Досліджена садиба XII ст. на вул. Волоській виявилась 
забудованою зрубами, що подібні до знайдених раніше. Зве- 
дені вони з таких самих соснових колод, за тією самою 
технікою —  "в обло" . Збереглася і орієнтація кожного рогу 
будинку — за сторонами світу. Але самі будинки дуже погано 
збереглися. Від зрубів у грунті залишились тільки чіткі сліди, 
які і дали змогу відновити план будівель. Зумовлюється 
це тим, що дерево добре зберігається тільки в нижніх, воло
гих, шарах Подолу. А у верхніх, обезводнених, дерево пере
творюється в порохню. (Також погано воно зберігається і в 
сухих лесових грунтах Верхнього міста). І ще одна деталь — 
садиба розміщена на березі струмка, можливо, того самого, 
що протікав під Замковою горою. Тут таке саме кріплення 
берегів. З боку струмка садиба була обгороджена міцним пар
каном з дубових обаполів.

Київськими археологами відкрито чимало зрубів також 
на вулицях Верхній і Нижній Вал, Фрунзе, Жданова, Героїв 
Трипілля. На вулиці Жданова виявлено зруб, який зберігся 
аж на 14 вінець. Справа в тому, що поряд протікав струмок, 
який замулив будівлю. Підземні води діяли і під час дос
ліджень. На щастя, метробудівці заморозили землю в цих 
місцях, запобігши замуленню, чим і скористалися археологи. 
Перехожі звертали увагу на дивний велетенський холодиль
ник — широкі труби, покриті інеєм, тягнулись обабіч вулиці 
від Поштової площі до Червоної.

Залишки зрубів виявлено також у Верхньому місті. Цілий 
ряд будівель X I—XII ст. розмістився в межах кількох садиб.
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Тут були і житла, і господарські будівлі, і залишки невеличкої 
дерев’яної церкви-каплиці. Усі ці будівлі загинули під час 
величезної пожежі. У 1979 р. на Володимирській гірці при 
археологічних наглядах на будівництві Музею В. І. Леніна 
відкрито залишки ще одного подібного зрубу.

Таким чином, розкопки київських археологів на всій те
риторії стародавнього міста остаточно спростували теорію 
«напівземлянкового» Києва X —XIII ст., довівши, що саме 
зрубні будівлі являються характерними для більшості садиб 
міста, що київські будівельники мали високий рівень майстер
ності і, головне, що матеріальна культура Києва була такою ж 
самою, як і в інших районах Київської Русі.

Давньокиївські вулиці. Планування міста було вулично- 
посадибним. І Верхнє місто, і Поділ перерізалися головними 
магістралями, які йшли від міських воріт до центральної 
площі, де знаходилось торговище. У «городі Володимира», 
наприклад, головні вулиці йшли від Софійських, Подільських 
і Михайлівських воріт до Бабиного торжка. Нинішнє плануван
ня частково відображає давнє. Володимирська вулиця йде 
за стародавньою, традиційною трасою.

На Подолі головна магістраль перерізала посад з півдня 
на північ і проходила через торжище (сучасна Червона площа). 
Сюди ж підходили Боричів узвіз, що з’єднував Поділ з Верх
нім містом, вулиця з боку Оболоні, а також численні вулиці 
від Почайни та Дніпра (тобто з’єднували пристань з торгом).

Весь простір між вулицями поділявся на садиби, на тери
торії яких розуміщувались дві-три будівлі. Тут були також 
господарські ями, городи, іноді сади. Тому така система пла
нування і називається вулично-посадибною. Вона характерна 
для багатьох пізньосередньовічних планів Києва.

Вулиці і провулки обгороджувалися дерев’яними (здебіль
шого дубовими) парканами. Між вулицями Героїв Трипілля і 
Хоревою археологи виявили відрізки двох стародавніх вулиць. 
Напрямок однієї з них паралельний київським горам та Дніп
ру, а друга вела до самого Дніпра. Кілька відрізків давніх 
вулиць виявлено на вулицях Верхній і Нижній Вал. Тут також 
вони йшли або паралельно горам, або до Дніпра. Подільські 
вулиці були завширшки 3—6 м.

Вивчення давніх напрямків вулиць міста допомагає вста
новити закономірності зростання Києва, його характерні риси 
та особливості. Дані, здобуті археологами, уже зараз вико
ристовуються архітекторами для прогнозування май
бутнього розвитку міста, для встановлення обличчя Києва 
XXI ст.

Майстерня ювеліра. Однією з найцікавіших знахідок на 
Подолі є майстерня ремісника-ювеліра X ст., точніше залишки 
цієї майстерні, бо сама будівля знищена вогнем, про що свід
чило велике скупчення горілого дерева.
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Розкоп був закладений у березні 1975 р. на вул. Верхній 
Вал. Хоч сезон та й погода були явно несприятливими, 
археологи спустились у котлован. Конче потрібно було дослі
дити цей цікавий район до того, як там прокладуть лінію 
метро.

На глибині близько 8 м археологи виявили дві садиби, 
відокремлені одна від одної давньою вулицею. В одній із 
садиб і знаходились залишки майстерні ремісника, який ви
робляв переважно поясні та вуздечкові прикраси. Тут знайде
но чотири ливарні формочки з рожевого шиферного сланцю, 
шліфувальний брусок, намистини та підвіску із сердоліку, 
багато різноколірних скляних намистин. Очевидно, ці речі 
майстер не встиг врятувати під час пожежі.

Ливарні формочки виготовлено з овруцького рожевого 
шиферного сланцю, який добре піддається обробці. З обох 
боків формочок вирізьблено зображення, які наносились на 
декоративні бляшки для оздоблення парадних поясів та 
вуздечок. Тут і трипелюсткові пальмові гілки (пальмети), 
і зірки, напівциліндричні колодочки, великий та малий на
конечники для пояса тощо. Особливо вражає зображення 
великого наконечника, покритого витонченою різьбою рослин
ного характеру.

До кожного із зображень прорізано литник, куди заливався 
розплавлений метал. На краях формочок є отвори для свинце
вих кріплень (штифтів), щоб можна було правильно зміщу
вати з кришкою, якою накривалася формочка під час лиття.

Поясні та вуздечкові набори були поширені на всій вели
чезній території євразійського степу — від Байкалу на сході 
до Угорщини на заході.

В Азії пояс, прикрашений срібними (часто позолоченими і 
черненими) бляшками, вважався обов’язковим атрибутом 
кожного кочівника, який став воїном. Кількість бляшок на поя
сі залежала від суспільного становища воїна. Чим знатнішим 
він був, тим більше мав бляшок на поясі. Бойові пояси, зброю 
і коня воїн в ранньому середньовіччі отримував у нагороду 
від правителя як відзнаку воїнської доблесті та високого 
службового становища. Візантійський історик Прокопій Ке- 
сарійський писав, що в персів «не дозволено нікому носити 
ні персня, ні пояса, ні пряжки, ні чогось подібного, якщо 
це не подароване царем».

А на Русі існував звичай обдаровувати за вірну службу 
багатим одягом. Писемні джерела свідчать про пристрасть 
«нарочитих мужів» до розкішного одягу, зброї, до всього, що 
уособлювало владу, силу, багатство. Відомо, що варяги ви
магали від Ярослава Мудрого за службу золото, срібло і доб
рий одяг. Про «зброю і порти» нагадували дружинники князеві 
Ігорю перед новим походом за даниною до древлян. Всеволод 
Велике Гніздо дарував після бенкету своїм * гостям золотий
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і срібний посуд та інші цінні речі. До почесних дарунків 
належали бойові пояси та кінська збруя. Серед богатирів 
(«храбров») князя Костянтина Всеволодовича літописець по
руч з Альошею Поповичем виділяє також Тимоню Золотий 
Пояс.

З географічних назв тодішнього Подолу відома «Пасинча 
бесіда», що означає місце зустрічей, зборів дружинників 
(пасинків). А саме слово «пасинок» у значенні дружинника 
походить від «пасати» — опоясувати мечем (обряд посвячення 
у дружинники). Про те, що поясні набори були досить поши
рені на Русі, свідчать і знахідки поясних бляшок у давньорусь
ких курганах та серед скарбів IX —XI ст.

У зображеннях давньоруських поясних наборів відчувають
ся впливи кочівницьких прикрас. Та це не означає, що вони 
східні за походженням. Хоч на Русі зустрічалися наремінні 
бляшки східних типів, все ж на Сході практично невідомі 
знахідки ливарних форм, в яких виготовлялись ці бляшки. 
Більше того, єдина (відома до знахідки в Києві) ливарна 
формочка для виготовлення поясних прикрас знайдена також 
на території Київської Русі. Радянські вчені довели, що різні 
галузі художнього ремесла були розвинуті в Руській державі.

Вивчаючи давньоруські збруйні набори, відомий дослідник 
А. М. Кирпичников прийшов до висновку, що в X —XI ст. 
степову територію, куди входили Південна Русь, Північне 
Причорномор’я та Крим, обслуговували майстерні з незви
чайними умільцями, які ніколи б не піднялись до такого 
високого рівня, коли б не живились художніми й технічними 
досягненнями розвинутого міського ремесла осілих районів. 
Він висловив припущення, що «після 1000 р. в роботі цих 
майстерень могли брати участь і руські майстри». Це стосуєть
ся, звичайно, і поясних наборів. Припущення дослідника 
тривалий час не мало археологічного підтвердження, але 
з відкриттям у Києві майстерні X ст., де виготовлялись 
бляшки для вуздечок і поясів на широкий ринок, воно стало 
науковим фактом.

У X ст., за часів Святослава і Володимира (коли особливо 
швидко зростав дружинний прошарок на Русі), потрібна була 
велика кількість бойових поясів. З’явилися ювеліри, які, 
набувши досвіду, досягли рівня кращих майстрів Східної 
Європи. Ливарне виробництво було розраховане на широкий 
ринок, який вже існував у Києві в X ст. Це свідчить про ви
сокий рівень розвитку ремесел у Києві за тих часів. За своєю 
художньою цінністю малюнки, вирізьблені на формочках, на
лежать до кращих зразків прикладного мистецтва.

На одній із знайдених формочок арабською мовою напи
сано слово «турк». Це означає, що майстром був представник 
племені торків, виходець з мусульманського світу, який жив 
і працював у Києві. У цьому немає нічого дивного. Київ у X ст.
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Ювелірні формочки з 
ремісничої майстерні 

X ст. Поділ.
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був великим і багатим містом, яке при
ваблювало людей з різних країн. Тут 
жило багато вихідців зі Сходу, була 
навіть колонія східних купців.

Серед місцевих мусульман могли бу
ти й полонені з Хозарії, які потрапили 
до Києва після розгрому князем Свя
тославом хозарських міст.

У Києві могли опинитися й торки, 
які в 985 р. були союзниками Володи
мира Святославича під час війни з 
Волзькою Болгарією. Так, кухар сина 
Володимира Гліба був торком.

Арабський мандрівник Абу Хамід 
ал Гарнаті сповіщав, що він «прибув 
у місто слов’ян, яке зветься Куйав. 
А в ньому тисячі «магрибінців», що 
мають вигляд тюрків, розмовляють тюр- 
ською мовою і стріли мечуть як тюрки». 
Тут же Абу Хамід зустрів «чоловіка з 
багдадців, якого звуть Керім Ібн Фай- 
руз ал Джаухарі». Серед іноземців, що 
проживали в Києві, у писемних дже
релах згадуються вірмени, половці, 
сірійці та ін.

Етнічне походження майстра-ювелі- 
ра не має для нас принципового значен
ня. Розвиток ювелірного ремесла в Києві 
був зумовлений місцевими потребами, 
зростанням продуктивних сил і суспіль
них відносин.

Самі формочки виготовлялись в Киє
ві з овруцького рожевого шиферного 
сланцю. Щоб переконатись у тому, що 
вони зроблені тут, а не в іншій державі, 
достатньо ознайомитися з аналізом, що 
його зробили в Інституті геохімії і фі
зики мінералів АН УРСР. За даними 
цього аналізу, матеріалом формочок є 
пірофілітовий сланець, або шиферний 
сланець, родовища якого існують лише 
поблизу Овруча. Отже, речі з цього 
матеріалу, безперечно, зроблені місце
вими майстрами.

Таким чином, знахідка на Подолі 
показала, що саме в Києві у X ст. 
діяв виробничий центр по виготовлен
ню поясних та вуздечкових прикрас, 
який забезпечував цими виробами



Київську Русь та її степових (і не тільки степових) су
сідів.

Подільські формочки — найбільш давні із знайдених у 
Києві. Більшість з них датується X II—XIII ст.

Різьблення зображень на формочках вражає своєю доскона
лістю. Кожний малюнок — це твір високого ювелірного мистец
тва. А різьблення по каменю, особливо з випуклими лініями, 
які після відливання стають заглибленими лініями,— дуже 
тонка й копітка праця. Вона під силу тільки досвідченому і 
вмілому майстрові-різьбяру, що має спеціальний матеріал та 
інструмент. Виготовлення формочок потребує значних затрат 
праці, які виправдовують себе тільки в разі масового вироб
ництва. «Тільки наявність широкого і гарантованого кола за
мовників або наявність ринку могли сприяти появі таких доро
гих і трудомістких пристосувань, як ці ливарні форми» — 
підкреслює Б. О. Рибаков.

Тривала й інтенсивна робота майстерні (про що свідчать 
залощеність форм, нові отвори для кріплень тощо) вказує на 
те, що такий ринок у Києві в X ст. вже існував.

Оскільки для роботи на широкий ринок потрібні насамперед 
вільні ремісники, то і відкрита майстерня, напевно, належить 
не до вотчинного ремесла, зосередженого переважно у Верхньо
му Києві, а до вільного ремісництва, яке, зрештою, і було го
ловним населенням Подолу.

Тітмар Мерзебурзький про Київ. Привертають увагу запи
си про Київ відомого німецького хроніста початку XI ст. Тіт- 
мара Мерзебурзького (єпископа), зроблені в 1018 р. (лише через 
три роки після смерті князя Володимира). Вони відображають 
стан Києва наприкінці князювання Володимира Святославича. 
Тітмар писав: «У цьому великому місті, що є столицею дер
жави, налічується більш як чотириста церков і вісім торжищ. 
А народу — незліченна сила». Можливо, тут і є певне перебіль
шення. Сам Тітмар Мерзебурзький ніколи в Києві не був. 
А відомості про місто отримав від одного із саксонських най
манців польського короля Болеслава І Хороброго, який допо
магав своєму зятю Святополку в боротьбі з Ярославом. Свя- 
тополк справді захопив Київ і деякий час (з 14 липня по 1 
грудня) саксонці перебували у місті. Як би там не було, у 
хроніці Тітмара описано враження бувалого воїна (який, пев
не, бачив не одне європейське місто) від тогочасного Києва. 
І те, що Київ називають величезним, дає підстави вважати 
його одним з найбільших європейських міст початку XI ст. 
Слід врахувати, що за рік до цього (у 1017 р.) Київ спустоши
ла величезна пожежа. Никонівський літопис зазначає, що то
ді згоріло сімсот церков.

За кількістю церков можна судити і про населення міста, 
бо на кожну церкву припадала певна кількість прихожан. Ці
каво, що дехто із західноєвропейських хроніків повторював
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повідомлення Тітмара Мерзебурзького, але називав уже триста 
церков.

Деякі дослідники вважають, що наведені цифри не є гі
перболою. Адже Лаврентіївський літопис розповідає, що під 
час пожежі 1124 р. в Києві згоріло «близь шести сот» церков. 
Можливо, до них відносили не тільки великі монастирські чи 
приходські церкви, а й власні молитовні будинки. їх у столич
ному місті з численними феодальними дворами різноманітно
го характеру мало бути багато.

До хронік Тітмара Мерзебурзького, як і до ряду інших пи
семних джерел, слід підходити критично, враховуючи класову 
приналежність авторів. Тітмар Мерзебурзький, будучи 
прихильником сильної королівської влади, пропагував за
войовницьку політику щодо слов’янських народів, називаючи 
їх «презренними собаками». Але наведений фактичний мате
ріал щодо розмірів забудови Києва, а також розвитку торгівлі 
і ремесел, безперечно, становить значний інтерес.

Більшість писемних джерел, що розповідають про Київ за 
часів правління Володимира, розкривають роль міста і самого 
князя в об’єднанні Русі. На авторитет Володимира Святослави
ча посилався й автор «Слова о полку Ігоревім». Йому при
свячено чимало художніх творів різних часів.

У 1853 р. на високій дніпровській кручі споруджено 
пам’ятник князю Володимиру (його автори В. І. Демут-Мали- 
новський, К. А. Тон і П. К. Клодт). Погляд князя спрямований 
у далечінь Лівобережжя. Високий пагорб над Дніпром став 
немовби природним постаментом для монумента, що є давні
шим статуарним (тобто із зображенням людини) пам’ятником 
Києва. А пагорб, де встановлено пам’ятник, відтоді стали на
зивати Володимирською гіркою.



«Город Ярослава». Після смерті Во
лодимира Святославича в 1015 р. на Ру
сі розпочалася кривава усобиця між 
його синами. Святополк, який намагав
ся стати великим князем київським, 
убив своїх братів Бориса, Гліба (князя 
муромського), Олега (князя древлянсь- 
кого). Намагався він знищити і Яросла
ва, який княжив на той час у Новгоро
ді. Але Ярослав за допомогою новгород
ців розбив військо Святополка і став 
київським князем. Святополк утік 
у Польщу до Болеслава І Хороброго, 
свого тестя, схиливши його до походу на 
Русь. У 1018 р. з великим військом, 
у якому, крім воїнів Святополка та по
ляків, були наймані німці, угорці й пе
ченіги, Болеславу І вдалося захопити 
Київ. Княжити почав Святополк. Роз
квартироване в Києві та інших навко
лишніх містах польське військо грабу
вало населення. Кияни повстали проти 
окупантів-грабіжників. Болеслав зму
шений був повернутися в Польщу. Без 
іноземної допомоги Святополк довго не 
протримався, і в 1019 р. Ярослав оста
точно розгромив його разом з найманця- 
ми-печенігами на р. Альті, поблизу Пе
реяслава.

За те що Святополк розв’язав брато
вбивчу війну, привів на Русь іноземних 
найманців, він дістав прізвисько Окаян
ного.

Ставши київським князем, Ярослав, 
прозваний Мудрим (1019— 1054 рр.), 
продовжував боротьбу за єдність

Різьблена кістяна 
рукоятка ножа.

Західноєвропейські 
денарії першої 

половини XI ст.
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Ярослав Мудрий на київському престолі. Мініатюра.

давньоруської держави, придушуючи прагнення місцевої 
феодальної знаті вийти з-під його влади.

Прагнучи посилити політичне значення столиці Русі, Ярос
лав і правляча феодальна знать далі розширювали, зміцнюва
ли і прикрашали Київ. У місті розпочалося нове велике бу
дівництво.

«Город Ярослава» укріплено новим могутнім валом. У цент
рі стояв Софійський собор, а навколо нього розміщувалися ка
м’яні церкви, князівські палаци та боярські хороми, житла го
родян. Площа нової частини сягала понад 70 га, тобто Верхнє 
місто при Ярославі збільшилося у 8 раз.

Вал починався біля «города Володимира» і йшов понад схи
лами до нинішньої Львівської площі, де знаходились Львівські 
міські ворота. Звідти він тягнувся вздовж сучасної вул. Яро
славів вал до Золотих воріт. Від Золотих воріт укріплення спус
калися по вул. Малій Підвальній у район нинішньої площі 
ім. Жовтневої Революції, де містилися Лядські ворота, а звід
ти — до Володимирської гірки.

Вал Ярослава являв собою велетенську оборонну споруду, 
на гребені якої знаходилися дерев’яні заборола — бруствери, 
звідки захисники стріляли з луків, кидали каміння, колоди, 
лили окріп і смолу на ворога. Повна висота валу зі стіною 
і заборолами на ній становила щонайменше 16 м, а ширина 
сягала 30 м. Усередині земляного насипу розміщувалися де
рев’яні городні, що складалися з окремих зрубів-клітей для 
зміцнення основи валу. Перед валом — великий рів, у багатьох 
місцях заповнений водою.
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Ярослав Мудрий визволяє червенські міста. Мініатюра.

Укріплення часів Ярослава Мудрого перетворили Київ на 
неприступну фортецю.

Головним, парадним в’їздом до Києва були Золоті ворота з 
надбрамною церквою Благовіщення. Це була велична споруда, 
висота проїзної частини якої сягала 12, а ширина — 6,4 м. 
Проїзд завершував позолочений купол надбрамної церкви. 
Можливо, саме тому вони й дістали назву «Золоті ворота».

Під час розкопок археологами знайдено чимало фрагментів 
фресок і смальти від мозаїки, що свідчили про багате внутріш
нє вбрання надбрамної церкви.

На підставі останніх досліджень цієї стародавньої пам’ятки, 
якій уже виповнилося майже тисячу років, реконструйовано 
первісний вигляд Золотих воріт. Ця визначна пам’ятка ста
ровини — окраса і, певною мірою, символ Києва.

Київська Софія. Головним композиційним центром «города 
Ярослава» став Софійський собор (збудований у 1037 р.), ото
чений великим кам’яним муром. Назва собору походить від 
грецького слова «софія», що в перекладі означає мудрість. При
свячений «мудрості християнського вчення», він стверджував 
перемогу християнства над язичеством на Русі.

Як передає літопис, коли величезне військо печенігів об
ступило Київ, Ярослав вийшов з дружиною їм назустріч і дав 
бій на тому самому місці, де пізніше збудували собор.

Софійський собор був і резиденцією митрополита Русь
кого і головним храмом давньоруської держави. У ньому від
бувалися урочисті церемонії «посадження» князів на київсь
кий престол, прийоми іноземних послів, посвячення єпископів,



біля собору збиралося київське віче. Тут велося літописання, 
розміщувалася створена Ярославом Мудрим перша бібліотека 
на Русі, в якій зберігалися, перекладалися і переписувалися 
сотні книжок. Він був також князівською усипальницею. У со
борі похований Ярослав Мудрий, його син Всеволод, онук Рос
тислав.

Софія дає нам уявлення про велич і красу архітектури 
Київської Русі. В усій Європі жодна споруда XI ст. не могла 
зрівнятися з київським собором. Його довжина (без виступів) 
дорівнює 37, а ширина — 55 м. Храм мав у давнину п’ять 
нефів (поздовжніх коридорів), які на східному фасаді завершу
валися п’ятьма вівтарними напівкруглими виступами (апси
дами), був оточений внутрішньою (двоповерховою) і зовніш
ньою (одноповерховою) галереями. Із західного боку височіли 
дві башти зі сходами, що вели на другий поверх. Вінчали со
бор тринадцять куполів, які поступово збільшувалися від ма
лих по краях до найбільшого центрального. Куполи й дах 
були вкриті листовим свинцем.

Архітектурі органічно відповідає розпис будівлі, який 
підпорядкований не тільки релігійному канону, а й мав на меті 
звеличити державу. Мозаїки і фрески суцільним килимом 
огортають стіни, склепіння і стовпи собору. їхній площинний 
характер підсилює враження монументальності споруди. Важ
ко переоцінити художню вартість софійських фресок і мозаїк. 
Вони, безумовно, є пам’ятками мистецтва світового значення.

Софійський собор був також своєрідною школою, де виросли 
вітчизняні архітектори, майстри-будівничі, художники, різь
бярі тощо.

Нині Київська Софія — всесвітньо відомий музей. Понад 
мільйон екскурсантів з нашої країни та з-за кордону щорічно 
приходять сюди, щоб ознайомитися з визначною пам’яткою 
архітектури і монументального живопису XI ст.

У соборі безперервно ведуться науково-дослідні та реставра
ційні роботи. Безліч цікавого знаходять тут учені найрізнома
нітніших галузей. Це — справжня скарбниця давньоруської 
культури, невичерпне джерело знань про далеке минуле нашо
го народу. Зокрема, тут виявлено, прочитано і пущено в нау
ковий обіг зовсім нове джерело знань з історії Давньої Русі — 
графіті (давні написи), зроблені твердим предметом на стінах 
собору.

Ще в 1946 р. видатний учений, відомий дослідник Давньої 
Русі академік Б. О. Рибаков знайшов у Софії і прочитав кіль
ка таких написів. Відтоді понад 20 років їх вивчав С. О. Ви- 
соцький. Нині нам відомо близько трьохсот графіті. Учений до
сліджував тут також портрет родини Ярослава Мудрого, сар
кофаг Ярослава, зображення стародавнього органа тощо.

Деякі з графіті дали змогу уточнити різні літописні відомо
сті, навіть доповнити їх. Літописи, що дійшли до нашого ча-
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Напис княгині Олісави.

су, є списками з древніх, давно втрачених, оригіналів. Зви
чайно, під час переписування часто допускалися помилки, то
му ці списки містять багато суперечностей. Однією з них було 
повідомлення про смерть Ярослава Мудрого в 1054 р. Різні лі
тописні списки зазначали дату його смерті 17, 18, 19 і 20 лю
те, а деякі навіть вказували на 4 березня 1055 р.

Цю проблему допомогло розв’язати графіті, виявлене на 
стіні собору. Б. О. Рибаков прочитав цей напис так: «В лето 
6562 (тобто 1054 р.— Г. І.) месяца феврарі в 20-е успеніе ца
ря нашего ... (в воскресенье в неделю мученика) Федора». За
пис підтвердив повідомлення Іпатіївського літопису: «Пре- 
ставися князь Руский Ярославь... месяца февраля в 20 в субо
ту І недели поста ...» Цікаво, що в графіті Ярослава названо 
не князем, а царем.

Дуже важливим є запис, зроблений упевненою рукою пис- 
ця-професіонала: «месяца декембря, в 4 сотвориша мир на 
Желяни: Святополк, Володимир и Олг». Тут ідеться про кня
зів Святополка Ізяславича, Володимира Мономаха та Олега 
Святославича. Останнього за розв’язані ним усобиці автор 
«Слова о полку Ігоревім» назвав «Гориславичем». Ім’я Свя
тополка стоїть у написі першим, бо він на той час був вели
ким князем київським (1093— 1113 рр.). Отже, три князі укла
ли між собою «мир на Желяні», місцевості під Києвом, яка 
п’ять раз згадується в літопису. Очевидно, літописна Желянь 
знаходилася в районі сучасних Жулян.
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Саме це повідомлення в літопису відсутнє. Це був час кня
зівських усобиць і половецьких нападів. Автор «Слова о полку 
Ігоревім» писав, що «тоді на всій Руській землі рідко ратаї 
гукали, але часто ворони крякали, трупи між собою поділяю
чи». Особливо загострилися відносини між Володимиром Мо- 
номахом та Олегом. Вірогідно, запис на стіні повідомляє про 
князівський з’їзд на Желяні, який закінчився укладенням 
миру між ними. Мир, за звичаєм тих часів, затвердили клят
вою в головному храмі Русі. А якийсь самовидець, можливо 
й учасник цієї події, видряпав напис на стіні собору.

На північному боці хор відшукано написи, зроблені матір’ю 
і сином князя Святополка. Зверху читаємо: «Господи помози 
рабе своеи Олисаве Святополчи матери, руськыи княгы ни». 
Цей напис є традиційною формулою, поширеною на Русі. Га
дають, що вона, разом з ім’ям автора, мала в давнину значен
ня підпису. Цікаво, що це один з небагатьох написів, зробле
них жіночою рукою. Він також переконливо підтвердив дум
ку, що жінки розміщувалися саме на північному боці хор, а не 
на південному, як вважалося тривалий час.

Трохи нижче від цього напису видряпаний ще один рядок, 
але вже іншою рукою: «А аз дописал сыны Святополчи». Тут 
до прохання Олісави (Єлисавети) приєдналися її онуки —: сини 
Святополка — Мстислав, Брячислав та Ярослав.

Ще два цікавих написи пов’язані з особою, про яку згадує 
і літопис, і давньоруські билини. Перший з них читається: 
«Господи, помози рабу своєму Ставрови недостоиному рабу 
твоєму». У другому сказано: «Писал Ставр Городятинич». Пер
ший напис — це автограф самого Ставра, а другий, мабуть, 
належить якомусь киянину, який засвідчував, що напис зроб
лено справді Ставром Городятиничем.

Ким же був цей Ставр Городятинич? Це питання висвітлив 
С. О. Висоцький. У своєму «Повчанні» Володимир Мономах 
писав, що замолоду він ходив у похід до Смоленська «із Став
ком Городятиничем». На той час це був, напевне, ще мо
лодий воєвода, якого називали зменшеним ім’ям Ставко. Він, 
можливо, був сином київського боярина Городяти.

Пізніше Ставко згадується в Новгородському літопису. 
У 1118 р. Володимир Мономах викликав до себе в Київ нов
городських бояр, які вчинили непокору. Тих, хто поклявся 
у вірності князеві, відпущено додому. А кілька чоловік, разом
із сотським Ставром, кинули в поруб (в’язницю). Історія із 
Ставром Городятиничем знайшла свій відгук у народному 
епосі Давньої Русі — відомій билині «Ставр Годинович». 
У ній розповідається про княжого боярина Ставра Годино- 
вича:

В Нове-городе живу да я хозяином,
Я хозяином живу да управителем 
И полны м лицом живу доверенны м...

64



Графіті про мир на Желяні.

Ставра викликає до Києва князь Володимир. Під час бенкету 
Ставр похваляється своїм багатством і навіть висміює князя:

Что ото за крепость в Киеве,
У великого князя Владимира!
У меня-де, Ставра боярина,
Широкий двор не хуже города Києва...

За це князь наказує посадити Ставра в поруб.
Вчені Б. О. Рибаков та С. О. Висоцький вважають, що Ставр 

Городятинич з напису в соборі, Ставко з "Повчання" Монома- 
ха, Ставр Годинович з билини й літописний соцький Ставр — 
одна й та ж особа.

До софійських графіті зараз звертаються історики і філоло
ги, архітектори і мистецтвознавці. Вони відкривають для нас 
не одну сторінку минулого.

Таємниця ктиторської фрески. Відвідувачі історико-архітек- 
турного заповідника «Софійський музей» ще кілька років тому 
слухали розповідь екскурсоводів про те, що в головному нефі 
собору на південній стіні збереглися зображення чотирьох до
чок Ярослава Мудрого, а на північній — двох молодших синів. 
Західна стіна із зображенням самого князя і ще якихось фі
гур, на жаль, до нашого часу не збереглася. Лише радянсько- 
>"> археологові М. К. Каргеру вдалося виявити підвалини двох 
товпів, на які вона спиралася.
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Отже, колись на трьох стінах центрального нефа розміщу
валася велика фрескова композиція із зображенням ктитора 
(засновника) храму Ярослава Мудрого та його родини.У 1651 р. 
цю композицію замалював голландський художник А. Ван 
Вестерфельд, і це дало змогу дослідникам робити певні рекон
струкції всього родинного портрету.

Здійснивши реконструкцію, С. О. Висоцький переконливо 
довів, що на південній стіні було зображено не дочок, а синів 
Ярослава.

Дослідник помітив, що зображення жінок на південній сті
ні суперечить традиціям Візантії та Русі, коли під час церков
ної служби чоловіки розміщувались окремо від жінок, при
чому праворуч від князя (який сидів у центрі), а жінки — лі
воруч, тобто чоловіки містилися на південь, а жінки — на пів
ніч від центру. Те саме можна було побачити на багатьох 
зразках монументального живопису, на книжкових мініатю
рах. До того ж усі написи в Софії, зроблені жінками, було 
знайдено тільки в північній частині храму. Малюнки Вестер- 
фельда і академіка Ф. Г. Солнцева (який керував реставрацією 
у XIX ст.) також показують, що чоловічі постаті розміщено 
праворуч від князя.

Чому ж помилялися інші дослідники, які вважали, що на 
південній стіні зображено дочок?

Для цього потрібно заглянути в історію собору. Фрески 
XI ст. були записані й закриті пізнішим живописом XVIII ст. 
і про них надовго забули. Коли ж у 1843 р. в одному з пів
денних бокових вівтарів на склепінні відпала штукатурка з 
олійним живописом і під нею виявилася фреска XI ст., це 
стало справжньою сенсацією. Вирішено повністю відкрити 
стародавній живопис. Але техніка реставрації була ще примі
тивною. Олійний живопис XVIII ст. зчищався залізними скреб
ками, від чого фреска XI ст. значно постраждала. Після роз
чищення фресок духовенство вирішило, що вигляд цих фресок 
не створює необхідного «церковного благолєпія». Стародавні 
фрески почали поновлювати олійними фарбами. Спочатку це 
здійснював петербурзький маляр Пошехонов. Він розписав їх 
клейовою фарбою, яка весною вся потекла. Потім цю роботу 
продовжили ієромонах Києво-Печерської лаври Іринарх і 
священик Желтоножський. Фрески повинні були поновлюва
тися за стародавніми контурами, але малограмотні майстри 
визначали ці контури відповідно до своїх знань і вмінь.

Ось тоді чотири світські князівські постаті на південній 
стіні було перетворено на зображення «великомучениць» Віру, 
Надію, Любов та їхню матір Софію. Голови прикрили хусточ
ками, навколо голів домалювали німби 1 і зробили відповідні 
пояснювальні написи.

1 Німб — кругле сяйво навколо зображення голів святих в релігій
ному християнському мистецтві; символ святості.
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Після 1934 р. у соборі, що перетворився на музей, почала
ся систематична реставрація фресок. З-під олійних фарб 
XIX ст. відкрилися відомі нам постаті. Але на той час фреску 
було ще недостатньо вивчено. Реставратори знали, що фрески 
поновлювалися за стародавніми контурами, а оскільки це так, 
думали вони, то жіночі постаті «великомучениць» мають від
повідати жіночим постатям ктиторської фрески. Мають, 
але, як переконливо довів С. О. Висоцький, не відповідали.

Відкрита фреска збереглася до наших днів такою, якою 
була розчищена в 1936 р. На головах постатей лишилися білі 
хусточки «великомучениць» \ а навколо добре помітні залиш
ки німбів. Та коли ви дивитеся на них, пам’ятайте, що це 
залишки постатей чотирьох синів Ярослава Мудрого, зображе
них за старшинством. Вірогідно, це старші сини: Володимир, 
Ізяслав, Святослав і Всеволод. А зображення дочок — на пів
нічній стіні.

Три дочки — Єлизавета, Анна і Анастасія. їхня доля ціка
ва насамперед тому, що відбиває великий міжнародний автори
тет Київської Русі.

У 1028 р. у Києві знайшли притулок норвезький король 
Олаф Товстий і його брат Гаральд, яких вигнав датський ко
роль Кнут. Та незабаром під час спроби повернути собі владу 
Олаф загинув, а Гаральд зі своїми вікінгами (дружинниками) 
повернувся до Києва. Він палко покохав княжну Єлизавету. 
Проте Ярослав, вважаючи цю партію негідною, не віддав дочку 
за Гаральда.

Засмучений Гаральд подався до Візантії, здійснив чимало 
вдалих походів у Малу Азію, Грецію, Сіцілію, Італію. У Гре
ції зберігся навіть камінь з написом про його подвиги. Усі 
завойовані скарби він відправляв у Київ на зберігання.

Гаральд був не тільки вправним воїном, а й відомим пое
том. Одна з його пісень присвячена Єлизаветі. Кожна з двох 
строф пісні закінчується згадкою про неї:

...Раз, дівчинонько, шістнадцять нас 
З чотирьох проломів враз 
Морську воду черпать мусили —
Хвилі лютії ревли,
Заливали човен наш дотла,—
Та таки ми не дались!
Гей, в кого не мужня душа,
Не посмів би плавать там!
А проте дівчина з руської країни,
Що в короні сяє, мене не приймає...

1 При дослідженнях фрески в інфрачервоних та рентгенівських проме
нях на головах крайніх постатей південної стіни виявлено залишки кня
зівських шапок.
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У цей час міняється політична ситуація. У 1035 р. норвезь
ким королем стає Магнус Добрий (син Олафа), який виховував
ся при дворі Ярослава. Перед Гаральдом відкривається мож
ливість стати королем. Він повертається до Києва, і Ярослав 
у 1044 р. віддає за нього Єлизавету. Молоді від’їжджають 
до Норвегії, де Гаральд стає співправителем Магнуса, а з 
1047 р.— королем.

У 1066 р. Гаральд гине в битві з англосаксонським королем 
Гаральдом II Годвінсоном. Цікаво, що Гаральд англійський 
лише через три дні змушений був іти назустріч Вільгельму 
Завойовнику, в битві з яким на Гастінгському полі він заги
нув. А його дочка Гита тікає з Англії. Вона дістається Русі 
і виходить заміж за Володимира Мономаха.

Французький король Генріх І Капетінг у 1048 р. відряджає 
до Києва пишне посольство, щоб просити руки другої Ярослав- 
ни — Анни.

14 травня 1049 р. у м. Реймсі відбулося вінчання Генріха І 
з Анною. Анна привезла із собою євангеліє, яке згодом дістало 
назву Реймського. На ньому присягали французькі королі про
тягом багатьох століть, коли вступали на престол Франції. 
І зараз це євангеліє зберігається в Реймсі.

Після смерті Генріха І у 1060 р. Анна стає регентшею при 
сині Філіппі, фактично правлячи Францією. На багатьох гра
мотах збереглися підписи Анни слов’янськими літерами — 
«Анна регіна» (королева). У містечку Сенлісі (40 км від Па
рижа) вона заснувала монастир, каплиця якого збереглася і 
до нашого часу.

Значно менше відомостей збереглося в західних хроніках 
про третю дочку Ярослава — Анастасію. Приблизно в 1047 р. 
вона вийшла заміж за Андрія І, який жив у Києві, а незаба
ром став королем Угорщини.

За муром софійським. Про відкриття вчених у Софії можна 
розповідати й розповідати... Та краще виглянемо за кам’яний 
мур, який її оточував. Прямо перед нею стояли ще три великі 
кам’яні собори, побудовані Ярославом: на розі Ірининської 
та Володимирської вулиць, на невеличкій площі, утвореній 
вул. Золотоворітською і Стрілецьким провулком, третій — 
поблизу будинку № 6 по вул. Стрілецькій. Назви двох із цих 
соборів відомі — Ірининський і Георгіївський, а от про третій 
літопис замовчує. За Ірининським собором розміщувався ка
м’яний палац. А на самій вулиці в 1970 р. при розкопках 
знайдено печі для випалювання вапна, яке йшло на будів
ництво кам’яних споруд часів Ярослава Мудрого.

Георгіївський собор закладено приблизно в 1051 — 1053 рр. 
Про нього згадується, крім літопису, також у Сказанні
XIV ст., де повідомляється, що собор було закладено на честь 
Георгія (Георгій — християнське ім’я Ярослава), тобто «не
бесного» покровителя князя, і освячено 26 листопада митропо-
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Різьблений барельєф з Ірининського собору.

литом Іларіоном. Там же говориться, що Георгіївський собор 
знаходився «перед воротами святої Софії».

Археологам удалося відкрити частини галерей храму, його 
стіни, стовпи, дослідити своєрідну кладку фундаменту. Серед 
знахідок — численні уламки фресок, смальта, різьблений ши
ферний сланець, шматки листового свинцю тощо.

У «городі Ярослава» розкопано і дерев’яні житла городян. 
А в районі Львівської площі та по вул. Рейтарській виявлено 
цілий квартал будівель X I—XII ст., що розташовувалися в 
межах кількох садиб: житлові зруби, господарчі споруди і 
залишки, як вважають дослідники, каплиці (будівлі загинули 
в результаті однієї з величезних пожеж, про які неодноразово 
повідомляє літопис). Тут знайдено багато керамічних світиль
ників, скляного посуду, різнокольорових скляних жіночих 
браслетів і каблучок, а також 4 західноєвропейські монети, 
що є досить рідкісною знахідкою для Києва.

Досліджуючи дерев’яні споруди столиці Давньої Русі, 
київський археолог М. А. Сагайдак уперше на Україні засто
сував дендрохронологію — науку, за допомогою якої визнача
ється датування різних речей з дерева.

Дендрохронологічний метод грунтується на вивченні та 
підрахунку кілець перерізу дерева. Розпиліть стовбур дерева 
і на торці побачите річні кільця. Одні з них широкі — вони

69



наростали в теплі дощові роки. Інші — тоненькі, з’явились 
у роки засух, великих холодів чи нападу сарани. Товщини 
цих кілець виводяться на спеціальні графіки життя кожного 
дерева. І якщо дерева росли одночасно — їхні графіки збі
гаються.

А ось уявіть собі, що одне з дерев виявиться точно датова
ним. Наприклад, воно витягнуто з міських валів чи підмурків 
церкви, час побудови яких відомий з літопису. Порівнюючи 
з його графіком росту графіки інших дерев, можна визначити 
і дату рубки тих дерев, які хоч частково росли разом з ним. 
А якщо поєднати графіки, що трохи находять один на одно
го, можна створити єдиний графік (дендрохронологічну шкалу) 
від сучасності до найдавніших часів. На цю шкалу накладають 
графіки життя будь-якого дерева і точно визначають дату його 
рубки.

Найпоширеніший в археології порівняльно-типологічний 
метод датування визначає лише приблизні дати, іноді в межах 
кількох століть. Він грунтується на порівнянні речей, що роз
копали, з уже відомими і визначеними типами подібних ре
чей. Тобто горщик, подібний до горщиків, які датуються XI ст., 
також належить до цього часу. І житло, де його знайдено, 
і всі інші речі з цього житла також датуються XI ст. А от 
дендрохронологія визначає час, коли зрубали дерево, з точніс
тю до року, а іноді і до півроку (весною чи восени).

Так, за допомогою дендрохронології було продатоване здо
буте на Подолі дерево і тепер нам відомий рік побудови кож
ного з тих відомих зрубів.



У 1054 р. помер Ярослав Мудрий.
Князя з великими почестями поховано 
в Софійському соборі в мармуровому 
саркофазі. Його останки зберігаються 
й понині. Умираючи, Ярослав заповідав 
своїм синам жити в злагоді, не допуска
ти усобиць. У «Повісті временних літ» 
читаємо: «Се аз отхожню света сего, 
сынове мои, имейте в собе любовь, по- 
неже вы есте братье єдиного отца и 
матере. Да аще будете в любви межю 
собою, ... покорить вы противныя подь 
вы . И будете мирно живуще. Аще ли 
будете ненавидно живуще, в распрехь..., 
то погыбнете сами, и погубите землю 
отець, своихь и деде своихь».

Перші десятиріччя Ярославичі жили 
дружно, та незабаром між ними вини
кають чвари, а пізніше і між їхніми 
синами та нащадками. В умовах зрос
тання самостійних феодальних зе
мель — князівств, які в міру свого еко
номічного і політичного зміцнення пра
гнули вийти з-під влади Києва, інакше 
не могло й бути. І треба було мати не
абиякий політичний розум і реальну 
силу, щоб підтримувати єдність держа
ви.

Значно підняти авторитет київського 
князя і тимчасово затримати процес 
феодальної роздробленості давньорусь
кої держави зуміли Володимир Моно
мах (1113— 1125 рр.) та його син Мстис
лав Великий (1125— 1132 рр.). Піз
ніше КИЇВСЬКИЙ КНЯЗЬ уже не МІГ Бронзові деталі 
ПОВНІСТЮ розпоряджатися ІНШ ИМИ КНЯ-                               хороса з Пирогощі.

71



зівствами, бо останні були не слабіші за нього. З часом 
у державі утворилася система дуумвирів, коли державою 
правили два найсильніших князя.

Київські князі вдало воювали з половцями, відбивали іно
земні напади, вели будівельні роботи в місті. Та не змогли 
вони припинити чвари, утримати державу від розчленування 
і в 30—40 -х роках XIII ст. дати належну відсіч віроломній 
ханській навалі. Тоді в полум'ї пожеж загинули величезні 
матеріальні та духовні цінності давньоруського народу.

Яким же був Київ у X II—XIII ст.? Є твердження, що міс
то після смерті Мстислава Великого переживало занепад. Але 
це неправильно. Археологічні дослідження останніх років до
вели, що Київ продовжував розвиватися до самої Батиєвої 
навали.

Територія і населення. Основна територія міста й головні 
напрями її зростання визначилися вже при Ярославі Мудрому. 
Це Верхній Київ, Поділ і район майбутнього Печерська. При 
нащадках Ярослава у Верхньому місті забудовується монасти
рями нова його частина — «город Ізяслава». Назва ця виникла 
тому, що князь Ізяслав, а потім його сини Святополк і Яро- 
полк засновують на цій території Дмитріївський, Михайлівсь
кий Златоверхий монастирі та собор св. Петра. «Город Ізясла- 
ва» займав територію сучасної Володимирської гірки.

На захід від Львівських воріт швидко зростає ремісничо- 
торговельний посад — Копирів кінець, де також будуються 
численні кам’яні храми. Посад тягнувся вздовж гір у напрямі 
до Глибочицького узвозу, включав у себе район вул. Обсерва- 
торної, територію Художнього інституту, Кудрявські схили. 
До посадських районів Києва і тоді належали також гори Зам
кова, Дитинка, Щекавиця.

Центр стародавнього Києва оточували численні приміські 
княжі та боярські двори, слободи, села, монастирі, які станови
ли невід’ємну частину міста. Князівські палаци і замки, ри
бальські слободи містилися і на лівому березі Дніпра.

На півночі знаходилися давні Дорогожичі — стратегічно 
важливий район, ключ від міста, де часто зчинялися криваві 
січі. За літописом, тут «земля бе кровию польята». Тут був 
Кирилівський монастир — резиденція чернігівських князів 
Ольговичів. У 1194 р. у ньому поховано великого князя Свя
тослава Всеволодовича — одного з головних героїв «Слова о 
полку Ігоревім». Поблизу розташовувалися житлові будівлі.

На південь від Верхнього міста знаходилися стародавній 
Клов, с. Берестове, Печерський монастир, Аскольдова могила 
(Угорське), Видубичі.

Тепер, коли ми уявляємо справжні розміри стародавнього 
Києва, можна визначити і його площу. За останніми підрахун
ками вчених, площа Києва X II—XIII ст., в часи його найбіль
шого розквіту, дорівнювала близько 400 га.
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"Город Ізяслава" . Макет.

Скільки ж населення було тоді в Києві? Як це визначити? 
Адже переписів тоді не проводили. На допомогу знову прийш
ла археологія. Письмові джерела та пізньосередньовічні плани 
Києва вказують на дворовий характер забудови та плануван
ня давнього Києва. А визначити розмір дворів, густоту забу
дови дозволили археологічні дослідження. У межах «города 
Володимира» на площі 1000 кв. м досліджено 10 будівель 
X I—XIII ст. Ці дослідження дали змогу припустити, що на 
відкритій площі було п’ять дворів одного й того ж періоду. 
Отже, площа одного двору — 200 кв. м.

Узявши ці дані за основу для всієї центральної частини 
міста (без околиць), ми отримуємо близько 8,5 тис. садиб, у 
яких могло жити (при тодішній середній родині з шести осіб) 
приблизно 50 тис. чоловік. Київські околиці були заселені 
рідше, в них мешкало не більше як 2— 3 тис. чоловік. Отже, 
за підрахунками вчених, населення Києва X II—XIII ст. ста
новило в середньому 50 тис. чоловік! Приблизно така ж кіль
кість виходить і за підрахунками, зробленими на основі ана
лізу писемних джерел.

Багато це чи мало для тогочасного міста, можна судити з 
порівняльних даних. Населення Новгорода — 30 тис. чоловік, 
Володимира-на-Клязьмі— 15— 20, Страсбурга — 20 тис. У 
Лондоні в XIV ст. проживало близько 35 тис. чоловік. І 
лише в Парижі на початку XIII ст. мешкало 100 тис. чо
ловік.
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Як бачимо, Київ був одним з найбільших міст середньовіч
ної Європи.

Кам’яні свідки. Про економічний, політичний і культурний 
розвиток міста можна судити за його архітектурним обличчям. 
За останній час Київською експедицією досліджено більше де
сятка стародавніх кам’яних споруд. Це невеличкий храм на 
Нестерівському провулку і величезний Кловський собор, слав
нозвісна Пирогоща і загадкова ротонда, найраніший палац 
Києва і католицький собор XVII ст., невідома будівля X IV —
XV ст. і підземна церква в Лаврі тощо. І більшість цих споруд 
відкрито вперше.

Однією з найцікавіших споруд стародавнього Києва є Клов
ський собор. Про його існування згадується в літопису та лі
тературному збірнику «Києво-Печерський патерик», але довго 
не знали, де ж він розташовувався. Та в 1963 р. у садибі шко
ли № 77 по вул. Карла Лібкнехта знайдено рештки кам’яної 
споруди, які П. П. Толочко переконливо визначив як Кловсь
кий собор.

Від будівлі практично нічого не залишилося — стіни й май
же всі фундаменти були розібрані і використані як будівель
ний матеріал для різних споруд X V III—XIX ст. Дослідникам 
довелося проводити дуже тонку й копітку роботу, спрямовану 
на виявлення фундаментних ровів. Лише по них можна вста
новити планування собору. У результаті розкопок виявлено 
майже всю систему фундаментів великої квадратної споруди 
(33X33 м).

Вдалося розпізнати дуже своєрідний будівельний прийом 
давньокиївських майстрів, який вони використовували для 
запобігання просадці стін будівлі. Спочатку викопали котло
ван під всю споруду, а потім в його дно вбили велику кіль
кість дерев’яних кілків, щоб ущільнити підошву фундаментів 
та запобігти спучуванню грунту.

Це досить незвично для давньоруських кам’яних будівель, 
у яких, як правило, фундаменти робили лише під стіни та стов
пи споруд. Для цього викопували рови у вигляді стрічок у 
грунті, звідки і назва— «стрічкові фундаменти». Мурували 
фундаменти з великих валунів, які скріплювали цем’янковим 
розчином. Для зміцнення фундаментів по периметру стін май
стри клали великі дерев’яні колоди — лежні і скріплювали 
їх залізними штирями.

Дослідження Кловського собору відкрили невідому й вик
лючно цікаву сторінку історії київського зодчества кінця XI ст. 
Собор мав вигляд трьохнефного восьмистовпового храму, 
оточеного двома рядами галерей. Між зовнішньою галереєю 
і західним фасадом знаходився відкритий внутрішній дворик.

Ще одну незвичайну споруду було досліджено в 1975— 
1976 рр. у «городі Володимира». Розкопуючи у фундаментах 
будинку по вул. Володимирській язичеське капище X ст.,
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Розкопки ротонди.

археологи наштовхнулися на частину напівкруглого фунда
менту, складеного з битої плінфи і скріпленого глиняним роз
чином. Незабаром було розкрито залишки самої споруди, яку 
тримав цей потужний фундамент. Нею виявилася ротонда (так 
в архітектурі називають круглі споруди), побудована напри
кінці XII — початку XIII ст., діаметр якої сягав 20 м. Серед 
давньоруських ротонд ця найбільша. Ротонди в давньорусько
му зодчестві трапляються дуже рідко, а в Києві подібну бу
дівлю виявлено вперше.

Посеред неї — могутній стовп, який правив за опору для 
перекриття. Із зовнішнього та внутрішнього боків ротонда мала 
по 16 виступів (пілястр). Фрагменти фрескового розпису, а 
також полив’яні плитки від підлоги свідчать про пишне внут
рішнє вбрання ротонди.

Яке ж призначення мала київська ротонда: світське, цер
ковне чи, може, військове? Ні, це не оборонна вежа, адже вона 
розміщувалася в самому центрі «города Володимира», далеко 
від захисних валів. Немає достатніх підстав, на думку вчених, 
вважати її і церквою. Проти цього свідчить місце розташуван
ня ротонди, яка безпосередньо оточувалася кількома храмами. 
До того ж не знайдено жодних слідів, які б вказували на її
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культовий характер. І дослідники прийшли до висновку, що, 
очевидно, київська ротонда — все-таки світська будівля, що 
розташовувалася поряд з палацом великокнязівського двору 
і являлася парадною залою для нарад князів з боярами, прийо
мів іноземних послів, князівських бенкетів тощо.

Игорь едет по Боричеву 
кь святей богородици Пирогощей.
Страньї ради, гради весели.

Так закінчується геніальна поема «Слово о полку Ігоревім». 
Князь Ігор, визволившись з половецького полону і відвідавши 
великого князя київського Святослава, спускається Боричевим 
(Андріївським) узвозом до церкви, яка в давнину звалася 
Успіння Богородиці Пирогощі. Ця згадка в поемі свідчить про 
значну роль та широку популярність цієї церкви в Давній Русі. 
Церква стояла в самому центрі Подолу на знаменитому тор
говищі. Сюди сходилися всі головні магістралі Нижнього міста. 
Її було закладено 1131 р. київським князем Мстиславом Вели
ким (сином Володимира Мономаха), а завершене будівництво 
вже після його смерті в 1135 р.

Звідки ж походить назва церкви— «Пирогоща»? З цього 
приводу існувало чимало здогадок. Одна з них грунтувалася 
на припущенні, що назва походить від сполучення двох слів 
«пира» (жито, борошно) і «гоща» (гость — купець). Тобто церк
ву побудували купці, які торгували хлібом. Існувала й думка, 
що церкву заснував київський боярин Пирогость. Частина до
слідників вважала, що ця назва походить від ікони, яка збе
рігалася там. Справді, літопис повідомляє про те, що з Цар
города в Київ привезено ікону під такою назвою. Видатний 
знавець давньоруської культури академік Д. С. Лихачов вва
жав, що на іконі зображено вежі (грецькою мовою — «пиргос») 
Влахернського монастиря у Константинополі. Отже, звідси й 
походить назва ікони та церкви. Це найбільш переконливе 
пояснення походження назви церкви.

Пирогоща була досить цікавою спорудою. У післямонголь- 
ський час вона стала головною соборною церквою міста. Тут 
зберігався міський архів, тут ховали київських війтів (голова 
міського самоврядування) та найпочесніших громадян міста, 
наприклад видатного архітектора XVIII ст. І. Г. Григоровича- 
Барського. Біля церкви збиралися на свої свята ремісники та 
купці.

Багато несподіванок і цікавих знахідок дали архітектурно- 
археологічні дослідження цієї пам’ятки. Так, внаслідок піща
них виносів з гір, розливів Дніпра швидко зростав культурний 
шар Подолу і немов поглинув споруду на 2 м. Саме на такій 
висоті збереглися стіни давньоруського часу. Фундаменти 
Пирогощі виявилися найпотужнішими серед усіх пам’яток
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Південна стіна Пирогощі, прикрашена напівколонкою.

давньоруської архітектури. Археологи довго не могли діста
тись підошви фундаментів — заважали грунтові води. Лише за 
допомогою двох насосів вдалося, поступово викачуючи воду і 
виймаючи гливкий грунт, пройти до підошви. Вона виявилася 
на глибині 4 м від верхнього обрізу фундаменту (фундаменти ж 
Софійського собору в середньому заввишки 1 м).

Цікаво, що ці фундаменти складаються з блоків будівельних 
матеріалів, узятих з якоїсь ще давнішої київської споруди. На 
деяких блоках навіть зберігся фресковий розпис та графіті.

Пирогоща являла собою шестистовповий трьохнефний одно- 
купольний храм, стіни якого прикрашали пілястри з напівко- 
лонами (тут вони використовувалися вперше у давньоруському 
зодчестві). У товщі західної стіни сходи вели на другий поверх, 
на хори. Давньоруська підлога вимощена великими шиферни
ми плитами.

Учених зацікавила і техніка кладки самих стін споруди. 
Адже тут чи не вперше у давньоруській архітектурі використа
на так звана порядова кладка, тобто на ряд цегли накладався 
весь час новий ряд цегли. На той час це можна вважати 
справжньою революцією у будівельній техніці. До Пирогощі 
використовувалися лише «змішана» техніка кладки, де плін-
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фа чергується з бутовим камінням. Так зводились стіни Со
фійського собору. І тільки з 30-х років XII ст. на Русі пере
магає порядова кладка, яка дійшла до нашого часу. За зраз
ком Пирогощі змуровано й стіни Кирилівської церкви.

Під час розкопок виявлені матеріали не лише давньоруські, 
а й усіх наступних століть. Археологи розчистили чудову під
логу XVII ст., викладену різнокольоровими полив’яними плит
ками. А під нею знаходяться багато поховальних цегляних 
склепів.

Серед численних знахідок привертають увагу фрагменти 
фресок, уламки амфор, керамічні світильники, вироби із скла, 
янтарю. Цікавими є бронзові свічники та інші предмети у ви
гляді голів риби, верблюда, лева. Тут знайдено різьблену кістя
ну іконку та дві ікони на металі, пояс з гаптованим сріблом 
написом, шкіряну палітурку від книги, на якій витіснені ба
гатофігурні зображення та написи. Зібрана також велика ко
лекція мідних та срібних середньовічних монет з різних країн. 
Мабуть, Пирогоща була церквою не заможних верств насе
лення, а простого міського люду — київських ремісників та 
дрібних гендлярів.

Янчине прясло. Київ був не тільки головним політичним та 
культурним центром Давньої Русі, а й уславленим центром 
високорозвинутого ремісничого виробництва, широковідомим 
у багатьох країнах світу.

По вул. Верхній Вал, де археологами знайдено майстерню 
X ст. для виготовлення поясних прикрас, у шарах X I—XII ст. 
виявлено залишки виробництва прясел з овруцького шиферно
го сланцю. Прясло («пряслень»)— округлі важки, що надяга
ються на кінець веретена для надання йому обертального руху. 
Пряслиця конче потрібні були в господарстві, тому їх знайдено 
у більшості виявлених давніх жител. На них господині часто 
видряпували свої позначки, малюнки або написи. Так, напри
клад, відоме пряслице із Старокиївської гори з написом «Янка 
вдала пряслень Жирці». Це пряслице подарувала якійсь неві
домій нам Жирославі Янка (Анна) — дочка великого князя 
київського Всеволода Ярославича. Янка організувала першу 
на Русі жіночу школу, де, крім грамоти, київських дівчат нав
чали гаптуванню та іншому рукоділлю. Ця школа містилася 
в Андріївському (Янчиному) монастирі на території «города 
Володимира ».

Знайдені на Подолі біля трьох десятків заготовок, бракова
них деталей, відходів виробництва свідчили про наявність тут 
ремісничої майстерні, яка виготовляла шиферні прясла. У дея
ких заготовках були вже просвердлені веретенні отвори, які 
звужувались. Це свідчить про те, що свердління велося на ко
нус, тобто оберталася заготовка, а не різець.

Деякий час вважалося, що виробництво шиферних пряс
лиць було зосереджено лише в районі Овруча (давнього Вру-
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Кирилівська церква XII ст. Реконструкція Ю. С. Асєєва.

чія), де знаходились єдині на Русі родовища шиферного слан
цю і поблизу якого виявлено кілька майстерень по виготовлен
ню прясел. До цього виробництво пряслиць вважалося сіль
ським промислом.

Білоруський дослідник Г. В. Штихов незабаром виявив по
дібну майстерню в давньому Мінську. А звідси випливає, що 
виробництво прясел не можна вважати виключно сільським 
промислом. Ця майстерня свідчить про ще одну, невідому до 
цього часу, спеціалізацію ремісників давнього Києва.

Можна сміливо припустити, що Янчине пряслице було зроб
лено у київській, а не овруцькій майстерні. Адже за розмірами 
воно майже подібне до знайдених на Подолі.

Де ж подільські ремісники брали сировину для виготовлен
ня прясел? Адже шиферні каменоломні були тільки біля Овру
ча. Найвірогіднішим є припущення, що вони використовували 
відходи майстерень з обробки каменю. У таких майстернях ви
робляли саркофаги, капітелі, карнизи, плити для підлоги. Про 
високу майстерність київських різьбярів по каменю свідчать 
парапети хор Софійського собору, барельєфи Михайлівського 
Златоверхого монастиря та Києво-Печерської лаври. А про мас
штаби використання овруцького шиферного сланцю в Києві 
можна судити з того, що лише при дослідженнях Успенського
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собору Печерського монастиря виявлено 244 плити з підлоги, 
що покривали площу 530 кв. м. Однієї розколотої плити з під
логи вистачило б для виготовлення 750—800 прясел, тобто 
ремісники, які займалися їх виготовленням на Подолі, цілком 
могли працювати на відходах майстерень обробки архітектур
них деталей. Тепер, після відкриття майстерні в Києві, можна 
стверджувати, що прясла виробляли не тільки в районі Овруча, 
а  й  в інших давньоруських центрах, насамперед у містах, де 
велись великі будівельні роботи.

На розкопі біля Покровської церкви (вул. Зелінського) 
виявлено ювелірну майстерню XIII ст. Тут знайдено напівза- 
готовки з янтарю червонуватого відтінку, скоріше всього міс
цевого, дніпровського походження. Він був тоді досить пошире
ний не тільки в Прибалтиці, а й у районі нинішнього Києва, 
Харкова та в Карпатах.

Сліди такої самої майстерні обробки янтарю виявлені на 
Подолі по вул. Ярославській, де знайдено шматочки янтарю 
і заготовки для різних виробів, готова продукція — каблучки, 
намистини, натільні хрестики. Немає сумніву, що така велика 
кількість знахідок з янтарю можлива лише поблизу ремісничої 
майстерні з його обробки.

Ще більшу кількість янтарю знайдено при дослідженнях 
«города Ярослава» на вул. Велика Житомирська. У згорілому 
житлі XIII ст. знаходилася бочка, в якій зберігалося близько 
8 кг янтарю. Характер будівлі, а також інвентаря, знайденого 
в ній, показали, що то була не реміснича майстерня, а житло 
купця.

Чимало чудових витворів давньокиївських майстрів знайде
но в різних місцях Києва під час археологічних досліджень. 
Наприклад, так звані хрести-енколпіони, що складаються з 
двох половинок, кожну з яких прикрашали різні зображення. 
Виробництво енколпіонів вважалося своєрідною монополією 
київських ремісників. Багато їх вивозили в інші країни, зокре
ма у Польщу, Чехію і Румунію. Особливо цікавим виявився 
мідний енколпіон, знайдений на Подолі у 1974 р. Поверхня 
його прикрашена мініатюрними зображеннями, виконаними 
в техніці гравіровки та черні. З художнього погляду цей 
енколпіон — один з найкращих виробів такого гатунку. За
лізне окуття тур’ячого рога, прикрашене золотою платівкою 
у вигляді витонченого плетеного орнаменту, знайдено на трасі 
будівництва метро по вул. Жданова. Платівка прикріплена до 
окуття невеличкими бронзовими цвяшками. А неподалік ле
жала амфора (корчага) з написом. Такі корчаги в Давній Русі 
призначалися здебільшого для зберігання вина. «Житіє Феодо
сія» розповідає, як у 1068 р. ключниця князя Всеволода Ярос- 
лавича послала ченцям Печерського монастиря «три возы пол- 
ны суще корчаг с вином». А в джерелі XII ст. зазначено: 
" ...а вино своє держи, купив корчагу" . Подібні написи трапля-
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Бронзові з позолотою 
черепахоподібні фібули 

IX —X ст.

Залишки виробництва 
прясел з рожевого 

шиферного сланцю.
Поділ.

▼



Турячий ріг X ст., 
який підкладається 

(«на щастя») 
під кут зрубу. 

З розкопок Подолу.

Фрагменти скляних браслетів та намистин.



Фреска Кирилівської церкви XII ст.





Глек X II—XIII ст. 
З розколу на вул. 
Володимирській.





Меч XI ст. з рукояткою, 
інкрустованою золотом.
З розкопок на Оболоні.

Кістяна ікона із срібним 
окладом X IV —XV ст.
З розкопок Пирогощі. 
Лицьовий та 
зворотній бік.





Зразки гаптування 
XVII ст. З розкопок 
на Видубичах.

Колти, прикрашені 
перебірчастими емалями. 
X II—XIII ст.



Наконечник 
бойового пояса.

Жіночі прикраси 
X V I—XVII ст. 

З розкопок Пирогощі.



Амфора з написом 
«Мстиславля корчага».

Розписна таріль 
XVII ст.
З розкопок Подолу.



Дерев'яний різьблений 
кипарисовий хрестик. 

З розкопок на 
Видубичах.

Скарб давньоруських 
ювелірних виробів. 

З розкопок на 
вул. Володимирській.





Золоті ворота. Один з варіантів графічної реконструкції.





Софійський собор.



ються досить часто. У верхній частині однієї з корчаг, між 
двома ручками, зроблено напис — «Мстиславля корчага». 
Напис можна датувати приблизно X II ст. Який Мстислав 
мається на увазі? Звичайно, не ремісник чи купець, адже 
Мстислав — ім’я князівське. У цей час у Києві правив лише 
один Мстислав — Мстислав Романович, який зайняв велико
князівський стіл у 1214 р. після того, як разом з іншими Ро- 
стиславцчами вигнав з Києва Всеволода Святославича Черем- 
ного, і князював близько 10 років. Він трагічно загинув під 
час відомої битви при річці Калці.

Напис на корчазі, можливо, позначав партію вина для 
Мстислава Романовича, як і на корчазі з Пінська («Ярополче 
вино»), на якій позначалося, що вино доставлялося на весілля 
князя Ярополка Георгійовича у 1192 р. Місце, де було знайде
но корчагу, з півдня прилягає до знаменитого подільського 
торговища. Тут могли розміщуватися садиби або склади яко
гось великого купця-оптовика, постачальника двору великого 
князя київського.

За останні роки в Києві знайдено ще дві корчаги з графіті. 
Велика корчага XI ст. з Києво-Печерської лаври має напис: 
«корчага доброго вина». ЧИ не з тих це возів, що ключниця 
князя Всеволода послала ченцям Печерського монастиря? На 
вул. Лівера, теж поблизу торговища, знайдено велику корчагу 
X II—X III ст. з написом: «Гаврило».

Велику роль у житті давніх киян відігравало дерево. З де
рева робили все: від іграшок до жител та міських укріплень. 
На Подолі вперше в Києві було виявлено значну кількість ви
робів з дерева. Це і посуд, і лопати, і чесала, частини саней 
та возів тощо. Нерідко ці речі прикрашені витонченим різь
бленням.

Художнім різьбленням прикрашались також вироби з кіст
ки: гребінці, рукоятки ножів та виделок, гудзики, різноманіт
ні пластини-накладки.

Чимало цікавого можна ще розказати про різноманітні зна
хідки виробів київських майстрів. Та чи не краще читачеві са
мому оглянути їх у київських музеях? З ними ви зустрінетесь 
в Державному історичному музеї УРСР, у Музеї коштовностей, 
а також у Музеї історії Києва.

Печатки Давньої Русі. Дуже цінним історичним джерелом 
є печатки. Вивчення зображень і написів на них у тісному 
зв’язку з іншими джерелами може привести до важливих і ці
кавих відкриттів у науці. До того ж печатки, звичайно, виго
товлялися талановитими майстрами, і тому вони є цінними 
пам’ятками мистецтва.

У Давній Русі використовувались металеві висячі печатки — 
були. Вони відтискувалися переважно на свинцевих круглих 
пластинках (молівдовулах) діаметром 2— 3 см і підвішувалися 
до документів на шнурку, звідси і назва — висячі печатки. Від
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тиски робилися за допомогою спеціальних матриць, на яких 
вирізьблено необхідні зображення та написи.

Висячі печатки на Русі завжди являлися атрибутами влади 
і належали князям, митрополитам, посадникам, тобто пред
ставникам феодальної верхівки.

Справжньою скарбницею давньоруських печаток стало Рю- 
рикове городище біля Новгорода. Щорічно на городищенський 
пісок води Волхова виносять після повеней до 20 давніх печа
ток. Тут знайдено понад тисячу бул X I— XV ст. Ці матеріали 
почав колекціонувати засновник радянської сфрагістики 
М. П. Лихачов. Видатний дослідник зробив цілий ряд виснов
ків, які тепер підтвердились і стали важливим здобутком 
науки.

Великим знавцем давньоруських печаток є керівник Новго
родської археологічної експедиції, член-кореспондент Академії 
наук СРСР В. Л. Янін. У його праці «Актовы е печати Древней 
Руси X — XV вв.» систематизовано і розтлумачено понад 1,5 
тис. таких печаток.

Серед відомих нині найдавнішою є печатка великого київсь
кого князя Святослава Ігоревича (загинув 973 р.), знайдена при 
розкопках Десятинної церкви в 1912 р. Цікаву печатку знайш
ли у наш час київські археологи біля підніжжя Андріївської 
гори. З одного боку на ній зображено архангела Михаїла на 
повний зріст з жезлом у правій руці і кулею (сферою) у лівій, 
а з іншого — св. архієпископа Кирила, також на повний 
зріст із кодексом у лівій руці. Дві подібні печатки знайдено 
в Новгороді.

Коли і кому належала ця печатка? Очевидно, її можна від
нести до XII ст., бо тоді постаті зображали на повний зріст.

Відомо, що на руських князівських печатках аж до X IV  ст. 
включно князі зображали своїх «небесних» патронів. Кожний 
князь мав два імені — мирське і християнське, яке отримував 
при хрещенні. Наприклад, Ярослав Мудрий мав християнське 
ім’я Георгій, Володимир Мономах — Василій і т. д. І якщо лі
топис здебільшого доносить до нас мирське ім’я князя, то пе
чатки — тільки християнське. Порівняти їх дуже важко. Ліче
ні рази писемні джерела дають нам обидва імені князя. Часто 
на печатках (як і в цьому випадку) зображували двох святих: 
перший — це «небесний» патрон власника печатки, а другий — 
його батька. Отже, згадана печатка належала руському князю
XII ст., християнське ім’я якого мало бути або Кирило, або 
Михаїл.

Ім’я Кирило трапляється досить рідко в XII ст.
Пригадаймо інший звичай давньоруських князів — буду

вати в честь своїх «небесних* патронів монастирі та церкви, 
і відразу на думку приходить відома Кирилівська церква в 
Києві, заснована великим князем київським Всеволодом Ольго- 
вичем близько 1146 р. Отже, б£ла належала або самому Все-
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володу, або одному з його синів. Батько 
Всеволода — Олег Тмутараканський 
(у "Слові о полку Ігоревім" як Горисла- 
вич) — мав християнське ім’я Михаїл. 
Отже, християнське ім’я Всеволода Оль- 
говича було Кирило Михайлович і пе
чатка належала саме йому. Всеволод 
Ольгович — досить помітна постать 
в історії Київської Русі. Хитромудрий 
і енергійний політик, він спромігся пе
рейти з Чернігова на великокнязівський 
стіл. Чепуруном, любителем бенкетів 
лишився Всеволод у народному епосі — 
у циклі билин «Чурило Пленкович» (Ки
рило — Курило — Чурило). Батько Чу- 
рила — Пленко Сурожанин — той са
мий Олег Тмутараканський. Ще одну і, 
мабуть, найцікавішу печатку знайшли 
під час археологічних розкопок на вул. 
Волоській. Вона належить до так званих 
бул протопроедра (титул члена неофі
ційної ради при візантійському імпе
раторі) Євстафія. З лицьового боку на 
печатці зображений воїн — Феодор із 
списом у правій руці і щитом у лівій. 
Ліворуч — напис: «Феодор». На зворот
ному боці чіткий напис грецькими лі
терами, що у перекладі читається: «Воз- 
зри на мене, протопроедра Євстафія». 
До цього часу більшість таких печаток 
знайдено в Новгороді, що підтверджує 
новгородське походження. У Києві булу 
Євстафія знайдено вперше.

Князівські були XI ст. мають пере
важно грецькі написи. Лише наприкін
ці XI ст. їх  змінює так званий грецько- 
руський тип печатки, який, у свою чер
гу, з початку XII ст. повністю посту
пається місцем руському типу. Нам пот
рібно дізнатися, хто ж з новгородських 
князів XI ст. мав християнське ім’я 
Феодор.

Серед небагатьох князів, обидва імені 
яких ми знаємо, є син Володимира Мо- 
номаха — князь київський Мстислав Ве
ликий (1076— 1132 рр.). Християнське 
ім’я його було Феодор, про що свідчить 
напис на Мстиславовому євангелії:

Актова печатка 
протопроедра 

Євстафія.

Актова печатка 
з написом 

"днеслово" .
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«князю Феодору, а мирськы Мьстиславу». Це саме підтверджує 
і сучасна йому повість «Життя та ходіння Даниїла». У 1129 р. 
Мстислав заснував у Києві Федорівський монастир, де він сам 
похований і який став усипальницею усього «племені Мстисла- 
вова». А  якщо додати, що Мстислав у X I ст. двічі княжив 
у Новгороді, то сміливо можна твердити, що саме він і є влас
ником печатки.

Але чому на печатці згадується якийсь Євстафій з пишним 
титулом протопроедра? Розгадку цього дає уважне вивчення 
життя Мстислава. Перший раз (1088— 1094 рр.) він став новго
родським князем у 12-річному віці і, природно, правити сам 
не міг. Отже, загадкового Євстафія слід шукати у найближчому 
новгородському оточенні князя Мстислава. Це був радник кня
зя, який правив від його імені і володів правом власної печат
ки. Таких радників у Давній Русі називали «дядьками», або 
« кормильцями ».

Учені вважають, що Євстафія слід шукати серед новгородсь
ких посадників, які фактично правили Новгородом. Таким 
посадником був Завид, християнське ім’я якого Євстафій від
тиснуто на князівській булі. Про зв’язки Мстислава з роди
ною Завида свідчить і те, що пізніше, у 1122 р., Мстислав 
одружився на онуці Завида — Євстафія Любаві («оженися 
Мстиславль Володимировичь в Києве, другою женою поать за 
соба Дмитровну Завидовича посадника Новгородского»).

Московський археолог А. В. Куза запропонував інше розв’я
зання питання про володаря цієї печатки.

Під час розкопок давньоруського міста Жельні, у Пе
реяславському князівстві, знайшли печатку, з одного боку 
якої зображено Михаїла, а з другого — напис з іменем Єв
стафія.

Переяславським князем, який носив християнське ім ’я 
Михаїл, був молодший син великого князя київського Всеволо
да Ярославича — Ростислав. Саме на честь народження Ростис
лава у 1070 р. заклав Всеволод Михайлівську церкву на Ви- 
дубичах у Києві. Чому ж поряд з іменем князя тут знову зга
дується Євстафій?

Відомо, що Ростислав сів на переяславський престол у 
1078 р., тобто коли йому сповнилося лише 8 років. Отже, Рос
тислав потребував досвідченого наставника, і Всеволод дав 
йому у «дядьки» свого ближнього боярина Євстафія.

А  чи не міг Євстафій князя Ростислава і князя Мстислава 
бути однією і тією самою особою?

Збіг досить рідкісного імені та хронологічні зіставлення під
тверджують реальність такого припущення. Адже у 1088 р., 
коли необхідно було супроводжувати Мстислава до Новгорода, 
Ростиславу сповнилося 18 років, він уже брав участь у похо
дах проти половців і не потребував опікуна. Тому Всеволод і 
вирішив приставити Євстафія до свого малолітнього онука і,
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можливо, саме тоді присвоїв йому висо
ке звання протопроедра.

Печатка протопроедра Євстафія ду
же важлива ще в одному аспекті: з лі
топису відомо, що в Києві на Подолі 
існувало торгове подвір’я новгородських 
купців, де навіть стояла Новгородська 
(Михайлівська) божниця. Але про те, 
де вона розміщувалася, не було відомо. 
Знахідка ж печатки Євстафія дає мож
ливість визначити місцезнаходження 
цього подвір’я.

Ще у 1955 р. на вул. Волоській від
крито залишки невідомого храму X II ст., 
який ототожнювали з Новгородською 
божницею. Однак доказів не вистачало. 
І ось, менше ніж за 100 м від цієї 
божниці знайшли печатку новгород
ського походження. Про те, що її знайш
ли на садибі купця, видно із відшу
каних тут скляних браслетів, амфор, 
візантійської монети тощо. Печатка, ма
буть, потрапила сюди з грамотою, надіс
ланою новгородським купцям, що меш
кали на Подолі.

З цього випливає, що саме тут і зна
ходилась новгородська торгова факто
рія, а знайдений храм був Новгород
ською божницею. Зникла ще одна біла 
пляма з історико-топографічної карти 
стародавнього Києва.

Монети розповідають. Стародавня 
монета — це насамперед живий свідок 
минулого. Тому кожний металевий гро
шовий знак для вченого-нумізмата є 
першокласним історичним джерелом. 
Зображення і написи на них дають змо
гу встановити територію давніх держав, 
дати битв і народних повстань, імена 
видатних людей, які не збереглися в 
історії. Наприклад, з більшістю творів 
давньогрецького скульптора Фідія, як і 
з багатьма грецькими та римськими 
храмами й іншими унікальними спору
дами, ми ознайомилися завдяки моне
там. Вони донесли до нас також зобра
ження одягу, зачісок, зброї й предме
тів побуту тощо.

Печатка Федора 
Стратилата. З розко

пок ротонди.

Західноєвропейський 
денарій початку XI ст.
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Візантійська монета 
імператора Ісаака І 

Комніна.

Англійський пенні 
короля Канута Ве

ликого.

Ось чому кожна стародавня монета є 
великою історичною цінністю, але тіль
ки тоді, коли вона потрапляє до музею, 
у руки науковця. Ця цінність ще більш 
зростає, якщо взяти до уваги, що зна
хідки в Києві монет давньоруського 
періоду в наш час дуже рідкісні.

За останнє десятиріччя київські ар
хеологи виявили не тільки візантійські 
монети, а й західноєвропейські денарії, 
яких майже не знаходили на півдні 
Русі. У 1972 р. під час розкопок на 
Червоній площі знайшли дві мідні мо
нети візантійських імператорів Рома
на І (919— 944 рр.) та Костянтина Пор
фірородного, які карбували в 945 р.

Монета Костянтина непогано збе
реглася, на її лицьовому боці (або, як 
прийнято у нумізматиці, аверсі) зобра
жено імператора в урочистому одязі. 
На звороті (реверсі) — напис грецькою 
мовою. Знахідки монет Костянтина Пор
фірородного на території Давньої Русі 
та й самого Києва досить відомі. Але та
кі мідні монети знайдено вперше.

Монета Романа І збереглася значно 
гірше, але можна розглянути поясний 
портрет імператора і грецький напис на 
звороті. Оскільки монета збереглася по
гано, її одразу було неправильно визна
чено. Спочатку вчені-нумізмати вважа
ли, що вона належить імператору Рома
ну II, який правив у 959— 963 рр. Але 
дендрохронологічне датування зрубних 
будівель, де знайшли монету, показало, 
що ці будівлі належать до більш ран
нього періоду. Та й неможливо, щоб у 
неторканому (без пізніших ям або пе- 
рекопів) культурному шарі опинилася 
монета, що карбувалася після існування 
цього шару.

Кому ж вірити — нумізматиці чи 
дендрохронології? І до якого точно ча
су належать будівлі? Від правильної 
відповіді залежали дуже важливі вис
новки: з ’ясування часу заселення Подо
лу, а також віку знайдених тут числен
них речей.



Ще раз ретельно перевіривши свої викладки та графіки з 
допомогою електронно-обчислювальної машини, археологи 
переконалися, що з боку дендрохронології помилки немає. 
Треба знову перевірити нумізматичні дані. Після ретельного 
вивчення було встановлено, що монета, справді, більш ран
нього часу і карбувалась за Романа І.

Ось які «пастки» часом чекають археологів (та й представ
ників будь-якої науки) і обминути їх можливо тільки тоді, 
коли кожна знахідка або явище вивчаються всебічно, коли 
правильність висновків перевіряється різними методами і 
різними вченими.

Якщо літак уночі попадає в промінь лише одного прожекто
ра, то досвідчений пілот ще зможе вивернутись з нього у ря
тівну темряву. Але, коли літак схоплюють промені двох або 
більше прожекторів, то йому це вже не вдасться. Так і в науці, 
зокрема, в археології: щоб дістати правдиве відображення 
будь-якого предмета, потрібно спрямувати на нього світло 
з різних джерел.

Монети Романа І на Русі траплялися переважно у великих 
давньоруських містах: Новгороді, Полоцьку, Пскові. Але най
більше їх знайдено в Києві. П’ять мідних монет входило до 
скарбу 1908 р. із Замкової гори, а дві срібні виявлено в районі 
теперішньої вул. Фрунзе ще в 1896 р. Знахідки монет Рома
на І свідчать про торговельні зв’язки Києва з Царгородом 
після мирних угод Олега та Ігоря.

Згадані срібні монети важливі не тільки як чисто нуміз
матична пам’ятка. Обидві вони знайдені під час розкопок 
великої садиби X — XI ст., оточеної міцним дубовим парканом. 
За характером усіх знахідок можна твердити, що тут жив 
заможний купець, який вів торгівлю з Візантією. Дуже зруч
ним було і розташування його садиби — на самому знамени
тому подільському торговищі.

Унікальною для Києва і взагалі Південної Русі є знахідка 
відразу чотирьох західноєвропейських срібних монет (денаріїв) 
X I ст. під час розкопок біля Львівських воріт у 1978 р. Моне
ти знайшли «зкипілими» в одну невеличку грудку. Мабуть, 
вони були у гаманці, який з часом зотлів. Дві з них нале
жали до чекану короля Англії і Данії Канута Великого. Ці 
монети, названі у нумізматиці «гостроконечним шоломом» 
(на них зображено короля в такому шоломі), датуються 1017— 
1023 рр. Англійською виявилася і третя монета — часу прав
ління короля Едуарда Ісповідника (1042— 1066 рр.). А  остан
ню вчені впевнено відносять до срібла германських імператорів 
Оттонів (1002 р.).

Монети знайдено в місцевості, де в давнину розміщувалися 
квартали лихварів, поблизу міських воріт, звідки починався 
відомий торговельний шлях на Краків, Прагу і далі в Німеч
чину.
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Завдяки монетам ми дізналися про широкі торговельні 
зв’язки Києва X — X I  ст. з Візантією і країнами Західної Євро
пи. Чимало київських купців побувало там, а іноземних куп
ців приймали київські торги. Адже Київ, як визначний еконо
мічний центр, притягував до себе купців з усіх усюд.

«Ріки, що напоюють світ». Розвитку матеріальної культу
ри стародавнього Києва відповідала і духовна культура. У її 
піднесенні, і насамперед поширенні писемності, певну роль 
відіграло і прийняття християнства на Русі. Посилилися зв’яз
ки з близькими мовою і культурою слов’янськими народами.

Князь Володимир Святославич засновує в країні школи (по
силає «збирати у знатних людей дітей і віддавати їх у книж
не навчання»), книгописні майстерні, привозить багато книг 
з Візантії, Болгарії. Нестор-літописець пише, що «Владимир 
землю взора и умягчи, сей же Ярослав сы н Володимир насеял 
книжны ми словесы сердца верных людей, а мы пожинаєм, 
ученье приемлюще книжное».

Писемність як основний компонент усякої культури, навіть 
при пануючому в середньовіччі релігійному напрямі, була для 
тогочасної Київської Русі могутнім засобом до загальнокуль
турного розвитку країни, зростання самосвідомості всього на
роду.

Культурно-історичну роль книги важко переоцінити. Саме 
книга несла ті прогресивні, гуманістичні ідеали, які так чітко 
відображаються у творах давньоруських авторів. Наші предки 
високо цінували і поважали книги. Популярний у Давній Русі 
збірник «Пчела» повчає: «Ум без книг, аки птица без кры льев». 
Блискучий оратор і проповідник Давньої Русі Кирило Ту- 
ровський стверджував: «Сладко медвен сок и добро єсть 
сахар, его же добрее книжны й разум». «Ізборник» 1076 р. по
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чинається повчальним «Словом калугера [монаха] о читанні 
книг»: «Добро єсть, братіє, почитаніє книжне... Коли читаєш 
книгу, не поспішай швидко дійти до іншої глави, а поміркуй, 
що говорять книги і словеса ті й тричі повертайся до однієї 
глави... Не збудувати корабель без цвяхів, а праведника без по- 
читанія книжного... Краса воїну зброя, кораблю — вітрила, 
також праведнику почитаніє книжне».

«Велика користь буває від учення книжного. Книги — це 
ріки, що напоюють світ, це джерела мудрості, адже в них гли
бина незміряна, пірнаючи в яку, добуваєш дорогі перли»,— 
пише давньоруський літописець. У Київській Русі існувало чи
мало книгозбірень при монастирях і церквах, при дворах кня
зів та бояр.

Монастирський статут, прийнятий у Давній Русі, вимагав 
створення при монастирях бібліотек. Для зберігання книг 
призначалася спеціальна людина. Ченці повинні були збира
тися у відповідний час у бібліотеці, де їм видавалися книжки 
до вечора, а після того, як ударять у дзвін, усі мали поверта
ти їх до книгозбірні. Хто затримував книжку, підлягав епі- 
тимії — покаранню. Вивчення «Києво-Печерського патерика» 
свідчить, що цього статуту у Печерському та інших київських 
монастирях суворо додержувались.

Встановлено, що на Русі до середини X III ст. було близько 
десяти тисяч церков. Виходячи з мінімуму книжок, необхідних 
для служби в кожному храмі, а також врахувавши світську 
літературу, можна дістати певне уявлення і про загальну кіль
кість книжок в усій країні. Відомий дослідник давньоруської 
книги Б. В. Сапунов вважає, що книжкові багатства Давньої 
Русі можна визначити у 130— 140 тис. томів.

Книга коштувала дорого не тільки як духовний скарб, а й 
як матеріальна цінність, адже пергамент був досить дорогий. 
Наприклад, щоб виготовити 294 аркуші пергаменту для зна
менитого «Остромирового євангелія» 1056— 1057 рр. (найдав
нішої з відомих нам давньоруських книг), використали шкури 
з цілої череди телят — понад шістдесят голів. Праця перепи
сувача була важкою, вимагала пильної уваги та зосередженос
ті. Недарма книги часто закінчувалися такими приписками: 
«Як радіє заєць, вибравшись із тенет, а птах із клітки, риба 
із сіті, а боржник од лихваря, а холоп від господаря, так само 
радіє переписувач, закінчивши книгу, дописавши останню сто
рінку».

Першу відому на Русі бібліотеку заснував київський князь 
Ярослав Мудрий у 1037 р. при Софійському соборі. Тут же бу
ло відкрито й книгописну майстерню — скрипторій, де пере
писувалися та перекладалися книги, привезені з Греції і Бол
гарії. Це й зрозуміло, адже собор став релігійним та ідео
логічним центром усієї держави. А  Ярослав та його сподвиж
ники добре розуміли значення книги, зосереджуючи тут як



церковні твори, так і літературу з питань світової історії, 
географії, астрономії, філософські та юридичні трактати.

Які ж саме книги зберігались та переписувались у Софій
ській книгозбірні? На жаль, ми знаємо про це не так уже й 
багато, але й те, що відомо, свідчить, що Київська Софія була 
центром передової думки на Русі в XI ст.

Відомий знавець давньоруських літописів О. О. Шахматов 
вважає, що саме тут складено літописний звід 1037— 1039 рр. 
У Софії було написано (десь між 1037— 1051 рр.) митрополи
том Іларіоном і знамените " Слово про закон і благодать" . Тут 
розроблялися і складалися основи першого збірника законів 
давньоруської держави «Руська правда»; створено «Ізборники 
Святослава» 1073 та 1076 рр.; диякон Григорій написав відо
ме «Остромирове євангеліє» (1056— 1057 рр.).

У Софійському соборі могли зберігатись і слов’янські кни
ги більш раннього періоду — початку X ст., про що свідчить 
відкрита вченими ранньослов’янська азбука, написана на сті
ні Софійського собору. Деякі настінні написи свідчать про те, 
що соборні дяки мали учнів, яких навчали грамоти. Один з них 
зробив на стіні собору такий напис: «Піщ ан писал в дяки ходи 
виученикомь».

У Ярославовій бібліотеці, де налічувалося понад 950 томів, 
було чимало історичних творів візантійських авторів: хроніки 
Іоанна Малали, Георгія Амартола та інші, де описано події 
всесвітньої історії. Ними охоче користувалися складачі давньо
руських літописів. Популярними були на Русі збірник «Алек-
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сандрія» про життя Александра Македонського та різні збірки 
притч з церковних житій і творів давньогрецьких авторів (Плу- 
тарх, Ксенофонт, Арістотель, Евріпід, Геродот, Демосфен тощо), 
такі, як «Пчела», «Ізмарагд», «Златоструй», «Маргарит».

Та чи не найбільша заслуга Ярославової книгозбірні і пере- 
писувальної майстерні при ній у тому, що книги, які вийшли 
звідти, стали основою інших бібліотек, послужили справі по
ширення писемності на Русі. Було створено велику бібліотеку 
Печерського монастиря, який з кінця XI ст. стає центром русь
кої «книжності». У різних куточках великої держави вини
кають бібліотеки, створюються літописні ізводи, літературні 
твори.

Отже, в Ярославовій бібліотеці зберігалися неоціненні скар
би духовної культури тих часів. Але в літописах жодного разу 
не згадується про знамениту бібліотеку після 1037 р. Яка її 
спіткала доля? Це питання хвилює багатьох дослідників і нині. 
Думки щодо дальшої долі бібліотеки Ярослава розділились. 
Ряд дослідників вважає, що під час віроломної ханської навали 
1240 р. її сховали в підземних лабіринтах, які обросли леген
дами. Особливо поширена думка, що бібліотека захована в під
земних галереях Софійського собору і її треба лише відшукати. 
На чому ж грунтується ця думка?

У 1916 р. неподалік від Софійського собору провалилася 
земля і було виявлено підземний хід. Дослідники київської 
старовини провели невеликі розкопки цього ходу й на земля
ній підлозі знайшли шматок березової кори з таким написом: 
«А  ще кто знайде сей ход, той знайде велий скарб Ярославов». 
От на це «джерело» й посилаються ті, хто вважає,.що саме тут 
і зберігається книгозбірня Ярослава. Але серйозне обстеження 
«джерела» доводить марність цих сподівань.

Кому потрібно було вказувати на місцезнаходження «скар
бу Ярослава» і чому він не дістав його сам? А  головне, що на
пис зроблено літерами, характерними для кінця XVII — по
чатку XV III ст. До цього ж періоду належить і цегла, якою 
викладено всі відомі підземні ходи біля Софії. Як бачимо, 
цей напис аж ніяк не може бути достовірним джерелом. Але 
він показує, що бібліотекою Ярослава цікавились і в той час. 
Отже, вагомих доказів, що книгозбірня Ярослава зберігається 
у підземеллі Софійського собору, на сьогодні немає. Вірогідні
шим здається припущення, що книги з бібліотеки Ярослава 
Мудрого розійшлись по бібліотеках різних соборів та мона
стирів, перейшли до рук його нащадків. Сліди ведуть до інших 
значних на той час книгосховищ, наприклад, до книгозбірні 
сина Ярослава — чернігівського князя Святослава, який згодом 
став великим князем київським (1073— 1076 рр.).

У писемних джерелах є відомості, що Святослав охоче зби
рав книги. Звичайно, до нього потрапила частина батькової 
бібліотеки. Про це свідчить хоча б «Ізборник» Святослава
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(1076 р.), що зберігається нині в Державній публічній бібліо
теці ім. Салтикова-Щедріна в Ленінграді. Коли Святослав став 
київським князем, він, безперечно, перевіз книги до Києва. 
Продовжувала працювати книгописна майстерня. І саме на 
основі матеріалів бібліотеки Київської Софії було складено 
«Ізборник».

Заслуговують на увагу також твердження вчених про те, 
що про бібліотеку Ярослава згадують близько 20 руських книг 
XI ст. І хоча на жодній із них не позначено місця написан
ня, неважко додуматися, що коли не всі, то більшість із них 
вийшли із книгописної майстерні, заснованої Ярославом. Крім 
того, і це дуже важливо, до нас дійшли твори середини X I ст., 
розмножені згодом багатьма поколіннями переписувачів. їх  
тексти походять від оригіналів, що зберігались у княжій біб
ліотеці в Києві.

Книги з бібліотеки та книгописної майстерні Софійського 
собору тривалий час зберігалися в інших церквах і монасти
рях, про що свідчать згадки наступних століть. Найімовірніше, 
що доля Софійської та Святославової бібліотек пов’язана з 
іншою славетною книгозбірнею Києво-Печерської лаври, що 
збагачувалася в основному завдяки пожертвуванням знатних 
осіб. Святослав пожертвував великі кошти на будівництво 
Успенського собору Печерської лаври. І сам брав участь у 
плануванні майданчика для нього. Очевидно, він передав або 
заповів Печерському монастиреві і свою бібліотеку.

Книги Софійської бібліотеки служили цілям освіти і роз
ходились по всій Русі, сіючи добро, розповідаючи про велику 
і могутню державу наших предків.

У червні 1969 р. на території Державного архітектурно- 
історичного заповідника «Софійський музей» встановлено ме
моріальний знак на честь заснування в далекому XI ст. першої 
бібліотеки. На гранітному камені скульптор І. П. Кавалерідзе 
викарбував портрет Ярослава з книгою в руках, а під ним на
пис: «Року 6545 (1037) Ярослав цей, син Володимира, засіяв 
книжними словами серця вірних людей. Велика ж бо користь 
людині від учення книжного».

Уже з кінця XI ст. Печерський монастир стає головним ідео
логічним і культурним центром давньоруської держави К Тут 
жили і працювали відомі письменники та історики Феодосій, 
Никон, Нестор, художник Аліпій, лікар Агапіт та ін. Саме з 
ченців Києво-Печерського монастиря призначалися єпископи 
в усі землі Руської держави. Ігумен монастиря був впливовою 
людиною в країні. У монастирі знаходилися художня і книго
писна майстерні. Саме в стінах Печерського монастиря Нестор 
створив невмирущі пам’ятки історії Київської Русі — «Повість

1 Пізніше Києво-Печерський монастир (лавра) став також оплотом 
реакційності і релігійного мракобісся.
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временних літ», «Читання про життя і 
згублення Бориса і Гліба» та «Житіє 
Феодосія» 1. Тут же в X III ст. написано 
історико-літературний твір «Києво-Пе- 
черський патерик» — неоціненне джере
ло для вивчення давньої історії нашої 
країни.

Безперечно, творці таких відомих 
пам’яток користувалися чималою біб
ліотекою монастиря, яка зберігалася 
тут тривалий час, незважаючи на чис
ленні пожежі, набіги половців, монго- 
ло-татарську навалу. Про книгописну 
майстерню згадує Нестор у «Житії 
Феодосія». Феодосій Печерський випи
сував рукописи для книгозбірні мона
стиря, яку поповнив і багатьма своїми творами. Нестор роз
повідає також про Никона, який у свою чергу писав книги 
(у 1068— 1073 рр. Никон складав так званий «Київський літо
писний Ізвод»), «про вельми вмілого книжкового майстра 
Іларіона». Поповнювалася бібліотека й дарами від князів. 
Так, «Києво-Печерський патерик» розповідає про те, що чер
нігівський князь Святослав Давидович (Микола Святоша), онук 
Святослава Ярославича, у 1106 р. постригся в ченці Печерсь- 
кого монастиря і в келію свою перевіз велику бібліотеку, яку 
після смерті заповідав монастиреві. «Книг його і до сьогодні 
багато в монастирі»,— записано у «Патерику».

Про багатющу книгозбірню Печерської лаври писав арабсь
кий мандрівник і письменник Павло Алеппський, який супро
водив свого батька, антіохійського патріарха Макарія в його 
подорожі до Москви в 1653 р.: «Тут є прекрасне книгосховище, 
де знаходяться надзвичайно дорогі книги... В пошуках архі
мандрита Печерського ми бачили старі грамоти за 500 років 
на пергаменті...». На жаль, ця величезна, неоціненна за свої-

1 Нещодавно створено документальний графічний портрет цього ви
датного історика та письменника Давньої Русі. Відомо, що він довгий 
час був ченцем Києво-Печерського монастиря, де його й поховано. Гроб
ниця Нестора збереглася до нашого часу і знаходиться у ближніх печерах. 
Учені на основі методу відомого скульптора-антрополога М. М. Герасимова 
(його широковідомі скульптурні портрети діячів історії та культури на
водяться в кожному підручнику історії — Ярослав Мудрий, Андрій Бого- 
любський, Улугбек тощо) вирішили відтворити портретні риси літописця. 
Цей задум здійснила відомий фахівець-антрополог з Інституту археології 
АН УРСР Є. І. Данилова.

Дослідження встановили, що Нестор жив приблизно 65 років, мав 
зріст 165 см, був трохи худорлявим і дещо сутулим (мабуть, від дов
готривалого сидіння над рукописами). Виразне обличчя мало спокійні 
риси. Графічний портрет Нестора-літописця відтворений на основі деталь
ного вивчення скелета і відбиває дійсний, а не уявний вигляд цієї людини.
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ми скарбами бібліотека повністю згоріла під час пожежі в мо
настирі.

Як гадають учені, велика бібліотека діяла при Видубицько- 
му монастирі, який заснував у 1070 р. син Ярослава Мудрого 
Всеволод. Поряд з монастирем розташувався і «Красний двір» 
Всеволода. Монастир став родовим гніздом Всеволодових на
щадків. Сам Всеволод був на той час високоосвіченою люди
ною. Він володів п’ятьма мовами («дома сидя п’ять мов ви
вчив»). Син його, Володимир Мономах, відомий не тільки як 
видатний державний діяч, а й як талановитий письменник. 
У Видубицькому монастирі велась велика робота щодо реда
гування «Повісті временних літ». Відомо, що згідно із завдан
ням Володимира Мономаха в 1116 р. ігумен монастиря Силь- 
вестр зробив другу редакцію «Повісті...» Пізніше, у 1199 р., 
ігумен Мойсей склав Київський літопис. Зрозуміло, що це 
важко було б зробити, не маючи під рукою історичної літера
тури, державних актів, княжого листування тощо.

Бібліотеки були не лише при монастирях і княжих дворах, 
а й у приватних осіб. Велику бібліотеку мав Клим Смолятич — 
книжник і філософ, знайомий з працями давньогрецьких фі
лософів. Згодом він став київським митрополитом. Як розпо
відає Іпатіївський літопис, він «... бы сть книжник и философ, 
так яко же в Русской земле не бяшет». Сам Клим, звертаючись 
до смоленського пресвітера Фоми, який звинувачував його 
у гордині, писав, що користувався творами Гомера, Арістотеля 
і Платона.

Давньоруський письменник Данило Заточник, створюючи 
своє знамените «Слово», користувався великою кількістю книг. 
З приводу цього він писав: «Я, княже, ні за море не їздив, 
ні у філософів не вчився, але був як бджола — припадаючи до 
різних квітів, збирає вона мед у соти, так і я з багатьох кни
жок збирав солодощі слів і смисл їх зібрав, як міх у води 
морські».

Була власна бібліотека й у ченця Києво-Печерського мона
стиря Григорія. Як розповідає «Києво-Печерський патерик», 
на книги Григорія не раз зазіхали злодії. Коли їх спіймали та 
почали судити, ченцеві стало їх жаль. Він подарував книги 
київському тисяцькому, щоб той змилувався і відпустив зло
діїв. Решту книг Григорій, «щоб не спокутувати людей», 
продав, а гроші роздав бідним. Під час археологічних розкопок 
житлових кварталів давнього Києва виявлено чимало фраг
ментів давніх книг, зокрема, мідних застібок від обкладинок, 
накладок тощо. Золоту платівку із зображенням Христа, яка 
колись прикрашала обкладинку якоїсь книги, знайдено на 
вул. Рейтарській.

Писемні та археологічні джерела свідчать, що книгозбірні 
Києва були не біднішими (а Софійська та Печерська й значно 
більшими) від бібліотек Західної Європи тих часів. У західно
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європейських бібліотеках зберігалося, як правило, по кілька 
десятків рукописів. Якщо ж налічувалося понад сто томів, 
то це вважалося великим зібранням. Наприкінці X III ст. в 
Німеччині славився своїми книжковими скарбами Гуго фон 
Тримберг, який мав близько 200 книг. І зовсім винятковим 
явищем сучасники вважали книгозбірню Крайландського абат
ства в Англії, де налічувалося 300 томів.

Писемність у Давній Русі була належністю різних верств 
міського населення. Свідченням цього є численні новгородські 
грамоти на бересті, графіті на стінах давніх монументальних 
споруд, написи на горщиках, корчагах, пряслицях та багатьох 
інших предметах домашнього вжитку. Про поширення писем
ності свідчать і писала (стилі) — залізні, бронзові, кістяні — 
для писання на воскових дощечках, бересті, штукатурці, 
знайдені під час археологічних досліджень. Більшість з них 
залізні. Вони являли собою загострені стержні з лопаточкою 
у вигляді перевернутого трикутника. Рідкісне кістяне писало 
X  ст. знайдено на Подолі: вирізьблена голова ведмедя вінчає 
собою стержень, трохи зігнутий для зручності. Писала в дав
нину носили в спеціальних шкіряних чохольчиках, що при
в’язувалися на ремінцях до пояса.

Всі згадані написи, писала, окремі елементи давньоруських 
книг, знайдені під час розкопок у Києві, свідчать про те, що 
серед ремісничо-торгових верств населення у X — X III ст. вже 
значною мірою використовували писемність. Знання грамоти 
вимагали різні ремісничі спеціальності. Відповідно й писем
ність була не тільки привілеєм князів, церкви, всієї пануючої 
верхівки, а й надбанням інших верств міського населення.



Облога Києва. Наприкінці 1240 р. 
величезна армія завойовників на чолі 
з ханом Батиєм — онуком Чінгісхана — 
«многом множьством силы  своей» під
ступила до Києва і обложила його. Під 
час однієї з вилазок киянам удалося 
захопити полоненого— «язика», якого 
звали Товрул. І той розповів, що під 
Києвом Батий зібрав усі свої війська, 
всіх своїх найкращих воєвод, які брали 
участь у поході на Русь. Такої сили для 
оволодіння одним містом Батий не зо
середжував ніколи. Літописець зазна
чає, що від скрипіння возів, ревіння 
верблюдів, іржання коней монголо-та- 
тарського війська не чути було люд
ського голосу.

Головний удар ворожі війська на- 
Глек з гутного скла.                 несли з півдня в районі Лядських воріт,

де знаходилося велике Козине болото, 
яке охороняло підступи до міста. За
войовники почали штурм Києва взимку 
(6 грудня, як повідомляє Лаврентіїв- 
ський літопис), коли болото замерзло. 
До того ж Батий «пороком же бес пре- 
стани бьющим день и нощь, вы биша 
стены ».

Пороки — це могутні камнеметальні 
машини. За їх допомогою Батиєві ор
динці руйнували ворота або ділянку ва
лу чи збивали з нього заборола (захис
ний бруствер з дерева), за яким хова
лися від стріл захисники. Після цього, 
засипаючи зруйновану ділянку хмара- 

Глек-кумган. ми стріл, завойовники йшли на приступ.



За деякими повідомленнями, під Києвом Батий зосередив 
32 пороки.

Так було і біля Лядських воріт. Зруйнувавши частину валу, 
Батий кинув свої війська на штурм. Розпочався жорстокий бій 
на розбитому валу: «И возидоша горожаны на избиты е стены 
и ту бяше видити лом копеины  и щет скепание, стрелы омра- 
чиша свет побежены м». Вороги увірвались в «город Яросла
ва», але їхні втрати були настільки великі, що Батий змушений 
був припинити бій і дати війську відпочинок.

На ранок битва продовжилася ще з більшою силою. Кияни 
на чолі з воєводою Дмитром устигли закріпитися в «городі 
Володимира». Та ворог, кількісно переважаючи захисників 
міста, прорвався у київський дитинець через Софійські ворота 
і оточив Десятинну церкву. Від ударів каміння, що його метали 
пороки, і від ваги людей, що скупчилися там, стіни першого 
кам’яного храму Русі завалилися, поховавши під руїнами 
останніх героїчних захисників Києва.

Кияни захищали кожну вулицю, кожний дім. Розкопки від
кривають нам і картини самого бою, і картини страшного по
грому, якому піддали захоплене місто завойовники. У різних 
частинах Києва виявлено братські могили захисників міста. 
Багато людських кістяків знайдено просто на вулицях, під 
руїнами будинків і соборів. На підлозі будинку, розкопаного 
на вул. Десятинній, серед завалів обпаленої глини, вугілля 
археологи знайшли десять кістяків чоловічих, жіночих та 
дитячих. Від більшості житлових і господарських споруд, 
палаців і соборів Києва залишилися одні згарища.

Після Батия. Отже, Київ був спалений і пограбований. Біль
шість мешканців загинула або потрапила у полон. Багато лю
дей «бежаху ис татар» в Галицько-Волинське князівство і далі 
на захід. Так, хроніст Матфей Паризький повідомляв про бі
женців з Русі в далекій Саксонії. У 1245 р. у Франції опинив
ся ігумен монастиря Спаса на Берестові в Києві Петро Акеро- 
вич, який виконував на той час обов’язки митрополита всієї 
Русі. Він виступав на всеєвропейському церковному соборі 
в Ліоні, скликаному папою римським Інокентієм IV для роз
гляду питання про віроломну ханську навалу. Київ був обез
кровлений, його квітуча культура розорена. Непоправної шко
ди зазнало насамперед високе мистецтво зодчих та золотих 
справ майстрів, художників і літописців, матеріальна база 
розвитку якого значною мірою була знищена.

Реакційні дворянські й буржуазні історики стверджували, 
що після Батиєвої навали Подніпров’я перетворилося на пусте
лю, а нове населення прийшло сюди з Карпат лише в XV ст. 
А представники шляхетської великопольської історіографії 
намагалися довести, що нібито Україна була заселена і циві
лізована польською шляхтою, що «польська шабля захищала 
Русь від татар, а польський плуг її обробляв».
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Київська родина, що загинула в 1240 р. З розкопок 1973 р.

Але це аж ніяк не відповідає дійсності. Уже в найближчий 
час місто починає відбудовуватися. Повертаються мешканці, 
що врятувалися у поліських районах. У 1246 р. посол папи 
римського Плано Карпіні бачив у Києві вже 200 будинків. Тут 
він зустрів багатьох іноземних купців — Михаїла з Генуї, 
Мануїла з Венеції, Миколу з Пізи, Якова Реверея з Акри, а 
також менш відомих торговців з Константинополя (Царгорода), 
Австрії, Польщі. Перебування в Києві навіть у ці найскрутніші 
для міста часи представників найбільших торгових міст Євро
пи та Близького Сходу свідчить, що і в перші роки після ор
динської навали Київ лишався важливим міжнародним тор
говим центром. Київ й надалі залишався важливим полі
тичним, економічним і культурним центром Східної Європи. 
Містом керував тисяцький. Вірогідно, це був намісник великого 
князя Ярослава Всеволодовича Дмитро Єйкович. Самих монго- 
ло-татар у місті не було, найближча їхня ставка знаходилася в 
Каневі. Переписавши населення і обклавши його тяжкою дани
ною, завойовники володіли руськими землями з допомогою 
місцевих феодалів.

Хан Батий, зважаючи на традиційне значення Києва як сто
лиці держави, передавав місто найсильнішому князеві, якого 
призначав великим князем. Спочатку ним був Ярослав Всево
лодович, а після смерті Ярослава — його син Олександр Нев- 
ський. Проте Олександр Невський, як і його батько, не 
став правити в Києві, а залишився у Північній Русі. Київ
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і Київщина лише номінально належали до їхніх воло
дінь.

Рідкісні писемні джерела того періоду не дають вичерпних 
даних про київських князів аж до 30-х років X IV  ст. З цього 
часу в Києві княжив якийсь Федор, васал Золотої Орди. 
У 1362 р., розгромивши монголо-татар на р. Сині Води, ли
товський великий князь Ольгерд вигнав з Києва Федора і по
садив на київський престол свого сина Володимира. Володимир 
Ольгердович та його нащадки правили тут, з деякою перервою, 
до 1470 р.

Київ став у цей час центром боротьби проти наступу поль
ських та литовських феодалів на руські землі. Київські князі 
Олександр (Олелько) Володимирович та Симеон Олелькович 
висувалися кандидатами у великі князі литовські, що свідчить 
про їхній відчутний авторитет у державі. Це підтверджують 
їхні династичні зв’язки з Твер’ю, Москвою, Молдавією. Через 
свою незалежну поведінку, а також тісні зв’язки з Москвою і 
був вигнаний з Києва у 1394 р. Володимир Ольгердович литов
ським великим князем Вітовтом, а пізніше ув’язнений його син 
Олелько. Михайло Олелькович за організацію заколоту проти 
великого князя литовського у 1481 р. страчений на Замковій 
горі в Києві. Головним спрямуванням політики київських 
князів було прагнення добитися найширшої автономії у Ли
товській державі, тісного союзу з іншими руськими зем
лями.

Київ уходив до складу дуже своєрідного політичного 
об’єднання — Великого князівства Литовського і Руського, 
при владі стояли литовські феодали, та в країні переважала 
руська культура. Державною мовою була руська, літописання 
також велося руською мовою. Судочинство здійснювалося за 
«Руською правдою».

Київ залишався резиденцією митрополита і великою мірою 
впливав на політичну ситуацію на Русі. Тут призначалися 
єпископи в різні руські князівства.

У тяжких соціально-економічних умовах після монголо- 
татарської навали поступово відроджувалася культура: пере
писувались рукописи та інші книги. Відомий факт перепису
вання ще в кінці X III ст. ілюстрованої «Хроніки Георгія 
Амартола». У Софійському соборі створено нову «Київську 
кормчу книгу» (збірник церковних правил), яка швидко поши
рилася по всій території київської митрополії. У 1397 р. тут 
написано відомий Київський псалтир (церковну книгу) — 
найдавніший ілюстрований псалтир на Русі. Під керівництвом 
державного діяча та письменника митрополита Кипріана бу
ло створено важливу працю «Список Русских городов дальних 
и ближних», в одній з частин якої («А  се Киевскыи городи») 
описано територію Київської землі часів Володимира Ольгер- 
довича.
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Традиції давньоруського письма розвивались і в наступні 
століття. Деякі кияни закінчували університети в Парижі, 
Болоньї, Празі, Кракові. Так, у 1389 р. в паризькій Сорбонні 
(тоді заклад для підготовки духівництва) вчився Теофіл Гни- 
верба з Києва, а в списку студентів Сорбонни за 1397 р. чис
лився Герман Вілевич — «ліценціат мов і бакалавр рутенської 
нації з Києва». Стежка до Парижа в ті часи була второваною, 
тому й у XV ст. кияни були в Сорбонні частими гостями. Серед 
них відомі навіть два доктори наук — Бенедикт Сервін та Іван 
Тинкевич.

Зазнала великих втрат матеріальна культура, в першу чер
гу архітектурні споруди. Пощастило вціліти в 1240 р. Со
фійському, Успенському, Печерському, Михайлівському Зла
товерхому, Видубицькому та Кирилівському соборам, Пирого- 
щі, ротонді. Для підтримання нормального стану цих монумен
тальних споруд необхідні були певні економічні ресурси, яких 
Київ у післямонгольський період мав дуже обмежену кількість. 
Тому нагляд здійснювався лише за найбільш значними будів
лями, насамперед соборами, які одержували фінансову до
помогу великих феодалів або (як деякі монастирі) самі воло
діли чималими маєтками.

Отже, причиною загибелі багатьох давніх споруд, крім руй
нування під час штурму в 1240 р.,було встановлення тяжкого 
золотоординського панування в країні. До цього слід додати 
наслідки кількох розгромів міста, особливо ордами хана Мен- 
глі-Гірея у 1482 р., а також землетрусів, пожеж тощо. На ста
ні київських пам’яток позначилася й заборона у 1481 р. буду
вати і ремонтувати православні церкви.

Археологічні дослідження Києва останніх років повністю 
спростували твердження про відсутність життя в X IV — XV ст. 
у Верхньому місті. Залишки жител та печей, знахідки київсь
ких та іноземних монет, кераміки, кладовища цього періоду 
показують, що навіть у «городі Володимира», який найбільше 
постраждав під час штурму в грудні 1240 р., стояли житла, 
курилися печі, тут торгували, відвідували Трьохсвятительську 
церкву та ротонду. Такі ж матеріали виявлені і в різних міс
цях «гброда Ярослава». Не припиняла свого існування рези
денція митрополитів — Софійський собор, про що красномовно 
свідчать, крім писемних джерел, численні графіті. Продовжу
вала функціонувати й інша видатна пам’ятка давньокиївського 
зодчества — Михайлівський монастир.

Матеріали X IV — XV ст. виявлені майже на всій території 
Подолу. Тут уперше знайдено скло цього періоду. Але особливо 
важливою знахідкою стали виявлені на вул. Зелінського за
лишки кам’яної споруди — церкви Різдва Богородиці. Науко
вий аналіз будівельних матеріалів (плінфи, розчину, фреско
вого розпису) показав, що вони не мають подібних у давньо
руському зодчестві. Серед кольорів полив’яних плиток підлоги
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Залишки кам'яної споруди X IV —XV ст. Поділ.

з’являється синій колір, який не зустрічався в давньоруський 
час. За характером сировини ці будівельні матеріали можна 
порівняти лише з матеріалами найпізнішої давньокиївської 
будівлі — ротонди, спорудженої наприкінці X II— на початку
XIII ст. Ці дослідження спростували думку про те, що кам’яне 
будівництво у Києві відновлюється лише в XVII ст.

Продовжувалося життя і на околицях Києва. Монети, за
лишки жител, цілі гончарні комплекси виявлені на Клові, у 
Видубичах, Дорогожичах, Замковій горі. Поблизу Кирилівсь
кої церкви знайдено великий скарб арабських дирхемів, які 
датуються першими десятиліттями після Батиєвої навали. Дія
ли церква Спаса на Берестові та Пустинно-Микільський мона
стир. Останній відігравав помітну роль у житті Києва тих ча
сів. Як і раніше, дуже впливовим на всій Русі був Києво-Пе
черський монастир.

Аналіз писемних та археологічних джерел показав, що 
територія Києва у післямонгольський період здебільшого збе
реглася у межах давньоруського часу, але кількість його меш
канців зменшилась у п’ять-шість разів. Про розміри Києва 
(від Золотих воріт у Верхньому місті до річки Почайни на 
Подолі) повідомляє грамота 1499 р., видана великим князем 
литовським Олександром. У ті часи мито збирали з кожного 
воза, і купці, як повідомляє ця грамота, «коли едут с Кієва 
возы свои товаром тяжко наклады вают, для мита, ижбы во-
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зов меньшей бы ло». Але занадто важкі вози на численних 
київських пагорбах часто ламались і це допомогло властям 
придумати заходи проти купецьких хитрощів. Тепер наказува
лося: «в которого купца воз поломится с товаром: на одну сто
рону по Золоты е ворота, а на другую сторону — по Почайну 
реку, ино тот воз с товаром бировали на воєводу Кіевского 
(забирали до державної скарбниці.— Г. І.)».

Центр життя Києва перемістився на Поділ — традиційний 
осередок ремісничого виробництва і торгівлі. Тут мешкали куп
ці, а також ремісники та інші робочі люди, які своєю працею 
відроджували місто після страшної ханської навали. Там же 
вирувало знамените київське торговище, поряд стояли генуезь
кий, вірменський та інші торгові двори, численні склади. У гир
лі Почайни була завжди запруджена кораблями Київська 
гавань. На головній торговій площі стояли також міська рату
ша та міський собор — Пирогоща. На деякий час Поділ стає 
навіть синонімом^самого Києва. У тогочасних документах його 
називають і «новим містом», і «нижнім містом», і просто 
Києво-Подолом. Новим дитинцем, що служив резиденцією кня
зя, а пізніше воєводи, стала Замкова гора, яка домінувала над 
Подолом. На ній наприкінці X IV  ст. побудовано могутній за
мок, стіни якого складалися із 133 зрубів-городен, укріплених 
15 баштами.

Отже, хоч ординська навала 1240 р. завдала величезної 
шкоди Києву — підірвала його продуктивні сили, матеріальні 
і духовні ресурси, вона не привела до повного запустіння міста. 
Невтомною працею кияни зберегли свою культуру, побут, лише 
пристосувавши їх до нових умов. Дослідження кераміки, бу
дівельної техніки, оборонного зодчества, техніки карбування 
монет, написів на стінах споруд, книгописання вказують на 
продовження і розвиток традицій давньоруського часу.

Складною була доля Києва в наступні століття. З укладен
ням Люблінської унії 1569 р. Київ підпав під владу шляхет
ської Польщі. Населення міста брало активну участь у виз
вольній боротьбі українського народу проти феодального і 
національного гніту польсько-шляхетських загарбників. Так, 
у 1592 р. повстанський загін, очолюваний К. Косинським, з 
допомогою київських міщан оволодів Київським замком. Місь
ка біднота брала участь у селянсько-козацькому повстанні 
1594— 1596 рр. під проводом С. Наливайка.

Київ у цей час продовжував розвиватись, незважаючи на 
утиски і гноблення іноземних поневолювачів і своїх місцевих 
феодалів. Тут зосереджуються торгівля і ремісниче виробницт
во всього Подніпров’я. Київські купці вели торгівлю з Російсь
кою державою, країнами Західної Європи, Кримським ханст
вом, Туреччиною, Іраном. Підносилося культурне життя, зро
стала політична активність киян. З організацією у 1615 р. 
Київського братства Київ став центром ідеологічної боротьби
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проти католицизму та уніатства на Україні. При братстві бу
ло засновано школу, яка стала основою відомої в усіх слов’ян
ських країнах Київської академії, звідки вийшло чимало дер
жавних діячів, учених, письменників, художників, компози
торів.

У грудні 1648 р. кияни радісно вітали Богдана Хмельниць
кого, який прибув у Київ після перемог над польською шлях
тою. В січні 1654 р. вони зустрічали біля Софійського собору 
російське посольство і одностайно схвалили рішення Переяс
лавської ради про возз’єднання України з Росією, внаслідок 
якого Київ увійшов до складу Російської держави. Відкрились 
широкі можливості для дальшого економічного і культурного 
розвитку міста. У Києві швидко розвивалися ремесла, зростала 
торгівля, почалося інтенсивне кам’яне будівництво.

Археологічні пам’ятки, знайдені останнім часом, відбивають 
історію Києва X IV — XV III ст., відкривають усе нові й нові 
сторінки його життя.

Чудовий витвір московських ремісників. Численні археоло
гічні знахідки розповідають про інтенсивне суспільно-еконо
мічне і культурне життя Подолу X IV — XV III ст. Вироби з ке
раміки (полив’яні миски та глечики, горщики, поліхромні ках
лі, люльки, іграшки), з гутного скла (карафки, барильця, чар
ки, кухлі, штофи), з кольорових і чорних металів свідчать про 
високу майстерність подільських ремісників. Багато знахідок 
привізних товарів, іноземні монети вказують на жваву торгів
лю Києва і його широкі міжнародні зв’язки.

Одна з найцікавіших знахідок — глечик-кумган XV II ст. 
Його знайдено на глибині 3 м під час археологічних розкопок 
кафедрального католицького собору на місці будівництва кри
того Житнього ринку. Глек-кумган чорного кольору, поверхня 
його ретельно залощена, з боків — рельєфний лінійно-хвиляс
тий орнамент. У верхній частині носик кумгана з’єднаний з 
краєм горла невеликою перемичкою з виступом у вигляді 
дзьоба птаха, тому ці глеки в документах XVII ст. називали 
«воронцями» або «кумганами».

Чорнолощені кумгани — одна з найвишуканіших форм 
московських глеків. Зустрічаються вони значно рідше, ніж 
звичайні глеки. Виробляли такі кумгани московські ремісники 
з Яузької гончарної слободи. Особливо часто чорнолощені кум
гани археологи знаходять в культурних шарах Москви кінця 
X V — XV III ст. Цікаво, що знайдений на Подолі кумган є од
ним з найбільших, досі відомих. Цей кумган схожий на глеки 
з Ірану чи Середньої Азії. В цьому немає нічого дивного — 
чорнолощена кераміка була добре відома у мусульманських 
містах Середнього Поволжя X III— XIV ст., які мали постійні 
зв’язки з країнами Сходу. А  кумгани московського виробницт
ва дуже близькі до приволзької чорнолощеної кераміки і, без 
сумніву, мають східне походження.
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Чудовий витвір московських ремісників — кумган з По
долу — ще раз свідчить про торговельні зв’язки Києва з Мос
квою в XVI — першій половині XVII ст.

Вироби київських ремісників, особливо це стосується гонча- 
рів-кахлярів і гутників-склоробів, були відомі й у Москві. До
XVII ст. в Москві не існувало кахляного виробництва. Нечис
ленні кахляні печі були лише в царських палацах та патріар
ших покоях і обладнувались, як повідомляють документи дру
гої половини XVI і початку XVII ст., на «київський взірець» 
приїжджими майстрами. З початку XV II ст. у Москві з’яв
ляється і швидко розповсюджується власне виробництво піч
них кахлів. А  в середині століття вже починається виробницт
во нових видів кахлів — полив’яних і поліхромних.

Користувалось попитом в Москві і гутне скло з Украї
ни. Звідси, зокрема з Києва, запрошувалися гутники-склодуви, 
коли на початку XV II ст. в Москві виникали перші скло
заводи. Відомо, що в 1662 р. цар Олексій Михайлович звелів 
купити в Черкаських містах (так тоді називали Наддніпрян
ську Україну.— Г. І.) скляний посуд для аптекарського приказу.

Усе це є доказом тісних зв’язків двох братніх народів — 
російського й українського, Москви і Києва, зокрема, у X V I—
XVII ст.

Католицький кафедральний собор. У 1973— 1974 рр. під 
час розкопок на території Житнього ринку виявлено невідому 
і дещо незвичайну споруду. Вона була зведена переважно з 
давньоруських будівельних матеріалів: плінфи, цем’янки, 
блоків пісковику. Зрідка зустрічалась жолобчаста цегла, так 
звана «литовка», яка датувалася X V I— XV II ст. Як давньо
руські, так і пізніші будівельні матеріали скріплювалися не
характерним для давньоруського зодчества вапняково-піща
ним розчином.

За планом це був трьохнефний чотирьохстовповий майже 
квадратний храм. Кожну стінку проти стовпів прикрашали 
внутрішні пілястри. Товщина стін перевищувала 2 м. Східну 
частину повністю відкрити не вдалося — вона лишалася під 
проїжджою частиною вул. Житньоторзької.

Ретельне вивчення архітектури храму, аналіз будівельних 
матеріалів показали, що він мав культове призначення і да
тується X V I— XVII ст. Певні підстави для цього дає повідом
лення посла австрійського імператора Рудольфа II Еріха Ля- 
соти, який відвідав Київ у травні 1594 р. За свідченням Ля- 
соти, на Подолі у той час церкви були «майже всі дерев’яні, 
крім однієї кам’яної, що знаходиться на площі». Кам’яна 
церква — це добре відома церква Пирогощі, яка стояла на те
риторії сучасної Червоної площі, а не біля Замкової гори. От
же, ця споруда належить до пізнішого часу.

У кінці XVI — на початку X V II ст. посилюється католиць
ка експансія у Східній Європі. Особливо активізується като
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лицька експансія у зв’язку з прийняттям у 1596 р. Брест
ської унії. Польські феодали прагнули закріпити за собою 
українські та білоруські землі, що входили до складу Речі 
Посполитої, придушити національно-визвольну боротьбу 
народних мас. Адже, за відомим виразом К. Маркса, під обо
лонкою релігійних виступів в середні віки нерідко проявлявся 
ідеологічний, політичний і класовий протест. Наступ польсь
ких феодалів на Сході відбувався при підтримці католицької 
церкви, яка сама була найзаможнішим феодалом і одночасно 
з економічною екслуатацією здійснювала ідеологічний тиск на 
православне українське населення.

У 1604 р. польський король Сігізмунд III віддав київсько
му католицькому біскупу (єпископу) частину Подолу, підпо
рядкувавши її виключно біскупу. Так утворилася Біскупщи- 
на — своєрідне місто в місті. Православну митрополію було 
ліквідовано, а Софійський собор, Видубицький та Михайлів
ський монастирі, багато київських церков захопили уніати.

«Літопис Самовидця» наводить конкретні приклади утис
ків, що їх чинили польські феодали по відношенню до киян 
і православних церков. Не тільки в Києві, а й по всій Україні 
вони насаджували католицизм, насильно ополячували україн
ське населення, намагаючись соціально і духовно поневолити 
український народ і розірвати його братерські зв’язки з ро
сійським народом. «По інших городах,— розповідає далі Са
мовидець,— церкви православні запечатували... бо уже на 
Україні що городок, то костел був».

Давньоруські церкви розбиралися і матеріал використову
вався для будівництва католицьких костьолів. Залишки відо
мого Борисоглібського храму-мавзолею у Вишгороді розібра
ли домініканці на будівництво свого Миколаївського кляштору 
(монастиря), про що свідчить лист київського митрополита 
Варлаама Ясинського від 28 березня 1691 р., в якому він про
сить царя Петра І віддати йому «находящийся в нижнем Киє
ве, посреде града доминиканский костел каменны й, запусте- 
лы й и по многу разрушенньїй, которы й у ляхов бы л заложен 
во имя св. Николая..., понеже тот костел создан весь из цер
ковного камения и кирпича от ляхов, разбирающих в Вы ш- 
городе церковь каменную св. Бориса и Глеба». Аналогічна до
ля спіткала іншу пам’ятку давньоруського зодчества — Мо- 
номахову церкву в Борисполі. Павло Алеппський свідчить: 
«Була велика давня кам’яна церква в ім ’я св. Гліба мученика, 
другого сина царя Володимира, її зруйнували ляхи й вивезли її 
каміння, дерево і залізо у Київ, де збудували з них велику 
нову церкву». У Києві в першій половині XVII ст. існувало 
чотири католицьких храми. Два з них згоріли в 1651 р.

А  католицький кафедральний собор як символ католицько
го панування був знищений після визвольної війни українсько
го народу 1648— 1654 рр., і місце його розташування було
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забуте. Дослідники не доходили спільної думки про вірогідне 
знаходження собору.

У повідомленні французького інженера Г. Боплана, який 
служив у польській армії на Україні, вказувалося, що кафед
ральний собор знаходився на території Біскупщини, тоді як 
решта католицьких костьолів розташовувалася у «міщансько
му місті». Землі під Замковою горою (Киселівкою) входили до 
складу Біскупщини. На це вказували й інші сучасники.

На зведення католицького кафедрального собору, крім ма
теріалів Мономахової церкви в Борисполі, використовувались 
також будівельні матеріали з Десятинної церкви. Будівництво 
почалося, вірогідно, у 1630— 1632 рр., а завершено близько 
1640 р. З точки зору політичної ситуації ті часи характери
зуються наступом католицизму після поразки народних пов
стань, особливим сприянням короля Сігізмунда III.

Унікальною знахідкою стала половина мармурової капіте
лі, виявлена в опорному стовпі католицького собору. Вона скла
далася з двох фрагментів, замурованих у протилежні кути 
стовпа. Орнаментом, характером обробки вона нагадувала іншу 
капітель (також дуже пошкоджену), яка зберігається у Со
фійському музеї. Під час їх порівняння з ’ясувалося, що орна
мент однаковий. Більше того, обидві капітелі мали однакові лі
нії сколу втрачених частин. Зіставили їх разом — і раптом 
виявилося, що перед нами одна й та сама, дуже велика капі
тель, розколота в давнину на дві великі частини. «Софійська» 
половина капітелі, знайдена у 1948 р. біля Десятинної церкви, 
безумовно, вказує на її походження з мармурів Десятинної 
церкви. Капітель прикрашала Десятинну церкву до трагічно
го дня 6 грудня 1240 р., коли «повалишася... стены  церков- 
ны я». Впавши з великої висоти, капітель розкололася на дві 
частини, одна з яких на початку 30-х років XVII ст. потрапила 
в забутовування католицького собору на Подолі. І лише через 
734 роки, завдяки археологічним дослідженням стародавнього 
Києва, обидві половини капітелі з’єдналися знову.

Знайдена капітель виготовлена з білого із синюватими про
жилками мармуру. Вона більша за відомі капітелі Софійсько
го та Михайлівського соборів, простіше орнаментована. Капі
тель оздоблювала Десятинну церкву, проте сама вона більш 
давнього походження. Ще з IV ст. о. Проконес (тепер о. Мар- 
мора у Мармуровому морі) забезпечував мармуром Царгород 
і провінції Візантійської імперії. Особливого розмаху експорт 
мармуру досяг у V — VII ст. З часом проконеські мармуро
ві вироби стали широковідомі й на Русі (мармур Десятин
ної церкви, Софії, Печерського та Михайлівського монас
тирів).

У 983 р. київський князь Володимир Святославич після три
валої облоги захопив Херсонес. Звідти князь вивіз квадригу 
бронзових коней, дві античні статуї, а також оздоблення для
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Десятинної церкви («взял в Корсуни иконы и сосуди церков- 
ны я и кресты »). Квадрига коней і статуї були встановлені на 
Бабиному торжку — центральній площі Києва перед Десятин
ною церквою. Саме тоді з Херсонеса й вивезли багато марму
рових архітектурних деталей, серед яких і вищезгадану капі
тель. Недарма літописець називав Десятинну церкву "мра- 
моряною" . На зв’язок будівництва Десятинної церкви з Хер
сонесом вказує і те, що доглядати її Володимир доручив 
Анастасу Корсунянину — священику з Херсонеса.

Дерев’яний водопровід і старовинна мостова. Будучи 
центральним районом Києва у післямонгольський час аж до
X V III ст., Поділ мав більш благоустроєний вигляд порівняно 
з іншими частинами міста. Це підтверджують і нові знахідки 
дерев’яного водопроводу і мостової тих часів на вулицях 
Андріївській, Жданова, Лівера, в районі Житнього ринку тощо.

Дерев’яні труби (рури) виготовлялися з товстих соснових 
колод діаметром близько 0,5 м, завдовжки понад 4 м. Отвір 
діаметром 10 см майстерно висвердлювався. Труби щільно 
з ’єднувались за допомогою залізних муфт. Такими дерев’яними 
трубами користувались аж до середини X IX  ст., коли їх замі
нили чавунними. Наглядати за їх станом магістрат призначав 
спеціальну людину-рурмайстра.

У 1974 р. на вул. Лівера виявлено кілька дерев’яних труб 
міського водопроводу. Цей водопровід спорудив відомий київ
ський архітектор І. Г. Григорович-Барський у 1748— 1749 рр. 
Головною архітектурною спорудою водопроводу був павільйон- 
фонтан «Феліціал», що стояв проти ратуші (сучасна Червона 
площа). Він ще широковідомий під назвою «Самсон», бо піз
ніше в центрі фонтана встановлено дерев’яну скульптуру «Сам- 
сон роздирає пащу лева», яка є взірцем народного різьбярства 
і зберігається нині в Державньому музеї українського образо
творчого мистецтва. Павільйон (збудований у 1757 р. І. Г. Гри- 
горовичем-Барським) мав вигляд круглої ротонди з арками та 
спареними колонами. На фризі (виступі у вигляді карниза) 
всіх чотирьох сторін викладач Київської академії Брульон зро
бив сонячні годинники. За свідченням сучасника, до фонтана 
через підземні труби підводили джерельну воду, "а  з оного че
рез такі ж труби інші колодязі для потреби і задоволення оби
вателів наповнюються" . Тобто це був центральний колодязь, 
що розподіляв джерельну воду.

Саме до цього фонтана й вело розгалуження водопроводу, 
що йшло перпендикулярно до вул. Лівера. А  починалося воно 
від одного з джерел біля підніжжя Замкової гори. Ця лінія 
водопроводу не закінчувалась фонтаном, а йшла далі до Брат
ського монастиря, з яким і пов’язана перша звістка про київсь
кий водопровід. Він згадується у грамоті 1636 р. польського 
короля Владислава IV, що дозволяла провести джерельну во
ду до монастиря. Підтвердила це право «на ввод води труба-
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Дерев’яний водопровід.

ми в Братський монастир від гір Києвських» і грамота Петра І 
від 11 січня 1694 р.

Друга лінія водопроводу починалася з колодязя, що міс
тився біля підніжжя гори Уздихальниці (приблизно у верхній 
частині сучасного пров. Зелінського). Цей колодязь можна по
бачити на плані Києва 1695 р. Звідти по трубах вода надходи
ла у Петропавлівський монастир.

У 1975 р. нове відгалуження подільського водогону вияви
ли на місці будівництва Житнього ринку, а ще одне — у 1976— 
1977 р. під час розкопок по вул. Андріївській. Останнє прохо
дило поряд з будинком Балабух. Балабухи славилися своїм 
виробництвом цукерок, цукатів та інших солодощів, які ще у
XVIII ст. доставлялись у Петербург до імператорського столу. 
Виявлені труби практично не відрізняються від попередніх. 
І, можливо, вони також належать до водопроводу Григоровича- 
Барського.

Разом з дерев’яним водогоном на вул. Лівера виявлені решт
ки кількох горизонтів дерев’яної мостової. Ця вулиця, у мину
лому Успенська (бо починалася від відомої церкви Успіння- 
Пирогощі), була складовою частиною головної міської ма
гістралі, що пролягала від сучасної Поштової площі до Жит
нього ринку. Саме нею проходив шлях до головного поділь
ського торгу. Тому магістрат особливо турбувався про стан цієї 
вулиці. До того ж у цих місцях багнюка була чи не найбіль
ша. Про це свідчать і назви навколишніх вулиць: Фролівська 
звалася Чорна Грязь, вул. Зелінського — Гнила вулиця.
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Найнижчий горизонт дерев’яної мостової, вірогідно, дату
ється серединою XV III ст. Вздовж вулиці були укладені великі 
соснові колоди-лаги, на яких упоперек лежали щільно і рівно 
припасовані одна до одної невеликі колоди. Про стан цієї 
мостової доповідав інженер-капітан Бібіков (1762 р.): «От рин
ку мимо Петропавлівського монастиря до Єрданської рогатки 
мостки ветхи». Мабуть, мостова через інтенсивний рух за 10— 
15 років ставала непридатною до експлуатації.

Коли ж з’явились у Києві вуличні дерев’яні мостові? 
М. Берлинський називав 1737 р.: «Вперше по головних вули
цях зроблені мостові й канали, стільки на Подолі потрібні, 
яких до цього ніколи там не бувало». Та грамота великого кня
зя литовського Олександра від 26 травня 1494 р. вказує на 
обов’язок киян «мост им городской мостити». Можливо, йдеть
ся саме про вуличні дерев’яні мостові. Остаточно розв’язати 
це питання можуть лише майбутні дослідження Подолу.

Нові знахідки водопровідних труб і дерев’яних вуличних 
мостових значно доповнюють наші уявлення про характер і 
рівень благоустрою Києва X V III ст.

* * *

Від кінця V ст. до наших днів Київ пройшов довгий і склад
ний шлях економічного і культурного розвитку. Заснування, 
дальше зростання і зміцнення Києва нерозривно пов’язані з 
процесом утворення державності у східних слов’ян, який по
чався формуванням Полянського князівства, а завершився 
виникненням у IX ст. давньоруської держави — Київської Русі.

Київська Русь стала однією з наймогутніших держав се
редньовічної Європи. Високорозвинута культура Київської Ру
сі не поступалася перед культурою великих західноєвропейсь
ких країн того часу. Київ — столиця держави — був великим 
містом з населенням 50 тис. чоловік. Місто мало розвинуте 
ремісниче виробництво, було найбільшим центром міжнарод
ної торгівлі, славилося далеко за межами країни своїм само
бутнім мистецтвом.

Творцем високої давньоруської культури була давньорусь
ка народність. Вагомий внесок у її розвиток зробили кияни. 
За своїм змістом ця культура — феодальна, але до її складу 
входила не тільки культура феодалів, а й народних мас, які 
в процесі своєї виробничої діяльності створювали високоху
дожні мистецькі твори. Давньоруська культурна спадщина 
посідає визначне місце у скарбниці світової культури.

Поступальний розвиток Києва і всієї Русі був перерваний 
у середині X III ст. страшною Батиєвою навалою, під час якої 
загинула велика кількість населення, багато матеріальних і 
культурних цінностей. Але історичні здобутки давньоруської 
народності збереглися, вони стали життєдайним джерелом 
економічного і культурного розвитку трьох братніх народів —
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російського, українського і білоруського. Саме з глибини віків 
бере свій початок свідомість єдності походження, історико- 
культурної та етнічної близькості, спорідненості й нерозривно
го зв’язку окремих частин Русі, свідомість, яку російський, 
український і білоруський народи пронесли через віки.

І після Батиєвої навали Київ залишався головним центром 
Подніпров’я. Місто, хоч і зазнало страшного удару, продовжу
вало жити завдяки невтомній праці трудящих мас. Політика, 
спрямована на возз’єднання з усіма колишніми давньоруськи
ми землями, була головною віссю історії Києва X IV — XVII ст. 
Після Переяславської ради 1654 р. Київ починає швидко рос- 

   ти — збільшується його населення, ведеться широке кам’яне 
будівництво, реставруються пам’ятки давньоруського часу.

Але по-справжньому Київ розквітнув лише в радянський 
час, коли після перемоги над силами зовнішньої та внутріш
ньої контрреволюції трудящі міста розпочали соціалістичне 
будівництво. Мирна праця була перервана німецько-фашист- 
ською агресією. Гітлерівці завдали величезних втрат місту. 
І лише завдяки безкорисливій допомозі всіх народів Радянсько
го Союзу, постійному піклуванню ЦК КПРС і Радянського уря
ду, самовідданій праці киян Київ був відроджений з руїн і 
став ще красивішим та величнішим.

Невпізнанно змінився Київ у наші дні. Місто по праву пи
шається досягненнями своїх робітників і вчених, творами та
лановитих літераторів і художників. Під керівництвом партій
них організацій ведеться наполеглива робота по перетворенню 
столиці Радянської України в місто високопродуктивної пра
ці, високої культури і зразкового громадського порядку.

Примножуючи славні революційні, бойові і трудові тради
ції киян, спираючись на весь історичний досвід, трудящі міста 
вносять гідний вклад у розвиток соціалістичного способу жит
тя, зростання могутності і авторитету нашої Батьківщини.

Повне і глибоке осмислення сьогодення міста неможливе без 
розгляду всієї його вікової історії. Тому 1500-річчя Києва — 
велика подія в громадсько-політичному і культурному житті 
міста, свято непорушної дружби братніх російського, україн
ського і білоруського народів, усіх народів нашої Вітчизни, 
свято інтернаціональної дружби слов’янських народів. Цей 
ювілей — яскрава демонстрація торжества ленінської націо
нальної політики Комуністичної партії і Радянської держави.

За пропозицією 26 країн Європи, Азії, Африки і Латинської 
Америки Генеральна конференція ЮНЕСКО вирішила відзна
чити 1500-річний ювілей Києва в міжнародному масштабі.

Величезну роботу по підготовці до 1500-річного ювілею 
міста провели вчені Києва, Москви та інших міст нашої краї
ни. Тільки комплексна копітка праця археологів, істориків, 
лінгвістів, учених інших напрямів дала можливість встанови
ти вік Києва. Вагомий внесок у визначення часу походження

110



міста зробили київські археологи. Розкопки останніх років по
ряд з даними багаторічних досліджень Києва показали, що 
початок безперервної історії столиці Радянської України сягає 
кінця V ст. Широкі й систематичні дослідження міста, що їх 
розгорнула Київська експедиція Інституту археології 
АН УРСР, розкрили чимало невідомих сторінок історії Києва, 
значно збагатили наші знання та уявлення про матеріальну 
й духовну культуру міста.

Усього вченим відомо зараз 45 пам’яток монументального 
зодчества столиці Давньої Русі. Серед них: палац X ст., Клов- 
ський собор, язичеське капище, Ротонда, залишки якої допо
могли висвітлити питання розвитку архітектури міста до мон- 
голо-татарської навали. Розкопки в районі Золотих воріт дали 
змогу зробити їх реконструкцію. Добуто нові відомості про 
стародавній храм Пирогощі.

Знахідки й дослідження зрубних жител змінили уявлення 
про масову забудову давнього Києва — довели, що напівзем- 
лянкові житла були тимчасовими, в яких кияни поселялися 
після пожеж і повеней, дали змогу розгорнути дендрохроно
логічні дослідження, завдяки чому уточнено датування не 
лише виявлених пам’яток Подолу, а й Верхнього Києва.

Відомості про давній Київ поповнилися новими даними про 
розвиток ремесла: знайдено чимало нових знарядь праці, 
виявлено печі для випалювання плінфи тощо.

Значні кроки зроблено і в епіграфіці Києва. Вивчення гра
фіті Софійського собору, Кирилівського та Видубицького мо
настирів проливає світло на питання поширення писемності, 
її ролі в культурному та економічному житті міста, всієї 
Русі.

Інтерес до Києва невичерпний, як невичерпна його історія. 
Містом великої долі називають його науковці та ентузіасти, 
які вивчають, досліджують, збирають матеріали про Київ.

Виступаючи на X X V III конференції Київської міської 
партійної організації, член Політбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії України товариш В. В. Щербицький від
значив: «Небагато міст можуть пишатися унікальними ансам
блями історичних і культурних пам’яток, які прикрашають 
Київ. Усе це важливо не тільки дбайливо зберігати, а й розум
но розвивати, збагачувати і використовувати у вихованні 
людей».

Завдяки невтомній праці трудівників, Київ стає ще більш 
впорядкованим і привабливим. Новими успіхами трудящі 
Києва готуються зустріти 60-річчя утворення Союзу РСР.

Тисячі радянських і зарубіжних гостей вітає древній і віч
но молодий Київ — місто-герой, місто-трудівник, столиця Ра
дянської України, що розквітає в сузір’ї Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік.
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