
51

Олексій ПЕТРУНІН 
(Володимир-Волинський)

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА МАЛОВІДОМІ 
СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ КНЯЗЯ 
ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО
  Оскільки Володимир Святославич, київський князь, прозваний Великим, став одним із 

найславетніших діячів в історії України-Руси, його життєвий шлях уже понад тисячоліття 
був, і залишається, предметом вивчення багатьох поколінь дослідників – починаючи від ста-
рокиївських літописців, і до академіків 20 – 21 століть.

  Попри те, що в науковому обігу є величезний об є̀м інформації про князя Володимира – як 
матеріали, що стосуються його державотворчої діяльності, так і численні легенди, перекази, 
пісні, казки тощо – чимало фактів з його біографії донині залишаються недостатньо дослідже-
ними.

  Точний рік народження Володимира Святославича невідомий. Аналіз літописних джерел 
дозволяє ряду дослідників припустити, що він народився між 956 – 962 роком (за основу бе-
руть дату народження батька, князя Святослава – 930 рік, а також інформацію з літописів, які 
свідчать що Володимир міг з̀ явитися на світ не раніше 955-956 року).

  Залишається відкритим також питання щодо місця народження майбутнього Великого 
князя. Як повідомляють досить пізні джерела 15 століття – Никонівський та Устюзький літо-
писи – Володимир народився у селі Будутино, куди розгнівана княгиня Ольга вислала його 
матір, ключницю Малушу (мовою оригіналу «у Будутине веси»). Існують різні варіанти ло-
калізації цього поселення. Російські дослідники, зокрема О. Александров, стверджують, що 
йдеться про село Будник у Псковській області Російської Федерації. Українські історики, зо-
крема Юрій Диба, схиляються до думки, що місцем народження Володимира може бути село 
Будятичі Іваничівського району Волинської області. На користь цієї версії свідчать міцні іс-
торичні та культурні зв̀ язки між Волинню та Київщиною, а також географічна близькість цих 
регіонів. Територія сучасної Псковської області в 10 столітті входила до складу Новгородської 
землі – віддаленої північної провінції Київської Русі, відокремленої неозорими глухими пра-
лісами та непрохідними болотами.

  Існує також версія, що князь міг народитися у селі Будатині Гомельської області (Біло-
русь). Таким чином, на батьківщину Володимира Великого претендують три найбільші дер-
жави Східної Європи.

  Дитинство і юність були нелегкими періодами в житті Володимира Святославича. Він 
був наймолодшим з трьох синів князя Святослава Хороброго, а його матір̀ ю стала одна з на-
ложниць князя – ключниця Малуша. Це обумовило непрості стосунки між Володимиром та 
його старшими братами – Олегом і Ярополком. І хоча Святослав визнав його за свого сина, 
придворна знать відверто зневажала княжича, називаючи його «робичичем» (сином рабині) 
та «холопищем».

  Найбільші життєві негаразди Володимира припали саме на той період, коли людина фор-
мується як особистість, і закладаються головні риси характеру, котрі визначають її подальшу 
долю та вчинки.

  Очевидно, щоб уникнути протистояння між дітьми, князь Святослав відіслав молодшого 
сина до Новгорода – в далеку від Києва північну факторію, щойно Володимир досягнув віку, 
придатного для княжіння. Володимир вирушив туди не сам, а в супроводі свого дядька До-
брині – брата його матері Малуші.

  Як і князь Володимир, його воєвода Добриня став легендарною особистістю. Про нього є 
згадки в численних народних переказах, піснях, які багато століть передаються з покоління 
до покоління.

  Добриня був чи не єдиним, окрім матері, хто підтримував Володимира протягом усього 
життя, не зрадивши навіть у найважчі моменти. Сам він, як і його сестра Малуша, походив 
з «чорних» людей. При княжому дворі був конюхом, слугою при воротах, розпорядником на 
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банкетах. Але до Новгорода він поїхав вже як воєвода – довірена особа Великого князя.
  Новгород вже наприкінці 10 століття був одним із найбільших торгівельних осередків 

Північної Європи. Контроль над цим містом мав велике значення для Києва, адже водними 
шляхами від Балтики до Чорного моря пролягав знаменитий «путь з Варягів у Греки».

  У 972 році загинув князь Святослав, а між його старшими синами – Олегом і Ярополком 
почалася міжусобна війна. Переміг Ярополк, який вбивши брата став Великим князем київ-
ським. Розуміючи, що Ярополк не зупиниться і спробує усунути молодшого брата-спадкоєм-
ця, Володимир терміново вирушив разом з Добринею до Скандинавії.

  Скандинавський півострів населяли племена вікінгів-норманнів, яких на Русі звали варя-
гами. Цей період біографії Володимира практично невідомий. Можна припустити, що моло-
дий князь брав участь у морських походах вікінгів, які тримали в страху всю Західну Європу 
своїми нападами. Це були відважні мореплавці, а також хоробрі та безжальні воїни. Не випад-
ково київські князі винаймали вікінгів-варягів до свого війська, а між Руссю та Скандинавією 
встановилися тісні торгівельні та династичні зв̀ язки.

  Зібравши сильний військовий загін з варягів, Володимир повернувся в Новгородську зем-
лю. Він усунув посадників та намісників Ярополка, оволодів Новгородом, та оголосив братові 
відкриту війну.

  Протистоянню з Ярополком передував напад Володимира на Полоцьке князівство. Він 
знищив місцевого володаря – Рогволода та його родину, княжну Рогніду Володимир силоміць 
змусив стати його дружиною, а Полоцьке князівство було приєднане до Київської держави.

  Передумови цього жорстокого вчинку слід вбачати як у особистих амбіціях Володимира, 
який болісно сприймав нагадування про своє «чорне» походження (Рогніда навідріз відмов-
лялася виходити заміж за «робичича»), так і в неприязні до Ярополка (окрім того, що він за-
йняв київський престол, йому відверто симпатизувала Рогніда).

  Прибувши під Київ з варязьким військом, Володимир шляхом підкупів та інтриг в ото-
ченні Ярополка викликав брата на переговори; коли ж Ярополк на це піддався – був негайно 
вбитий за наказом Володимира. Це сталося у 980 році, і відтоді почався 35-річний період кня-
зювання Володимира у Києві.

  Подальші вчинки молодого правителя були досить суперечливими, а його моральність 
була далеко не гуманною. Володимир, як і його батько, розпочав активні військові конфлікти, 
приєднуючи до своєї імперії нові території. На заході він воював проти поляків – за землі 
вздовж Західного Бугу; на Прикарпатті були підкорені племена білих хорватів; на півдні вела-
ся війна проти болгар та Візантії. А зі сходу грізним супротивником були кочовики-печеніги.

  Володимир розумів, що велика імперія, яка простяглася від Карпат до Волги і від 
Причорномор̀ я до Балтики, могла існувати за умови внутрішньої єдності. Обширні землі були 
населені різномовними племенами; владі Києва не бажала підкорятися місцева знать. Князь 
починає шукати об є̀днавчі чинники, важелі тиску на провінції. У 980-х роках він здійснює 
релігійну реформу – з метою уніфікації язичницьких вірувань запроваджує пантеон з шести 
богів на чолі з Перуном. В цей період літописи фіксують людські жертвоприношення на капи-
щах. Проте, ця реформа не змогла пересилити місцеві, регіональні вірування, які культурно 
не тяжіли до Києва.

  Прагнучи здобути авторитет серед підданих, насамперед киян, Володимир активно ви-
користовує своє «пролетарське» походження: проявляє турботу про убогих, влаштовує регу-
лярні бенкети для придворної знаті, піклується про військо (яке складалося вже не з варягів, 
а з воїнів-слов̀ ян).

  В цей період життя князь, будучи чоловіком у розквіті сил, не відмовляв собі у задоволенні 
утримувати численний гарем з наложниць, попри те що був одружений із Рогнідою. Від різ-
них жінок Володимир мав 12 дітей (знаємо лише тих, кого згадали літописці).

  Наприкінці 980-х років князь зважився на запровадження у своїй імперії християнства – 
як державної релігії. Він розумів, що ідеологія християнства – саме той об є̀днавчий фактор, 
який змусить регіональні еліти визнати верховенство влади київських князів. Важливим ар-
гументом на користь християнства було долучення України-Руси до культурного середовища 
держав Західної Європи.

  Будучи розумним і далекоглядним політиком, Володимир зробив вибір на користь хрис-
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тиянства східного зразка (попри формальну єдність, у 10 столітті церква фактично розділи-
лася на західну (католицьку) на чолі з Папою Римським, та східну, яку очолювали константи-
нопольські патріархи). Адже у західній церкві влада Папи була абсолютною, тоді як патріархи 
східної церкви не підкоряли собі світську владу. Така модель якнайкраще відповідала амбіціям 
і задумам Володимира, до того ж він здобував могутнього союзника – Візантійську імперію.

  А щоб візантійські імператори не дивилися на київського князя як на васала, Володимир 
вирішив отримати бажане силою – розв̀ язав проти Візантії війну, а згодом уклав мир на ви-
гідних умовах (одружився із царівною Анною, донькою імператора Романа ІІ).

  Запровадження нової релігії було складним, суперечливим, часто дуже болісним проце-
сом для усіх верств суспільства. Адже ламалися багатовікові звичаї, традиції, прадавні віру-
вання. Перше масове хрещення відбулося у столиці – Києві у 988 році. Але в різних регіонах 
Русі християнизація проходила неоднорідно, цей процесс зайняв десятки, а подекуди й сотні 
років. 

  В деяких землях, наприклад на Волині, Галичині, та й у самому Києві, християнство не було 
новим явищем. Християнські громади і храми існували там задовго до правління Володими-
ра, внаслідок тісних культурних контактів з країнами Європи. Відповідно, втілення релігійної 
реформи відбувалося без значного спротиву. Проте, у віддалених північних та східних землях 
– в Новгороді, з землі вятичів місцеве населення і знать активно протидіяли християнизації.

  І князь Володимир без жодних сумнівів жорстоко подавляв антихристиянські виступи. В 
літописах сказано, що Путята (воєвода) хрестив новгородців вогнем, а Добриня – мечем.

  Запровадження християнства, попри такі жорстокі методи, супроводжувалося створен-
ням широкої мережі церков та монастирів, які відіграли роль важливих осередків культури. 
До Києва, Чернігова, Переяслава, Смоленська приїздили запрошені з Візантії та Болгарії архі-
тектори, іконописці, різьбярі по каменю. На зламі 10-11 століть відбувається стрімкий розви-
ток містобудування, ювелірного мистецтва, книжкової мініатюри. Будувалися дороги, карбу-
валася золота і срібна князівська монета.

  Налагоджуючи державну адміністративну систему, Великий князь поділив провінції між 
синами (тоді ж у 988 році вперше згадується місто Володимир на Волині) – не визначивши, 
проте, єдиного спадкоємця. Тому, міжусобиці і конфлікти між ними виникли ще при житті 
батька.  Історія ніби насміхається з Володимира: так само, як вчинив він у юності – оголо-
сивши війну з Новгорода – зробив його син Ярослав. Ярослав, також будучи новгородським 
князем, відмовився підкоритися батькові і збирати данину для Києва. 

  Володимир став збирати військо проти непокірного сина, але помер 15 липня 1015 року 
– залишивши величезну державу перед грізною небезпекою: з півдня насувалися орди печені-
гів, а сини готувалися до запеклої війни за київський престол…

  Попри певні помилки, князь Володимир Святославич залишається одним з найславет-
ніших діячів в історії України та Європи. Він був справжнім сином своєї епохи: жорстоким, 
безкомпромісним, для якого мета і амбіції виправдовували методи їх досягнення. Закладені 
Володимиром основи державотворення визначили тенденції розвитку української культури 
на багато майбутніх століть.
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