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Не легко знайти два краї, що з ґеоґрафічного погляду показу
вали б більшу суперечність, як Русь і дїсарство византийеке, а мимо 
того згадуючи Русь все нагадуєсь, хочбн і ненароком, Византия а опис 

історичного розвою Руси не був би докладний, ба і неможливий без все* 
сторонного поясненя культурно-полїгичних і торговельних взаємин сего 

краю з цїсаретвом всхідно-римеким.
Розгляньмо ся наперед побіжно' в ґеоґрафії обох країв, щоби виро* 

бити собі осуд, о скілько природні обставини сприяли або противились 

обопільним відносинам, увзглядняючи очевидно простор сих країв в X  віці.

ҐеоґраФія Руси і Византийского цїсарства.
Русь в політичнім значіню займала значну часть сарматскої низини, 

\межи 42 ’ а 56° сх. д. від острова Ферро і 48° 60° півн. шир. Пересічно вивис- 

шає ся низина ледви 150 метрів понад уровень моря, але не єсть всюди 
однаково рівна, бо ту чергують ся незначні горбовини, названі пере

садно „височинами“ з обширними, майже рівними низинами. Давцїйше 
творили з тих височин два хребти: уральско-балтийский і уральско-карпат- 

ский, та докладний помір виказав, що названих хребтів нема, а з півночи до по

лудня тягнуть ся : височина приволжаньска і центр хльна *) а третя —  прикар- 
патска, слїдує в своїм напрямі Карпатам. Руська держава з Х-го  столїтя займає 
західну часть центральної височини з єї відногами в валдайских горбах 
(356 м.), нриднїнряньско.-пиньску .низину, цілу майже прикарпатску ви-

1) А.Тилло — Гипсометрическая карта Европейской Россіи (Петерб. 252оооо^

П м п таі і торговыиі в ж и т і ' І ш  і Визавтвї в І  і II е т о й .
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сочйну, що найвисше взносить ся в ' північній збочи галицкого Поділи. 
(Камуля в Гологорах 477 м.) Сі і так пезначні височини, розміщені на 
великім просторі, мало змінюють монотонність величезних розмірів 1) і най- 
частїйше не бачимо значної ріжницї в високости, так помалу і незамітно 
дідвисшає ся або знижує ся терен. Лише з полудневого заходу грани
чить з Русию гори К арпатскі* 2), однако оселї Русинів не заходили глу
боко в тих горах, де її.нині ще великі простори над горішною Сьвічею, 
Лімницею і обома Бистринами зовсім незамешкані. Низинний характер 
?нраю і величезні простори дозволили витворитись великим, сплавним рікам, 
а  їх области водні не відділені від себе гірскими хребтами так, що пе
рехід з области одної ріки до другої незвичайно легкий, а ще більше 
в північних' землях, де маємо богато болоту озер і багон. Ту на весну, 
коли стають сніги і в ріках настає повінь, буває таке, що чорноморекі 
і балтийскі.ріки лучать ся з собою, і на случай потреби’ легко пере
нести або переволочи човна з области одного моря до другого. Діл, де 
ріки найбільше наближують ся, так і називали „волоком Зн ачн їй щ у пе
решкоду натрафляємо лиіие на полудни, бо ріки пробивають ся серед 
ґранїтових верств, що дуже трівкі що до ерозиї і часто творять „по
роги“ т. є. камінні лави і бистрини. Межи ними пливе спінена ріка би
строю течією, часом спадає каскадами і лише на весну, в повінь, мож
лива туди переправа в часі кількох тижнів. Такі пороги має Дністер, 
Бог і Дніпро, та й всякі допливи двох послїдних, але найславнїйші по
роги дніпрові, бо Диїпро.м вела дорога водна із Скандинавії в Грецию. 
З Чудского заливу йшла ся дорога через Неву до Ладоги, звідси Волхвом 
до Новгороду і Ільменьского озера, а через Ловать і недовгий волок, на 
горішню Двину. Щ е.один незначний волок вів на Диїпро, звідки Чорним 
морем проста- дорога в Византию. З области. Дніпра легко дістатись 
в области Двини, Німна, Висли і Оки; —  такі вигоди подала природа 
комунїкациї на сарматскій низині, а зимою ставляє она ще трівкії 
мости на кождій замерзлій ріці, засипуючи білою пеленою багна, озера 
і всілякі непроходні місця. _ '

Цїсарство византийске виказує в орографії цілковиту суперечність 
з Русию. Займає оно полудневу часть балканьского півострову, Малу 
Азию і сусідні острови межи 37° а 59° сх. д. а 35°—45° півн. шир. 
(майже нятнайцять степенів близше до екватора). На Русії була скрізь 
низина, ту скрізь країна гориста, або високоровень, а малі, долини зна

Ч Elisee Reclus — Geographie universelle V. 279.
2) Чи Русини угорскі були в X і ХІ-ім столїтю в північно-всхідній Угорщині, 

чи прийшли вже пізні*йше, чи се остаточно рештки Словін, що спаслись ту від мадяр- 
ского погрожу, годі нині* на певно сказати.
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ходять ся хиба .коло устя рік. Зиачиїїпиі долини суть рол о устя Марини, 
Стримоиу і  в. Тесали — в Европі, і над Меандром і Кайстром в Малій 
Азиї. Нам — жителям безкрайої низини, малі грецкі долини, славлені, 
в істориї як долина Бврота, Ілїсу і ин. видають .ся . сьмішно' малими. 
Внрочім грецко-византийска країна була дуже гориста. Численні, запу- 
тані системи гірскі балканьского півострову, ідо виходять, часто поза 
2000 .-метрів висоти; сприяють оборонности крало, розчленованю єго на 
невеликі окремі частини. М ала Азия єсть височиною на 1000 метрів ви- 
сокосги в середині, з окрайннми * горами на 3000 метрів. 3,біч Малої 
хізнї до-'Моря дуже стрімка з виїмком західного иобережа, де ріки ви
рили- собі долини і розбили височину то на хребти, з всхідно-західним 
напрямом, то на сумежні, паралельні долини річні, отворені до Еїейского 
моря. Коли зважимо, що і  балканьекий иівостров значнїишими своїми до- 
лїшами і нетичайно викроєним, дуже добрим, побережем звертає ся до 
сходу, /то зрозуміємо, чому житє Греків обертає ся коло моря Еґейского 
і Мраморного, і чому осередок держави мусїв витворитись не в середині 
европейскої або азийскої половини держави, але над морем. Очевидно; 
що найдоііднїйша столиця була там, де Е вропаі Азия найблизше сходять ся, 
коло догідного Золотого Рогу над Босфором, Руська держава знова осе
редку 'не має. Поки дорога зі Скандинавії в Грецию мала велике значінє, 
ноти столиц і держави мусїла бути на тій дорозі, спершу Новгород, далі 
Київ. Одначе природа, не змушує на Руси наперед строго до вибору 
місия на більші центри, а дозволяє вибирати собі їх на великих про
сторах, а центри витворюють ся нераз штучно.від волї володарів.

Р іки грецкі незначні, бо гори і височини не сприяють ту витво- 
рови більших рік. Один Галїс (Кізіль Ірмак) впзначуєсь богатством води, 
але пливучи з височини спадає катарактами, несплавний і не дає доступу 
до середини Малої Азиї. ' ' : .

* І в кліматі* Руси і Византиї заходять величезні ріжницї. Щоби 
наглядно виказати ту ріжницю подамо, кілька дат кліматичних сього
часних *):

• висота
' г. дов. від над 

• . • . -  г. шир. Їрінїч морем
Руська і  Петербург2) 59“ 56‘ ЗО' 16' 10 
держ. 1 Київ: • 50“ 26' ЗО" ЗІ' 180

січень цьвітель червень жовтень
9-4 2-0 17-7 4-5 
6-0 6-7 19-1 ' 7-6 •

1
І 1>ік 

3.-6 
6 8

Греция |  ЦаРг0Р°А « о -  28“ 59' -  
: 1 Смирна 38“ 26' 27« 16' —

5-8 116  23-5 14Т 
8 2  14 6 26-7 16-9

ИгЛ  

[ і 8*7

- а) Дотеперішні досліди не виказали наглядно значи* і зміни клімату ь часах 
історичних, -тому не помилимось дуже, подаючи для характеристики клімату з X і XI 
столїтя дати з нинїшиого часу,

2)'.Hann — Handbuch der Klimatologie.
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В порівнаня цифр видно наглядно, що середня температура в Грени 
на 10— 15 степенів (Цельсия) висша, як на Руси, що в Грециї, в над- 
морских околицях нема властивої зими, бо найхолоднїйший місяць має 
ще все б до 8 стеїіенїв тепла. Такий сам контраст бачимо, як не в ви
соті* атмосферичних опадів, бо сї в північній Грециї виносять 530 мм., 
в Царгородї 700 м і в Смирні 610 а на Руси мало що низші: в Біло- 
зерску 521, в Київі 528 мм. *), то бодай в розкладі* їх на поодинокі 
части року. На Руси 39% , часом до 5 0% опадів приходить на літо, 
а в Грециї лїто майже без дощів, бо ледви 4 - 1 0 %  дощів припадає 
літом, а в замін за то 3 9 —4 3%  зимою. Коли зважити, що полудневе 
сонце в Грециї усуває скорше слід дощів, що земля чим близше до 
рівника, потребує більше вохкости в порівнаню з північними сторонами, 
і дощі там нагальні, то нересьвідчимось, що Русь є в порівнаню з Гре- 
циєю краєм вохким, і сумрачним. Найкрасше доказує сю обставину про
цент днів захмарених в році. Русь має 65%  днів хмарних, а в Грециї 
панує все погода, бо ледви 17%  днів непогідних. Пануючі вітри на 
Руси — північно-західний і західний лїтом а меньше-східний зимою. В Гре
циї найчастіш е віє. північно-всхідний пасат (званий ту воріясом), нераз 
так постійно, що завішені предмети приймають горизонтальне положене 
і не рушають ся.

Фльора і фавна приіюдоблюють ся всюди до ґеольогічно-кліматичних 
обставин. Поведім на Руси лінію від Тернополя на Київ, Чернигів до 
Тули, то поділимо Русь на дві, дуже відмінні половини. Н а нівнічнім- 
заходї країна, покрита пісками, глиною і вілунами т. є. скалами 
ератичними. То морени з ледівцїв, що в периподї ледовім найшли сюди 
зі Скандинавії і Фінляндці*. Полудневий всхід покритий лєесом, біло- 
жовтавою, дуже урожайною глинкою, що ту в сумішці з орґаиї шими 
останками перетворились в верхній верстві в славний чорнозем. Богатші 
дощами, хмарні північно-західні околиці* заняті скрізь лісами мішаними 
або чатинішми, як де не покрили їх багна, озера або не винищила 
людска рука. Иолуднево-всхідна країна єсть безлісним стеном з характе
ристичними травами, ковилю. і тирсою, та корчами дикої вишні (Ргш ш з 
СЬаш аесегазиз), ракити (СуНві^ ЫНогів) і т. и. — І фавна не одна
кова. В лісах були або є жубрн, тури, лосі*, оленї, дикі казани, бобри, 
а на.степі сусли, сайчаки і иньші зьвіри, присиособ ієні щоб жити на 
степу. Не треба думати, що" перехід з лісної до степової полоси є- наг
лий. Межи обома частями лежить ще переходова лісно-степова полоса, 
де чорно-земні рілї стенові передують ся з гаями „чорнолісу“ із граба,

*) Wild — Regenverhältnisse des russischen Reiches.
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дуба, ліщини. Буків ту зовсім нема. Близше до Чорного та Азовского 
моря стають стени менше буйні і приймають часто прикрий, пустинний 
вид. Русь історична мало заходила в сгеп , она держалась лісної або 
займала ще більшу часть переходової полоси, лишаючи степ кочовим 
народам, Печенігам, Хазарам, иізнїйше Половцям і Татарам.

Коли порівнаемо фльору Руси і Грениї, то ся послїдна ріжнород- 
нїйша і більше мальовнича. Красші форми ])ОСЛїїнности , лагіднїйший клімат 
з усе погідним небом будить у мешканців півночи тугу за полуднем. 
Середземно* морска країна чарує незвичайно своєю прелестю і  старинні 
люди вже розуміли то добре, порівнюючи свою сьвітлу, веселу вітчину 
з суворою півночю 1). Барва неба і моря темнїйша, а-виразні риси на 

> виднокрузі видають ся наглядно в прозорій, чистій атмосфері. В блеску 
сонця стають форми рослинні красші,, а на весну повстає ту так чу
десний ковер цьвітний, що ми понятя о тім мати не можемо не бачучи 
сего власними очима. І дерева не такі, як у нас. Пінії взносять свої 
віти до неба, темно-зелені кипариси і вічнозелені дерева, як дубй (диег- 
сиі ііех, д. соееіГега, д. aegilops), оливие дерево вражають нас, що при- 
виклисьмо до лісів з иетревалим листом. Непрохідні корчі з трівким, 
грубим листєм олеандрів і миртів збили ся в великі гущ авини* 2). По 
садах подибуємо дерева фіґові і міґдалові, а на висших збочах гір бо- 
гато каштанів їдальних і волоских оріхів. Але нема тут великої пущі 
лісної, анї розкішних степових лугів. Замість лугів травистих подибуємо 
згадані корчі на камінистій почві, а Грек, що не чує ся свобідним в ви- 
сокопеннім европейскім лісі, назвав лісами дніпрові і дністрові „плавні“ 
т. є. просторі мокрі луги в долішнім бігу сих рік, покриті очеретом або 
вільхою, березою і осикою.

До тих ріжииць треба додати ще одну може найважнїйшу з погляду 
історичного а то, що Русь є країною континентальною а Грецня мор
окою. Русинам замкнули приступ до моря на півночи чудскі, на по
лудня могольскі племена, а Русини, бодай загал їх, не призвичаєні до 
торговлї, не дуже звертали увагу на море і переважно оселями своїми не 
сягали до моря, до Чудского заливу або до ч Чорного і Азовского моря. 
Зовсім инакше у Греків. Ту море усім — центром житя, осередком, що 
лучив поодинокі, нераз дуже порозкидані части держави, розділені ще 
крім того одні від других високими горами. Не дивниця, що напрям 
житя обох народів звернув ся з причин природних в ияьший бік. Греки 
мають численні заливи, пристані, острови, жиють на мори, і є то нарід 
торговельний, а в дальшій лінії і промисловий, а Русини поробились на

*) БгізеЬасЬ — Д ^ еіа ііоп  бег Егбе І В., 241.
2) БгівеЬасЬ 1. с. 283



6 ' ' ВЗАЄМИНИ РУСИ І ВІЗА НТИТ В X І XI столїтю

низинї хліборобами. Хід істориї ще заострив природний напрям, а рускі 
землі запізнились з всіляких причин в ро-івою людскости о добрих пів
тори тисячи літ в порівнаню з Греками і почали що лише творити новий 
нарід, коли Греки вже переживали ся і вироджували ся* ♦

Політичні взаємини.
- Початок і розвій ' рускої держави припадає на час розбудженої 

енергії Норманів, що поруч з иньшпми причинами може по трохи, слу
жити доказом норманьского походжеяя руских князів. Що се не було 
унїкатом в істориї, знаємо з_ иньших подій. М еткі, проворні Скан
динавіи розбрелись по усій Европі, лишали всюди слід незвичайної’сьмі-< 
ловости і сили то торгуючи з усілякими народами, то найчастїйше яко 
розбишаки морскі або сухопутні. Про безнастанні їх роїбишацкі походи 
на заході, про поїздки на морях аж навіть до Америки, знаємо досить 
із жерел середновічних, бо Нормани являють ся тяжкою язвою Европи 
в 9 і  10 столїтю, але про походи їх на всхід маємо мало звісток, бо 
всхідня Европа була ще тогди покрита темрявою. Та все таки з. руских, 
византийскпх та арабских жерел можемо, хоч по части, витворити- собі 
погляд на розвій подій серед сарматскої низини. Сьмілим Норманам, що 
зачували про славу і богатства византийского царства, треба було про- 
ложити собі дорогу і сюди, але плавба морска у всхідну часть Серед
земного моря навкола цілої Европи через гібральтарский пролив за да--, 
лека, небезпечна, а часто через магометаиьских сусідів і не можлива, 
тож Нормани пошукали собі другої дороги череї всхідно-европейску ни
зину. Ту природа утворила сіть водну, що вела із чудского заливу аж 
до Босфору, всть то згадана вже „путь изъ Варяговъ въ Греки“, мало 
догідна в нинїшиім часі до плавби пароходами, бо часто за плитка, але 
зовсім можлива до їзди човнами. Ріки пливуть серед низини поволщ 
і можна супроти води тягнути човна, та опріч того Дніпро сам займає три 
четвертини дороги, а що тече у. море Чорне, то улекшує незвичайно їзду 
в низ. На місцях, де рік не ставало, можна було в багнистій околици 
човна легко по болоті перетягнути, або і на плечах легко перенести; 
а хоть би хто і покинув судна, свої серед дороги, то му материялу .на 
нові в лісній полосі' Руси не хибувало. На щастє, не богато були .місць, 
де треба було човна волїчи; один раз із Ловати в Двину, а другий раз 
із Двини в Днїпер а серед малої води ще раз через пороги дніпрові. 
Ся дорога водна богато близша, як навкола Европи, а що головне, то 
безнечшйша, бо вела серед краю, де жили не з’орґанїзовані зразу чудскі, 
а дальше славяньскі племена без усякої звязи політичної. Лише в до
лішній чясти Дніпра можна було напопасти па хижі, кочуючі племена,
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що бачно зорили за богатими купцями і необережними перехожими. Коли 
переправи випали добре,, забрали ся Нормани до укріплена важнїйших 
місць стратегічних на новій дорозї, щоби мати запевнений, вільний пе
рехід а в-дальшій • лїнїї змагались занята і країну по обох берегах. 
Найскорше заняли Нормани устя Неви і край над Ловатю-Ільменом, 
бо се найблизша околиця до їх вітчини, найбільше схожа що до клі
мату і плодів до Скандинавії, дальше йшов забор верхівя Двини 
і Дніпра себ то полоикої і смоленьскої країни, а згодом київскої 
землі*. Хоч наївне оповідане. Несторової літописи про зазив варяжских 
князів має мало правдоподібности за собою, то все таки хід історичний 
розвою Руси з’ображении у нїй вірно,, бо з північного Новгороду йшла 

^концентрація рускої держави на полуднє. Перший після Нестора князь 
руский-, Рюрик, панував ще- в новгородско-заводоцких землях, а вже 
Другий — Олег заволодів Київщиною. Чи все так бистро йш ло,, можна 
сумніватись, хоч годї заперечити, що князям приходило легко запану
вати над славяньскими племенами, бо они з * чдавен-давна привикли були 
до чужих панів: Сарматів, Готів, Гунів, Х азар ів 1) і без великого жалю 

. міняли, їх. Племенам сим байдуже було, кому платять дань, а новий пан, 
що не вспів ще добре укріпитись в новій країні, давав лекше відчувати 
свою1 силу, як давні, засиджені вже пани. Князі мали більший вплив 
лише в озерно-новгородскій области і в вузкій полосі понад Дніпром 2), 
в невеликій віддали від замків і  городів княжих; на иньші подальші 
племена вплив княжий розширив ся помалу. Але номінально була Русь 
в половині Х-го столш г вели іезною державою на значнім просторі від 
Ладоги і .Неви на півночи меньше більше до Сули,- Росі і середного 
Дністра на полудни. Границя західна з литовскими племенами і Поль
щею а, ще більше на всходї з чудско тюркскими племенами була непевна 
і міняла ся безнастанно. Причиною нестійноети рускої держави був 
власне брак певних природних границь. Серед безкрайої низини не було 
окремих ґеоґрафічних одиниць з визначними, легкими до оборони грани
цями, не було тому і трівких політичних тіл, бо коли .одна сторона 
з яких будь причин ослабне, то друга могла без великої трудности за
володіти нею. Не було ту гір високих, де горстка людий вдержить цілі 
армії, нї широкого моря, що все творить найкрасшу політичну, границю. 
Мимо своєї великости не мала руска держава великої живучости і кон- 
цецтрациї в собі. Не була се держава в новочаенім розуміню>-а радше 
зліпок численних слабо повязаних або і ворожих собі племен всілякого

г) Линниченко — Взаимныя отношенія Руси и Польши до половины XIV сто- 
лѣтя. Часть I. Русь и Польща до конца XII вѣка. Кіевъ 1880. ст. 7і2.

Ч Соловьевъ. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ, I, 1874. ст. 218.
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походженя. Сї племена удержувала в єдности лише власть княжа, а князь . 
заснував свою власть не на симпатіи народів , не на спільній вигодї, 
обопільнім інтересі, а за помочию численної дружини, яку собі набирав 
з. усіх у сю дів. Головна часть .дружини була з Норманів *), або як їх на 
Руси називали Варягів. Нормани служили в наймі в войску визаитий- 
скім* 2), де з часом після Варягів називали усїх наємних жовнірів Варягами 
(Варауусі), служили вони і в рускім войску. Норманьским очайдушам 
тісно було в своїй зимній, скупій вітчинї і  вони розсипували ся по цілій 
Европі для грабежі і зиску 3) . . Но при Варягів приймали князі иньші 
елементи в свою дружину, бо ся становила одиноку опору власти. Власть 
князя показувала ся в тім, їцо князь вибирав дань від поодиноких пле- _ 
мен 4) футрами, шкірою, воском, медом — чим можна було. Дальші пле- ( 
мена не радо-платили данину і князь виправляв ся на них і вимушував 
дань силою, грабив і забирав після вподобн, що попало, особливо в по- 
ч атках , коли та держава що йно почалась тво рити. Більшість племен 
була ставяньска, але на нівночи і північнім веходї належали до руских . 
князів чудскі народці: Чудь, Весь і Меря. Релігія була у всіх поганьска, та не 
однакова у народів славяньских і чудских, не однакові були унихобичаї- 
звичаї. Усе не держалось купи а єдність держави, розвій єї, залежав го
ловно від особи князя. Коли князь був хоробрий, енергічний, то розширював 
на всі боки пострах свого імени і границі своєї держави. Таким князем 
був Олег, а в пол -вині Х-го столїтя грізний і вельми воєвничий Сьвя- 
тослав.
- . Н едавні рускі держава не була культурна. О значеїйшім про

мислі або торговли і бесіди не було. Люд заспокоював сам власні, не
великі потреби. Одежу ткав з вовни або льну, обувє робив з гарбо- 
ваної шкіри або лика. Кушніри, теслї-рубачі, ткачі, гончарі були зви
чайні ремісники на Руси. Збіжа сіяли стільки, щоби вистарчаю на 
потреби свої, бо вивозити на продаж не було куди, а як б и й  було куди,^ 
як до Византиї, то за далеко. Що цїннїйше, як віск, мід, футра, забирав 
князь або хижі сусіди, так що серед простих людий не було маєтків, 
але не було і вимог, більших потреб, так що богатства не росли і все 
було в застою. Виріжнювались ту хиба князі і дружина, бо сї пагро-

*) Bestużew-Rjumm — Geschichte Russlands, übersetzt von Schiemann, Mittau, 
1877. I B. S. 81.

2) Василевскій. — Русско* византійскіе отрывки. Журналъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія. 1876. Мартъ ст. 186, 187.

3) Значна часть істориків не признає походженя Русинів із чужинців, вона за- 
перечує норманьске походженє Русинів-кішзїв.

4) Соловьевъ — Исторія Россіи съ древн. в, еіг. Москва. 1874. I. 218



Др. Ґ. В Е Л Й Ч К 0. 9

маджували добичу воєнну і дань і маючи гроші, видавали їх на предмети 
розкоти для себе і своїх жінок.

Инакше було все в цїсарстві византийскім, або як самі Греки на
зивали, ромейскім. Царство всхідно-римске займало в X  столїтю полу
дневу часть балканьского півострову і Малу Азию. Італїйскі посїлости 
коло Барі, Таренту, Венедиї і Тавроменїюм на Сицилїї, а також темат 
Херсону на Тавриї були за-надто малі і за дуже віддалені від решти, 
держави, щоби творити єї* есенционадьну складову часть* Головна вага 
перства була тоді в Малій Азиї. Тут лежали найважнїйші і найбогатші 
темати: Опсикіон, Оптіматон, Буккелярийон, Арменїякон, Самос, Траке- 
зион і  Анатояїкон, що з тематом Тракії і Тессальонїки в Европі були 
підставою сили і значіня грецкого царства. Держава грецка не була так 
обширна, як руска, але була густо залюднена, а столицею єї було сьві- 
тове-торговельне. і промислове місто — Византия. На чолї правительетва 
стояв цісар з абсолютно-необмежепою влаетию. ' В державі була як 
найбільша централїзация, ац їлий  апарат урядничий фунїував під ровка- 
зами абсолютного володаря. Населене було грецке, або хоч розуміло 
но грецки і стояло на високій степени культури. Богаті урядничЦ 
промислові і купецкі верстви мали великі вимоги в розкоти і культурних 
потребах, а царский двір, прибочяа свита і старі аристократичні роди 
видавали величезні суми, щоби високий свій стая гідно запрезентувати. 
Н а покрите розкішного житя висших станів йшли доходи з торговлї і про
мислу. В руках Греків була найважнїйша в сьвітї торговля зі Всходом, 
а численні, великі фабриканти і дрібні промисловці’ - удержували значний 
промисл, головно в річах розкоши, уборів і прикрашень. Населене було- 
досить фанатичне через безнастанні війни з Магометанами і неприязнь 
з Заходом. Всхідний —  окремий обряд, одинаковий язик і почуте вис- 
шости над прочим сьвітом удержувало Ромейцїв в едности, а людність, 
що від давна привикла без опору слухати розказів царских, була вдово
лена, коби лише війни не непокоїли єї в особистих занятях і щоби не від> 
бирали єї численних забав в іподромі і театрах. Великі богатства, ви
сока культура а слідом, за-тим і  вигідне, збабіле жите підорвали значно 
ромейску хоробрість, а войско було переважно найняте, дуже часто 
з чужих племен. В грецкім войску знаходились люди всіляких сусїдних 
наций: Славяни, туркскі номади і ин., а навіть далекі Нормани, що ви
значувались великим зростом і незвичайною хоробростию та служили 
в прибочній царскій сторожи. Наслідком такого стану були безнастанні 
революциї, бо симпатичні у жовнірів яаємних та амбітні полководці ба
жали осягнути й цїсарский вінець.

Які-ж були взаємини межи висококультурними, пребогатпмп Гре-- 
камн та молодою, воєвничою державою норманр-руеких князів?

«Записки Наук Тов. ім. Шевченка т. VI. %
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В взаєминах двох народів найбільшу ролю мають природні обставини. 
Коли еї сприяють взаєминам, то мимо всяких перешкод взаємини суть живі 
і част і, коли-ж в природі нема прихильних обставин, то обопільні 
відносини можуть штучно запалахкотіти на якийсь час великим поломенем, 
але загасають опісля ва довший .час. Найчастїйші взаємини витворюють ся 
межи сусїдними йародами, бо сусіди мусять стикатись безпосередно — 
меньше, коли їх, роздїлюють непрохідні гори, як Піренеї або Альпи, 
більше — коли нема межи ними непрохідної природної границі. Русь і Ві- 
зантия мало коли були безп осередн ій , сусідами, а то тоді, як тмуто- 
роканьска земля під Кавказом, належала до Руси. Але тмутороканьска 
земля не була ва&ною, складовою частию Руси, а сусїдний, херсоньский 
темат мав більше торговельне ніж політичне значінє. Навіть тоді, як 
Тмуторокань належала до Руси, дорога із осередка Руси, Києва, не вела 
через Тмуторокань, а через приднїпряньскі степи, так що все рускі 
землі були відділені від грецких кольонїй над Чорним морем широчезною 
полосою степів, а від Царгороду віддїлювало Русинів ще бурливе се 
море, що дало ся нераз в знаки руским суднам, більше як грецка фльота 
і грецкий вогонь* Пусті, без постійних осад, степи були в надморскім 
поясі навіть похожі літом на пустиню і становили самі собою ве
лику перешкоду для переходу. Сумного досьвіду зазнав ту перскйй цар, 
Дарій. Судячи по нинішнім стані степів неораних і засіяних хлібом, пе
рехід не повинен би бути тяжкий, але ииакше було в давнїйші -часи, 
коли не було постійних осель на степу, а до природних перешкод до- 
лучували ся ще й політичні. Русини не сусідували з Греками. В дав- 
нїйшій добі рускої істориї бачимо ясно, як природа назначувала Р у 
синам границю на полудни. Русини держались лісної полоси, не так 
густо і сьміло заселювали переходовий пояс від лісних до зовсім сте
пових околиць, а вже коли зважувались на чистий степ, то хиба понад 
ріками, де в плавнях і по збочах берегів річних трафлялись лісні зай
мища. Густий ліс давав захист від нападу ворогів, а гаї серед степу — по
трібний материял на будовлї, укріплена. За то степи були догідним міс
цем для побуту кочовничих, перехожих народів. Для них початок лісного 
поясу був огненною стіною і по за ню не сьміли вони переходити, бо степова 
орда не чула себе добре в лісі і не мала ту вигідних обставин до житя.

Тоті отже степові народи роздїлювали Русинів від Греків 
і були важною перешкодою до політичних взаємин. Від У І до X III  сто- 
лїтя краї чорноморскі є місцем побуту для всіляких перехожих народів 
могольско-чудского роду: Болгар, Аварів, Угрів, Хазарів, Печенігів, 
Торків, Половців і Татарів. Декотрі з них, як Болгари, Авари і Ма
дярі! перейшли лише через чорноморскі степи, ииьші не йшли дальше 
та закінчили ту свою вандрівку. Походячи із полудпево-сибірских або.
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центрально-азийскої височини — отже із країв з острим кліматом, по
критих пустинями або нужденними степами, знаходили сї номади на за
ході' простори з чим раз лагіднїйшим кліматом, - зарослі буйною, трави
стою рослинностию, де могли свобідно вести дальше але вигідніш е ко- 
човий спосіб житя, до котрого навикли в первістній своїй вітчинї. Істория 
всіх тих племен одна і тота сама. Народи тоті виривались й бурею па
дали на рускі границі і на краї чорноморскі, нищили і налили все, але 
остаточно осідали в степовій полосі, нападали на сусідів Русинів і на 
кольонії грецкі або змушували їх оплачувати ся. Помалу зачинають вони 
під впливом висшої культури народу підбитого або сусідів приймати їх 
культуру і осідати, але тратять заразом силу свою і-енергію . Коли вже 
починали із сусідами зживати ся, впадає нова орда. Частина иопередного 
племени гине в боротьбі, частина розходить ся серед сусідів, а решта лу
чить ся з новою ордою1) і знова зачинає ся давнїйша істория. В часі 
ослаблена і повільної цивілїзациї степового народу зачинає руска людт 
ність кольонїзувати величезні степи, спускає ся ріками часто аж 
до моря і тоді сходить ся безиосёредно із Греками, але в часі 
нового нападу і приходу нової орди відсуває ся знов далеко на 
північ, сягає ледви по середний Дністер, Бог, Рось і Сулу, і доки 
треває екснанзивна сила нових номадів, доти переривають ся майже 
зовсім політичні взаємини Русинів з Греками. Довго то однако не треває, 
бо Греки навязують торговельні відносини з кочовим народом і силку- 
ють ся перейти в Русь, що пізнїйше була з ними звязана тісними, мо
ральними путами.

Так оі.же природа кинула межи Русинів а Греків просторі 
стени, а істория поставила цілу низку степових племен, а що природної 
основи не має, не може довго остоятисіі, тому той бачимо, що хоч полі
тичні взаємини обох народів заясніють нераз ясною иоломіню, то се не 
жива, довговічна полбмінь, а хвилевий промінь. Що межи наслїдницею ко
лишньої Візантиї — турецким цїсарством, а межи нинїшною Росиєю по
літичні взаємини дуже живі, то се сталось можливе аж тогди, як зломи
лась сила кочевих орд, коли пусті степи заселились численними оса
дами і виповнилась неприхідна просторонь межи вехідно-европейскокь ни
зиною а балкаиьским півостровом. В давнїйшу пору було кілька проб 
заповнити роздільну пропасть, та азийскі степи викинули таку силу но
мадних племен, що проби сї так і полишились пробами, аж поки руский 
народ не скріпшав в борбі з кочовими племенами і зразу воєнним а опісля 
мирним, кольонїзацийним способом не випер Татар на полуднє. Коли на 
сарматскій низині запанувала одна держава, то їй легко прийшло ся *)

*) Житецкій — Смѣна народностей въ Южной Россіи, Кіевская Старина 1883, 
май, с. Ш .
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вздержати і придавити ослаблені номадні племена та віддати значні про
стори (як ногайский стен) на кольонїзацию рільничому, переважно укра
їнсько-руському населевю. По. передуж треба було якихсь незвичайних, 
вигідпих обставин до того, щоби політична звязь Руси з Византиєю змог^- 
лась сильнїйше. Такою вигідною обставиною^був головно бистрий полі
тичний розвій молодої- рускої держави в X столїтю. Се річ природна, 
що: новий, повний сили і енергії орґанїзм, пробує своїх сил відповідно до 
своїх потреб і понять. Руский княвь па чолї численної, навченої до 
борби дружини, забагає грецких богатств, предметів розкоші, що , мають 
незвичайні чари і принаду в очах варвара. Походи руских князїв на 
грецкі землі* задля грабежи зачинають ся ще в IX  столїтю; про многі 
з них не знаємо, про деякі розказує нам лїтонись руска не все вірно, 
та. грецкими жерелами можна сї оповідана провірити хоч в части.

Перший, звісний нам з первоначально! літописи похід зробили 
Аекольд і Дир, вже 866 р. Вони відділились, як каже лїтонись, від 
дружини Рюрика, щоби дійти до Царгороду, та по дорозі* запанували 
над Києвом і звідтам вже виконали свій первістний намір; але-ж .напад 
на Византию не вдав ся, 200 човнів прибуло до столиці', але буря роз
била їх і ледви мала часть Норманів вернула домів, в Київ. У Греків 
не згадуєсь імен Аскольда і Дира, але є .звістка про похід Русів із 864 р .; 
човна рускі потопились чудом, бо мати Божа омофором своїм вірних своїх 
боронила 1). Лїтопись подає той похід під 866 р., а Куник думає, що він 
відбув ся в 865 р., бо в письмі папи Николая до цісаря Михайла I I I  
є патяк про похід Русів в тім часі'* 2).

З грецких жерел довідуємось ще про два походи Русів на Грецию-, 
або грецкі осади, незвісні із рускої літописи. В житю сьв .-Стефана Су- 
рожского є звістка, що з Новгорода прийшов великий князь Русів, Брав- 
лии на Сурож 3), а в житю сьв. Георгія Амастридского також ’згадуєсь 
про нахід варварских Русів, народу дикого і грубого, на городи над Про
понтидою і на Амастру, город коло Синопи 4). Той похід відбув с я . нан- 
нізнїйше з початком Х-го столїтя. - ;

Великий похід зробили нормано-рускі князі в 907 р . : „йде Олегъ 
на Греки, поя множьство Варягъ и Словѣнъ, Чюди и Кривичи и Мерю

*) Х доѵ іу .дѵ  Г а щ у іо ѵ  а/ьісі()тд),оѵ [ .іо ѵ а /о ѵ  — Ученыя Записки втораго от
дѣла Ймп. Академіи Наукъ, кн. У1, стор. 736, 737.

2) Куникъ — Извѣстія Ал Бекрн и другихъ авторовъ о Руси и Славянахъ. 
Часть I. стр. 176.

3) Житіе св. Сгефана Суровскаго — Лѣтопись занятій археографической комиссіи, 
выпускъ IX, СПетербугъ 1893. стр. 100.

4) Житіе св. Георгія Амастидскаго 1. с. стр. 66. . . ..
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її Поляне, Сѣверю и Деревляни и Радимичи и Хорваты и Дулѣбы її Ти
верцы “ 1). 3 численною дружиною з усіх відбитих племен вибирає ся Олег 
під Царгород, але Греки замкнули пристань і  місто. Олег руйнує 
околицю города і змушує Греків до умови,- в якій Греки дають Ру- 
сам численні і великі нривилеї торговельні. Найважнїйші * точки умови 
такі: увільнене всіх товарів від мита і забезпечене удержанє на шість 
місяців для кождого руского купця. Мешкати мають Руси коло церкви 
сьв. Мами, за мурами міста^ а входити до міста можуть лише громадами 
що найбільше по 50 людий разом і то без зброї. Ся послїдна точка по
казує, що торговля у Русів була сполучена з розбиванєм і що Греки 
невірно відносили ся до варяжеких купців2).

Не знати, котра сторона не додержала умов мира, бо вже в 941 
р.' вибирає ся Русь на новий розбій. Умови були без сумніву для Бн- 
зантийцїв за тяжкі, так що вони не виповнювали їх докладно, а знову 
Русь, видячи уступки зі сторони Греків а пізнавши на купецких подо
рожах богатства Царгороду, забажала нових скарбів. Однакож перечи
слила ся дуже. Князь руский Ігор йшов, як єго попередники, морем, 
але часть фльоти єго спалив протовестиярий Теофан. Ослаблений на 
мори висів Ігор на берегах Анатолії і нищив єї огнем і мечем; руекі 
воїни визначували ся страшенним зьвірством 3 4) : „бвѣхъ растинаху, гвозды 
желѣзныя посреди головы вбиваху“ *). В Анатолії одолїв Ігоря полко
водець Барда і доместик Іван, так що прийшло ся Ігореви забиратись 
звідси. Пробував ще щастя в Тракії, тай там не ліпше йшло, бо Теофан 
розбив Ігоря, і лише недобитки дістались з Ігорем на Р усь5 6). Щоби ‘на
правити невдалий свій похід, вибирає ся Ігор з численнішим войском, 
взявши до помочи ще й Печенігів, а щоб бути пезависимим від примх 
Чорного моря, иійшов сухонутєм. Греки воліли окупитись від напасливого 
князя, і сей вернув ся від ' устя Дунаю з золотом і дорогими мате- 
риям и0). Б  943 р. зайшла взаємна умова , але вже не так догідна

3) Полное собраніе русскихъ лѣтошісей т. I. 9. ' .
2) Соловьевъ. 1. с. 113.
3) Куникъ. Извѣстія Ал-Бекри и другихъ авторовъ о Руси и Славянахъ. При

ложеніе къ XXXII тому Записокъ ймпер. Академіи Наукъ, СПетербургь, 1878. 
ст. 177.

4) Полное собраніе русскихъ лѣтописей т. I. 18.^
5) Соловьевъ 1. с. 119.
6) Сей другий нахід Ігоря може тільки видуманий літописцем, щоби прикрасити

перший невдалий п ох ід , бо де інде, крім первоначально! літописи, про него не 
згадує ся.  ̂ ч
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для Русинів1), бо вже нема згадки про удержанє руских купців. Дорогих 
материй (поволок), можуть рускі купдї купувати найбільше за 50 золо
тих. Також зобовязують ся Русини не шкодити херсоньским риболовам 
при устю Дніпра і не сьміють зимувати в лимані дніпровім* 2).

По смерти Ігоря в 945 р. управляє рускою державою, в імени 
малолїтного Сьвятослава, енергійна Ольга. Рівночасно увільнює ся з під 
опіки тестя, Романа Лєкапена і єго синів правшій цісар ромейский, Кон- 
стантин Багрянородний. Коротаю чи зі смерти Ігоря, старили ся всілякі 
племена увільнити ся від данини і звязи з Києвом, а Ольга мала досить 
клбноту, щоби привернути їх до послуху. Тому походи на Впзантию 
мусїли устати. Впрочім мала Ольга иньшу причину, щоби залишити 
чвари з Царгородом. Она приняла звідси віру християньску і дивила ся 
з почестию на центр всхідного відлому християиьства. 957 р. поїхала 
Ольга до Царгороду (по думці деяких авторів — вже будучи християнкою, 
но думці других аж ту приняла хрест) і ввела цісаря в клопіт, бо царе
дворці мусїли вигода, з якими почестями приймати чужу княгиню3). Звісно, 
як точно означений і величавий був церемонїял на царскім дворі. Цісар, 
пан сьвіта, перед котрим всі падали на коліна, не міг понизити ся до 
н о в іт н я  -княгині варварів, як рівної собі правительки. Стріча була ие 
дуже почесна для рускої княгині, бо Ольга му сіла ^стояти межи грецкими 
дамами і тим хиба . виріжнювала ся від них, що не потребувала бити 
низьких поклонів перед цісарем4). Константин обдарував Ольгу да
рунками, і вона вернула до Києва, щиро сприяючи справі християиь
ства, та старала ся на дармо сина свого прихилити до нової віри. Хри- 
стияньство входило помалу до Руси із Грециї. Приносили єго найперше 
словяньскі і варяжскі воїни на службі грецкій і численні купці, що 
довго побували в Царгородї і пізнали моральну перевагу християиьства 
над своєю ноганьскою вірою і були очаровані блеском церковних обря
дів і сьвітлих церемоній. Вже Аскольд і Дир були християнами, а за Ігоря 
присягають в Києві християни-Руси в церкви сьв. Іли ї; мусїло в Києві 
число християн бути вже значне, коли мали свою власну церкву. Хри- 
стняньство і поганьство істнували у Полян побіч себе за панованя Ольги

*) Сергѣевичъ. — Греческое и русское право X вѣка, Журналъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія т. 219, 1882. ст. 83.

2) Полное собраніе рус. лѣт. I. 22.
s) Про приїзд Ольги в Царгород і приняте еї на дворі цїсарскім е докладний 

опис Константина Порфірогенета, гл.: Corpus scriptorum historiae byzantinae, Con- 
stantini Porphyrogeneti imperatoris de cerimoniis aulae byzantinae. Bonnae, 1829, II, 
15, стр. 594—598,

4) Соловьевъ, 1. c. 133.
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і єї наслїдників1), і хоч дпнастия була иоганьекої віри, та відносила ся 
толерантно до иньших реліїій.  ̂ ч . ->•

Є покійні взаємини Руси з Візантиею змінили сн, від коли прийшов 
до повнолїтяости буйний Сьвятоелав. Се найсьмілїйший і найбільше во- 
євничий із усіх варяжско-руских князів при встунленю на престол, мав 
він під своєю властию землі* від Ладоги майже до порогів Дніпра. На 
заході була дика Литва і держава польска, а на всходї не підбиті ще 
Вятичі, Болгари над середною Волгою, Мордва (Вуртаси) межи Цною 
і Волгою і Хазари над до ліпшою Волгою із столицею Ітіль, що була 
посередником, межи середною Азиєю а Европою, і з важним містом Саркел, 
що лежало над Доном. Сьвятоелав вибрав ся насамперед против Хазар, 
зайняв Саркел і Матарху. Підбивши в 966 р. Вятичів, а дальше роз
бивши камских Болгар і Буртасів, пустив ся Волгою вниз ку устю, 
здобув Ітиль і знищив зовсім Х азарів* 2). Незабаром' він замотив ся 
в справи балканьского півострова. Тут вже двічй змінялись володарі. 
Константин Порфіроґенет лишив престол свому синови, Романови II, 
а вдова Романа Теофано віддала серце своє і престол в імени малолїт- 
них синів славному полководцеви, Никифорови Фоцї. З Никифором Фо- 
кою зачинає ся ряд славних цісарів, що відновляють давну силу і зна- 
чінє політичне цїеарства супроти Музульман, Болгар, народів півночи 
і заходу. Цісар Никифор побив Гамданїдів в Азиї і упокорив Арабів 
так дуже, що не мав з того боку жадної перешкоди і міг звернута увагу 
свою виключно на справу болгарску. В Болгариї по славнім царі Симе- 
онї, що. посідав майже увесь балканьский півостров, наслідив слабоси-^ 
лий і недотепний Петро. Візантийцї мусїли страшенно жахатись Болгар, 
коли такому нетязі платили сорок літ данину та й ще єму одинї- 
сенькому в істориї всесьвітнїй признали титул васілєвса ((к<лХси;ї, чим 
зрівнали єго з своїм цісарем. Никифор пізнав, що Болгария за Петра 
■то не давна Болгария, перед якою дріжали усі сусіди, а найбільше сама 
Візаития. Мимо великого обсягу, бо границя Болгариї з цїсарством 
грецким ішла від Меземвриї на Адриянополь, Теесальонїку до північної 
Т есалїї3) і побережа морского супроти -острова Корфу, а північна гра
ниця йшла по Дунай, держава болгарска хилить ся до упадку. Корпсга- 
ючи з слабосильности Петра, бунтує»ся Шишман і загортає західну часть

*) Самоквасовъ. Хронологическая классификація могилъ южной Россіи. Вар
шавскія Университетскія Извѣстія, 1890, Y, ст. 23.

2) В. Завитневичъ. Великій князь Святославъ ‘ Игоревичъ и историческое зна
ченіе его богатырскихъ подвиговъ, Труды Кіевской духовной Академіи, і 888, мартъ 
ІГ, стр. 372, 375.

3) Jirecek. Geschichte der Bulgaren, 1780, S. 185,
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Болгариї, але і  всхідної не вміє Петро захистити від нападу Сербів, 
Мадярів і Печенігів. Ц їсар, бачучи упадок Болгариї, відрікає ся пла
тити данину і зневажає Петрових послів на сьвяточнім принятю в Цар- 
городї під позором, що Петро невдержує нападу Печенігів на цїсарство 
грецке1).

; В походї на Болгарию забрав . цїсар лише кріпости на полудни 
від. гір .Родопских, дальше не запускав ся, памятаючи добре, скілько бід 
зазнали Греки в недоступних проходах Родопу і Балкану. Никифор рі
шив ся ужити супроти Болгар давної методи візантийскої* 2). Він закли
кав на ворога иньший нарід — Русів, щадячи сил грецких. Ще Константнії 
Багрянородний радив воювати з Болгарами за помочию Печенігів, але 
Нцкифор волів Русів, бо були ліпші воїни, а що були також відділені 
від Грециї просторими стенами, то з далека були меньше небезпечні 
для Греків, як близші Печеніги. Сьвятослав мав численну, сильну і до
бре зорганізовану дружину, чого не. було у Печенігів. Воїни єго, добре 
вправлені і навчені в численних походах Оьвятослава до воєнного реме
сла, доказували. чуда під проводом богатирского свого начальника3). 
Нема що обманювати себе, що до зазиву Сьвятослава могло Никифора 
привести пересьвідченє про висшість моральну, або ліпшу управу, поря
док Рубів. В очах цісаря, а вирочім потрохи і дійсно, були Русини та
кою j самою дикою ордою, як і- Печеніги, а жорстокість і нелюдяність 
Русів не змаліли від попередних часів. Щоби розбудити жадність у Сьвя
тослава вислав цїсар в посли Кальокира4), херсоньского Грека, що був 
сином протеуона і в своїм місті, сходячи ся з усілякими народами, 
навчив ся кількох мов і привик до крутанини з дикими сусідами. Кальо- 
кир вибрав ся на чолі сьвітлого посольства з даром 1500 фунтів золота 
до Києва5). З великим трудом вспів він перейти через край. Печенігів 
попри дніпрові пороги, бо Печеніги чатували на добичу. Кальокир по
бачив силу Сьвятослава і піддав ему думку забрати зовсім Болгарию до 
себе, відступаючи ему той край, колиб Сьвятослав поміг єму досягнути 
цїсарского престола6). Руска дружина поплила вниз долі Дпїиром в чов
нах, видовбаних із одиого пня; Прихід Русинів застав Петра зовсім 
неириготованого. Руси висіли на берег при устю Дунаю і тут ждало їх 
ЗО тисяч Болгар, що хотіли їм боронити вступу, але сі люди без ляку,

*) Sehlumberger. Un empereur byzantin au dixieme siede, Nicephore Phocas. 
Paris, 1890, 549—557.

2) Завитиевичъ — Великій князь кіевскій Святославъ і пр. 1. с. 377.
3) Seblumberger 1. с. 559.
4) Аеоѵтод дш у.оѵоѵ !gtoq(«. Corpus scriptorum bistoriae byzantinae, pars XI, 

lib. IV. p. 63.
5) Leo Diaconus 1. с. Y 77.

,, e) Соловьевъ, J. c. 138.
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що, як казали, бояли ся тілько одної річи, а то, щоби їм небо не впало 
на голову, кинули ся як вовки діа Болгар, бігли супроти ворогів з тяж
кими мечами, ховаючись за великими щитами, сьпіваючи страшну воєнну 
пісню ,;щ о.аж птахи небесні гинули з переляку1). Болгарії не видержали 
першого нападу, утекли і замкнули ся в Доростолї, нинішній Оилїстриї. 
Сьвятослав заняв згодом цілу країну, а на столицю вибрав собі Пере- 
яславець, над полудневим рукавом Дунаю, там де нині село Преслав, 
коло Тульчи.' Відинь і Білгород впалн в єго р}ки і все втікає1 перед 
Русами, що господарять люто, роепинають Болгар на хрест, других вби
вають на палї, иньших стріляють як дикі качки, або забивають цьвяхи 
в голову. Болгар опанував страшенний ляк, сам цар їх знятий паралї- 
жем, дотліває в своїм житю. Добича Русів була величезна, бо у Болгар 
назбирали ся скарби з довголїтних їх розбоїв на Внзантиї, По побідї 
руского князя вислав Никифор решту обіцяних гроший, сподїючись, що 
Сьвятослав верне ситий славою і загарбаними скарбами до своєї держави. 
Алеж иляни єго не здійснили с я * 2), бо Сьвятослав анї думав уступатись 
з Болгаріи і хотів у Переяславець перенести свою столицю3). „Нема що 
тому дивуватись, бо богата і теплїйша Болгарин притягала північного 
варвара, що тепер міг бути близше до Византиї. Аж напад Печенігів на 
Русь і облога Київа змусили Сьвятослава покинути Болгарию та ряту
вати Київ; Колиж прогнав Деченїгів, а мати вмерла, вернув назад до 
Болгариї, та застав вже ийьші відносини.

Цїсар Никифор вернувши в 969 р. назад з походу на Сараценів, 
пересьвідчив ся, що руский князь єсть богато небезпечнїйшим сусідом, 
як слаба Болгарин, і старає ся приєднати собі Болгар до вснільної борбії 
з Сьвятославом, щоби єго вигнати з наддунайского краю. Цїсар вислав 
зручних і симпатичних для Болгар дипльоматів: Никифора Єротіка і Фи- 
лотея, єпископа евхаїтейского. Сї посли умовили ся до спільного діла,

1 а для закріплена умови заручено дві болгарскі княжни за цісарів Ва
силя і Константина, а до часу повнблїтности вислано їх- до виховання 
під опіку цариці Теофанїї. В заклад мира післано в Царгород обох бол- 
гарских царевичів, Бориса і Романа. Поки Никифор приготовив ся до 
борбй з Русами, вмираіє цар Петро, а царем болгарский оголошує ся 
тепер Шишмаи, голова антивизантийскої партиї в Болгариї, що вдержує 
ся в західній части. Маємо отже тепер два болгарскі царства з окре
мими царями, але у всхіднім нема властиво царя, бо царевичі пробува- 
ють р Царгородї. Аж коли Сьвятослав появив ся наново, висилає Бики-

*) ВсЫшпЬеі^ег, 1. с. 569.
2) Schlumberger, 1. с. 786.
;5) Полное собраніе рус. дѣтопнсей І,. 27.
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фор обох братів на царства1). За підмогою Греків удає ся Борисови I I  
відсунути Давида, Шишманового сина, що хотїв і всхідну Болгарию ви
дерти у византийекої партиї. Сьвятослав вступи в тимчасом за Дунай 
з 60-тисячпою армією. Цїла Болгария повстала супроти наїздників, але 
під ІІереяславцем побив Сьвятослав Болгар, а обох царів взяв в неволю. 
Також стольний город Болгарів, Великий Преслав, попав в руки Русам 
разом ^  північною Болгариею, межи Балканом і Дунаєм. Руский князь 
лишає тут Свенальда з залогою, щоби боронив Преслава і стеріг царів, 
сам здобуває решту краю, а на весну 970 р. переступає Балкан, щоби 
поміряти ся з Греками, союзниками болгарскими.

В ЦаргороДЇ і в околици повстав великий переляк, бо Руси пока
зали себе нераз дуже немило для Греків. Цісар намагає перевести 
спішні приготована до тяжкої війни, але вже не судилось ему вести єї. 
Царици Теофанїї наскучив простий, непривітний вояк Никифор, бо вона 
пішла за значно старш ого. від себе полководця не з любови, а з вирахо- 
ваня. Залюбившись в гарнім Івані Цимисхії, помогла єму вбити цїсаря 
і вивела убійника на престол, хоть сама відпокутувала свій злочин, коли 
новий цїсар, боячись опінїї народу, не лише не оженив ся з нею, а ще 
казав єї вигнати з царского двірця і розлучити з синами* 2). Всі* тішили 
ся з смерти Никифора, а найбільше вороги Сарацени і Русини. Одначе 
новий цїсар був гідним наслїдником Никифора. Він звернув ся насам
перед з пропозицією до Сьвятоелава, щоби приняв грошове відшкодо
ване за свій похід, а сам покинув Болгарию, а коли сей не годить ся, 
виступає до війни з ним. Союзників Сьвятославових, Угрів і Печенігів, 
розбив Варда Склир в Тракії, а сам цїсар в бистрім поході перейшов 
Балкан і з’явив ся нагло під Преславом. Русини не снодївали ся нападу, 
бо тогди були великодні сьвята у Греків, але били ся хоробро і не 
вступали з поля битви, аж цїсар вислав на ліве крило руске лєґію без
смертних. Русини втратили більш восьми тисяч людий і мусїли усту
пити до города, але Греки здобули город, а по довшім опорі і кріпость, 
куда накінець Свенальд схоронив ся з своїми. Коли огонь примусив 
Русинів вийти з кріпости, то вони били ся ще в поли, поки їх 
знов 7 тисяч не лягло3). В Преславі попав цар Борис в руки Греків; 
Цимисхій, не хотячи собі зараз знеохочувати Болгар, обійшов ся з ним 
ласкаво, так що Болгари йдуть тепер вспільно з Греками супроти Руси

*) Schlumberger, 1. c. 739.
2) Schlumberger, 1. c. 759.
3) G. F. Hertzberg Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches bis 

gegen das Ende des XVI Jahrhunderts, in „Onckens Allgemeiner Geschichte“. Ber
lin 1888.
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н ів1). Ц їсар грецкий ще раз хотів спокійно полагодити спір, але надармо, 
і обидві сторони ворожі приступили до рішучої битви під Доростолом* 2). 
Русини поуставляли щільно свої щити мов стїяу ноперед себе, кинулись 
з конями на Греків і нанесли їм великі страти, так що омаль не по
гнали їх, коли-б цїсар з безсмертними не здержав був погрому. Н а сто
роні Греків була чисельна перевага, а Русини були ще в ворожій земли, 
в незнаних околицях. У Греків була добра кінниця і фльота на Дунаю 
відрізала Русинів від того боку. Ще раз пробує Сьвятослав пробитись 
через ряди ворожі, але коли єго нахаганв було безуспішне, то зиеміже- 
ний просить мира3). Мимо того,, що з 60 тисяч руских воїнів лишило ся 
тільки 2 2 , годить ся Ц имисхій на мир, боячи ся більших даремних 
страт, бо хоробрі руски полки могли в розпуцї дати ще тяжкі удари 
грецкій армії. Оба володарі з ’їхали ся разом, а Сьвятослав за цїну 
вільного відходу годить ся віддати Доростол, уступитись з Болгариї 
і не воювати на будуче з Греками. Лев Диякон так описує Сьвятослава: 
„На скитскій лодцї, веслуючи заєдно з другими, приїхав князь, середного 
взросту з густими бровами, сииїми очима, малим носом, оголеною боро
дою і густими вусами Голова оголена, лише на однім боці висів жмит 
волоси, що вказував на знаменитий рід. В однім уху висів кільчик 
з двома перлами і рубином. Впрочім одіж біла і крім чистоти не ви- 
ріжнювала ся нічим від одежи дружини“. Руска лїтопись описує похід 
Сьвятослава инакше, бо після неї вийшов Сьвятослав всюди побідно4) 
але мусимо скорше повірити Византийцям, бо Сьвятослав уступив оста
точно з Болгариї, а був би сего не зробив, як би побідив був Греків. 
Греки не віддали тепер Болгариї нравному цареви, Борисови. Царя Бо
риса усунули з престолу, і він мусів прилюдно віддати цїсареви мантию 
нареку і червоні чоботи — ознаку власти царскої5), а молодшого брата 
навіть оскоплено. Також натриярхат болгарский знесено, а лише західна 
Болгарин удержує ся в независимости під сином Шишмана, Самуїлом6). 
Руский князь Сьвятослав не вернув до Києїа,, по дорозі* вбили єго Пе
ченіги. Так нещасливо закінчив буйний Сьвятослав сьмілі свої походи.

Факт забору Болгариї Сьвятославом так многозначний, що 
живцем силує нас до політичних комбіпаций. Щоби то було, як би таки

*) Завитневичъ, 1. с. 381, 383.
2) Ліоѵтод дис/.оѵоѵ Iotoquu, über 9. Corpus scriptorum liistoriae byzanlinae, 

pars XI, стр. 149— 156..
‘3) Jirecek, 1. c. 156, 187.
4) Полное собраніе русскихъ лѣтописей, I. 29.
5) Jirecek. Geschichte der Bulgaren, 1876, s. 188.
°J Hertzberg, 1. c. 175.
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Сьвятослав і Русини вспіли були вдержатись в Болгариї? Тодї історія  
пішла-б зовсім инакше. Всхідні і полудневі Славяии були би в безпосе
редній звязи, ба в однім політичнім тіл її Ненависні Греки, відвічні во
роги балканьских Славяи, зійшли би иа другорядне становиско і вже 
в десятім столїтю сповнилось би завітне стремленє Росиї.нинїшної, щоби 
■панувати над водною дорогою до Середземного моря. Чомуж ианованє 
Сьвятослава в Болгариї мало такі хисткі основи? Безперечно, що Сьвя
тослав натрафив на таких удалих цісарів як Фока і Цимисхій, що скоро 
вигнали північного князя із наддунайскої землі; але були й глибші, при
родні причини, що остаточно були би довели п ізн іш е до того самого 
результату, який прислішив Цимисхій. Сьвятослав не виступав ворогом 
Греків в купі з Славянами-Болгарами, а поводив ся люто і дико над 
Дунаєм,, так що культурнїйші Болгари волілі єднатись з поконвічними 
своїми ворогами Греками, як терпіти жорстокість руского князя. А що 
межи Б олгар ією 'і Русею лежали величезні стени, заселені хижими П е
ченігами, то звязь" межи обома краями була дуже утруднена, а найча- 
стїйше і зовсім перервана. Межи Переяелавцем на Дунаю і першими 
рускими оселями було багато миль краю позаселеного постійно, стени нипїш- 
ної київскої, херсонскої і бесарабскої Губернії і просторі комиші плавнів 
дунайских. На кольонїзацию тих степів треба було роботи кількох поко
лінь, але могольскі, перехожі племена не допускали того. Як небезпечна 
була дорога з Болгариї в Русь, дізнав сам Сьвятослав, поклавши свою 
голову на дніпрових порогах. '

Час безпосередно по смерти Ссьвятослава не сприяв живійшим 
взаєминам політичним Руси з Византиєю, бо на Руси настали усобиці. 
Сьвятослав назначив був найстаршого сина, Ярополка, князем в Київі, 
другого Олега в деревляньскій земли, а третій Володимир мав княжити 
в Новгороді. Колиж межи братьми настали усобиці, то наймолодший Во
лодимир, що близше був до Скандинавії і легше міг набрати норманьскої 
дружини, став в 980 р. єдинодержавцем Руси. В Грецкім цїсарстві зай
шли за той час великі зміни. Цісар Цимисхій, вигнавши Русинів з Бол
гарці, побілив і  Арабів в Азиї, а слава єго імени греміла скрізь, і за 
єго то панованя сповнило ся подруже Отона I I  з родичкою цісаря, Т е- 
офанїєю, найстаршою із дїтий цісаря Романа і Теофанїї. Славному єго 
нанованю положила конець отруя з руки євнуха, Василія, що в імени 
правного цісаря Василя, сина Романа I I  і Теофанїї, думав вести керму 
держави. В той час справи грецкого цїсарства дуже погіршили ся. 
Звісний нам з побід над Русинами Вирда Склир оголосив себе цісарем 
в Азиї, а Фатиміди каїрскі в Азиї і Отои II  в Італії загрожують цілості! 
імперії. На них ще не кінчить ся спис ворогів цїсарства, бо в Болгариї 
збунтувались мешканці, не хотячи зносити грецкої кормиги. Оба здеґра-
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доваиі дарі; Борис і Роман, втікають, але-ж Бориса случайно вбито, 
а евцух Роман ве може знайти послуху, і царем цілої Болгариї стає во
лодар західної єї части (Македонії і Епіру), Самуїл. Столицею єго єсть 
Преспа коло Охриди а держава єго займає ус-ї землї, якими володів цар 
П етр а1). Самуїл здобуває навіть Тесалїю і облягає Коринъ Похід ц і
саря Василя в середину Болгариї під Софію сучасну силує , Самуїла 
покинути Гелляду> але не. ослаблює Болгариї, бо цїсар побитий вертає 
до Царгороду. Становище цісаря було в тій хвили дуже критичне. В єго 
руках були тільки частина Тракії, побереже Гелляди і частина островів, 
а що найважнїнші части держави в Малій Азиї попали були в руки пре
тендентів. Замір Барди Склира наслідує і то дуже щасливо Барда Фока, 
братанич Никифора Фоки. Він оголосив ся. в 987 р. цісарем, заняв 
майже цілу Малу Азию* 2), побіджає Варду Склира, а 988 р. виступає на 
Царгород. : /

В такій прикрій хвили звертає ся цїсяр Василій за помічю до рус- 
кого князя - Володимира; що був вже єдинодержавцем, розширював гра
ниці своєї держави на-всі боки і належав до найбільше могучих сусідів. 
Володимир згодив ся дати поміч за ціну, як цїсар видасть за него се
стру свою Анну,. і обіцює сам стати християнином. Християньствр, як се 
вже знаємо, не було рускому князеви новиною.. В Києві було багато но- 
вовірцїв, і на княжім дворі ісгнувало християньство. Ще бабка Володи
мира, Ольга, приняла нову віру і стирала ся очевидно і внуків своїх до 
неї. прихилити; одна з жінок самого князя була Грекиня': се була мати. 
Сьвятополка, а попередио жінка Ярополкова. Могучий Володимир хоче 
блеск свого престола підвисшити подружем з грецкою царівною. Таке 
бажане ввело цісаря Василія в прикрий клопіт. Всі дами висілої верстви 
внзантиискої, а ще більше царівни, одержували незвичайно старанне обра
зовано і цїсарі грецкі не щедрились зовсім видавати дочок і сестер 
своїх за князів сусїдних 3). Навіть подружє сина і наслїднйка великого 
Отона ї ,  цїсаря західно-римского, з .Теофаиїєю, старшою сестрою Аини, 
уважали Греки мезалїянсом і впрост заявили се Лїютпрандовп, послови 
Отона І, що хотів перевести се подружє. Греки сказали Лїютпрандови, 
що вони не звикли царівен своїх видавати за варварів; коли-ж сей 
вказав на се, що прецї болгарский цар, Петро, жонатий з їх царівною, 
а що цїеаревич римский, то не дикий Болгарин, то Греки відповіли, що

О Липовскій — Изъ исторіи греко-болгарской борьбы въ X—XI вѣкъ, Ж ур
налъ Мин. Народи. Просв. 1891. ст. 126—131.

2) Василевскій — Русско-византійскіе отрывки. Журналъ Мин. Нар. ІІросв. 
1876. Мартъ ст. 127.

3) Н еіігЬ е^  — 1. с. 193., * * ,
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Мария, болгарска цариця, не ест?, правдивою царівною, бо вродила ся, 
иаки дід єї, Роман Лекапен, став царем Византіи 1). Яка-ж ріжниця.межи 
Отоиом I I  а Володимиром, поганином, вже немолодим, що був ще до 
того многоженцем і цілковитим варваром, який мало ріжнив ся в очах 
Ромейцїв від ханів могольеких орд. Прикрі обставини примусили Василія 
годитись на прикре діло, а Володимир висилає ему воєнну поміч в 988 
і в перших місяцях 989 р. За помочию руских полків розбито Варду 
Фоку, а коли ще єго постиг удар апоплектичний, і цісар, позбувши ся 
грізного суперника, опннив ся в ліпших обставинах, то не хотів вже до
повнити даної обіцянки і видати сестри за руского князя * 2). Володимир 
хоче силою добитись свого і вибиравсь на Херсон, головну кольонїю 
грецку па ІІонтї. По довшій облозі здобув Володимир Херсон через 
зраду Грека Атаяасия, що порадив рускому князеви перейняти труби 
вод н і3). Брак води змусив Херсонян піддати ся. Грецкий цісар, маючи 
досить клопотів з Болгарами і задумуючи1 розправити ся з ними рішучо, 
не хотів межи своїми ворогами мати могучого Володимира і з тяжким сер
цем згодив ся вислати сестру до Херсону 4). Володимир охрестив ся 
літомѵ 989 р. в Херсоні, а може ще попередио в К и їв і5). В Херсоні 
оженив ся з Анною і по весїлю вернув ся на Русь. Не в 988 р. 
але в осени 989 р. відбуло ся хрещене Руси в К иїві6). Лїто- 
иись первоначальна призначує хрещене Русинів на 988 р. і за нею всі 
згодили ся на сю д а т у ; аж новійші досліди і критика фактів історичних 
доказують досить ясно, що великий князь Володимир охрестив Русь аж 
в 989 р. після того, як вислав поміч цїсарови против Варди Фоки. До
казує се також виразно арабска хроніка Ал-Мекина, секретаря Сала- 
дииа, що був християнином (виписки з тої хроніки, подані в „Журналъ 
Министерства Народи. Просвѣщенія, 1870, мартъ стр. 140). Але-ж бо 
всім годі розстатись з утертою вже і принятою датою і найшлись також 
горячі оборонці давнїйшої гадки, що хрест відбув ся таки в 988 р., 
як н. нр. Соболевский 7).

x) Schlumberger — Un empereur byzantin au dixieme siecle etc. p. 626.
2) Завитневичъ — О мѣстѣ и времени крещеніясв. Владиміра и о годѣ крещенія 

Кіевлянъ, Труды Кіев. духовной Академіи, 1888, I. 134.
3) Полное собраніе русскихъ лѣтописей I. 46.
4) И. Линииченко — Современное состояніе вопроса объ обстоятельствахъ кре

щенія Руси. Кіевъ. 1886, I. 8.
5) Завитневичъ. — О мѣстѣ и времени крещенія св. Владиміра, Труды Кіев. дух.

Акад. 1888. I. 134. .
6) Линииченко — Современное состояніе и пр. с. 19.
7) А. И. Соболевскій — Годъ крещенія св. Владиміра, Чтенія въ историческомъ, 

обществѣ Нестора лѣтописца, книга вторая, отдѣлъ II. стр.. 1 -  6.
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Посвоячившись так близько із грецким цісарем, висилає ему Воло
димир помічні полки на війну з Болгарами, і ся иоміч дала остаточно 
Василію спроможність почислитись з Болгарами. Цїсар Василіи уважав 
задачою свого житя нищити Болгар і свій илян перевів так знаменито, 
що сливе в істориї під назвою Болгаробійника. В царі Самуїлї найшов 
цїсар грецкий гідного супротивника. Спершу велась борба непевна, бо 
годї було від разу дібратись до Болгар, котрих природа боронила дуже 
добре в неприступних горах та лісах. Але перевага була все по стороні 
Визаптийцїв, ще коли грецкі сили збільшились помічними полками рус- 
кими. 996 р. побив цїсар Самуїла над рікою Снерхеєм, і тільки війна 
з Арабами здержала безиосередний упадок болгарскої держ ави1). Крли 
Греки воювали в Малій Азиї і Сириї з Арабами, могли Болгари легко 
надолужити свої страти в неприсутности і клопоті* свого ворога, але Во
лодимир був все грізним помічником за плечима Болгарів, і вони не 
сьміли вихіснувати прихожої хвилі*2).

1014 р. починає ся наново люта війна болгарска, а цар Самуїл 
потерпів страшний погром коло проходу Кімбалюнґоя 3). Жорстокий Ва
силіи каже пятнайцять тисяч полонених Болгар осліпити і тільки на сто 
людий лишив одному одно око, щоби слїпцїв міг завести до Болгаріи. 
Самуїл умирає з переляку на страшний вид стільких жертв, а єго дер
жава тревала ще чотири роки. Сина-наслїдника Самуїлового, Гаврила Р а 
домира, вбиває стрийний брат Іван Володислав, син Арона, і сей боронить 
ся завзято на заході* супроти Греків, але Василій забирає систематично 
Болгарин) чим раз дальше, аж випер болгарского володаря до Альбаиїї, 
де сей в битві коло Драчу (Дураццо) з розпуки гине. Царевич Фружин 
боресь безнадійно короткий час в альбаньских горах, але вже 1019 р. 
сьвяткує Василій Булгагорктон свій великий триюмф над Болгарами 4), 
а сильна недавно Болгарин стає складовою частию византийскої імпериї. 
До побіди Греків причинила ся богато руска поміч, а Русини помагали 
Василію ще в поході* під Кавказ шеститисячним полком 5).

Хрещене Володимира і Руси і приязні наслідком того взаємини 
межи Русию і Византиєю мають незвичайне значінє, бо викликали ве

*) Hertzberg — 1. с. 186.
2) Василевскій — Русско-византійскіе отрывки, Журналъ Мин. ІІар. Просв. 

1876. мартъ, ст. 123.
3) Липовскій —  Изъ исторіи греко-болгарской войны въ X— XI в., Журналъ 

Мин. Нар. Просв. 1891. 135.
4) Jirecek. Geschichte der Bulgaren S. 196.
5) Василевскій — Русско-виз. отрывки, Ж. М. Н. Пр. 1876., 123*
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личезну зміну і цілковитий переворот в політичних, а в дальшій лінії4 
і культурних відносинах на сході.

Політичні відносини прибрали на сході Европи. зовсім иньншй на
прям. Політика византийска добилась того, що Русь змінилась із гр із
ного ворога в вірного спідручника. Хрещене Руси і війскова по
міч надали Византиї повну перевагу на балканьскім півострові, при
чинили ся до упадку Болгариї і словяньскої справи на Балканї. <Тай 
Русь втратила зовсім те значіне політичне, яке зачала набирати на сході 
Европи від часу Сьвятослава Ігоревича, бо перестала виступати само
стійно і перемінилась в політичного клієнта ромейского цїсарства.

Ще важнїйші були культурні наслідки хрещена. Від часу хре
щена зближило ся цїсарство ромейоке до Руси і мало рішучий вплив 
на загальний єї розвій, материяльний і духовий аж до X III  столїтя 
і мимо живих взаємин з Заходом вплив той перемагав у всіх сферах 1). 
Нема тут нічого незвичайного. Византия була царицею тодішньої куль
тури і для всіх тураньских, германьских і словяньских народів вида
вала ся осередком блеску, краси, богатств, висшої осьвіти і незрівнаної 
культури* 2). Коли-ж ще Русь охрестила ся, то і морально підпала під 
вилив грецкий, взявши з Византиї свою віру і нову культуру. Разом 
з новою вірою прийшли, розуміє ся, і учителі єї, духовні із Грециї. 
Зразу усе духовеньство руске мусїло бути грецке, або із Грециц а і ніз- 
нїйше всі висші сановники церкви були з дуже незначними виїмками — 
Греки 3). Митрополит перший, Михаїл, був Грек або згречений Сириєць, 
иньші наслїдники єго: Леоятий 992— 1008, Іоан І  1 0 0 8 —1035, Ѳеопомн 
1035— 1049, Іларион 1051 — 54, бфрем 1054, Георгій 1062 , Іоан II 
1077— 78, Іоан I I I  1089, бфрем 1096, Николай 1097— 1101, Никифор 
і т. д. — все самі Греки, винявши Іларийона, що був Русином з роду, 
а став митрополитом тому, що князь Ярослав зачав війну з Греками і не 
хотів мати Грека на впливовім становиску. Також епіскопи були довший' 
час майже т і л ь к и  з Греків, і хиба на яизші місця духовні почали 
скорше висьвячувати Русинів. Коли зважимо, що духовні були на Руси 
одинокими ученими, що ояи надавали тону опінїї нубличній, що будучи 
послами, займались в канцеляриях княжих, кермували часто політикою, 
то зрозуміємо, що й політичне становиско грецкого духовеньства мусїло 
бути значне і нераз мусїло навести князів на свою сторону. Все таки

* х) Лшшиченко — Взаимныя отношенія Руси и Полыни. Часть I. Кіевъ' 1884. 
стор. 194

2) НегШ зе^ — 1. с. 190, 191.
8) В е з ін ^ ѵ -І ізи т т  — 1. с. 175. - ' • /,
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висше духовеньство, привикши в Царгородї до дослуху цісареви, не ві- 
відограло на Руси такої родї, як латиньске духовеньство у всякій захід
ній державі, не старалось творити серед держави окремого тіла і вивис- 
шатись над вдасть княжу, і Русь тому дише оминула борбу церкви з дер
жавою, що приняла християньство з Г р е ц и ї1).

Н а політичні як і культурні відносини мало хрещене Руси із Грециї 
вплив і в тім напрямі* що втягнуло Русь в сферу впливу Византиї; від часу 
хрещ еня.Руси  византинїзм розширяє ся незвичайно на .сході Бвропи 
і в нашій части сьвіта витворює ся культурний дуалізм* 2) та в взаєминах 
Русинів до західних сусідів, як Поляків, Угрів, причинює ся до антаго
нізму релігійного, і национального. Дуалізм культурний треває но трохи 
й до нині межи греко-всхідно-словяньским і латино-германо-романьекпм 
сьвітом.

Чи хрещене Руси з Византиї було щастєм для Руси- тяжко за,- 
певнювати. Правда, що культура византийска в Х е т .  була далеко висша 
від західної, але она не розвивала ся дальше та закостеніла в собі, а Р у
сини, перенявшись нею, відділились но часіи від заходу, що нізнїйше 
бистро розвивав ся. Хоть Русини мали часті і живі зносини з заходом, 
то все таки всхідна віра і  византийский вплив культурний здержували 
вплив заходу. Письмо, язик літературний, релігійні симпатиі і понятя, — 
все ділило Русинів і иныпих клієнтів Византиї. від заходу.' Ще перед 
суперечки Фотия, а дальше перед цілковитим розривом церковним за Ми
хайла Керулярия в 1054 р. тревав антаїонізм . межи церквою . східною 
та західною, межи сьвітом латипьским та грецким. Не різниці обрядові, як 
пости в суботу, бежженність клиру, миропомазанє еьвящениками, прісний 
хліб при причастю і ип. були причиною роздору,, а неохота Ромейцїв до 
Латинян, погорда Греків до варвар і бажане царгородских патриярхів, коли 
не вивисшитиеь, та вирівнятись з' римскими папами. Хотяй Русь приняла 

^хрещене в часї єдности церков, то пішла у всіх обрядах і ріжницях дог
матичних за Греками. Щ е в часі єдности пише митрополит Леонтий твір 
полемічний против Латинян (о пріснім хл іб і3). За розділом, від заходу 
пішла і дальша політика і історичний- розвій Руси. Чи принято старо- 
славяньскої, чи староболгарскої мови за церковну і літературну було

*) Bestuzew-Rjumin — Geschichte Russlands, übersetzt von Schiemann, Mittau. 
1877. I B., 94.

2) Krumbacher — Geschichte der [byzantinischen Litteratur von Justinian bis 
zum Ende des osmanischen Reiches. München. 1891, S; 25.

3) В. Калинниковъ — Митрополиты и епископы при св. Владимірѣ, Труды Кіев. 
дух. академіи. 1880. Y. 530, 549.

Записки Даук. Тов. їм. Шевченка т. VI. 4



ВЗАЄМИНИ РУСИ І ВИЗАЙТИЇ В X ї XI столїтю26

надто хосенне для розвою Русинів, можна сумніватись. На всякий слу
чай припізнило оно у Русинів, як у всіх иньших (греко) славяньских 
народів, розвій народної, живої літератури. Спершу було се догідне, бо 
Русини Зрозуміли язик словяньский і могли хіснувати з викладу нової 
віри і книг, занесених з Болгариї. Але що се не був язик живий, бо не 
свій, то лише нечисленна верства духовних і висілого стану могла его 
собі яко тако усвоїти. Мертвий язик не може видати богато здорового, 
тревалого насїня. На заході було ще гірше, бо латина була зовсім не
зрозуміла, але тому ту дала себе скорше .почути потреба живого язика, 
а подібність церковно-літературного язика до руского спинювала витвір 
живого язика у нас, як і в других словяньских народів, що віру свою 
приняли з Византиї. Західно-латиньскі Словяни: Чехи, Поляки, Х ор
вати богато скорше розпочинають свою літературу в мові народній, як 
східно-грецкі.

Згадалисьмо вже, що проповідь християньскої віри прийшла із Ви- 
зантиї на Русь в староболгарскій мові, бо грецка була б для словянь
ских Русинів зовсім незрозуміла. Межи духовеньством а особливо низшим, 
було богато Болгар або Греків, що розуміли по болгарски, і хоч Русини 
прийняли культуру з Византиї, то приймали еї за посередництвом по
лудневих Словян в словяньскій одежи. Однакож суть культури була 
зовсім византийска, ,і вплив византийства на всі течії народного житя 
і у Словян полудневих і у  Русинів скрізь панував. З літератури визан- 
тийскої брали рускі письменники живцем взірці до своїх праць, як лїто- 
писий, житій сьвятих і пр. З Грециї брали собі Русини архітектів до 
будови церков, монастирів і палат княжих; а олтарі, прикраси і знаряди 
церковні* 2) треба було до найменьшої дрібниці привозити із Грециї. По
гляди правно-політичні, а найбільше право церковне розвивалось під 
грецким впливом, а се послїдне мусїло бути взяте в цїлости із .Грециї. 
Взявши собі за задачу виказати політично-торговельні відносини Руси 
з Византиею, не можемо розводитись над впливом культурно-моральним, 
але нераз оба сї впливи так тісно зливають ся,, що треба й про них 
хоч побіжно згадати.

- Культурно-моральні впливи Візантиї тревають і по смерти Воло
димира Великого дальше, ба ще більшають, але взаємини політичні Руси 
з цїсарством византийским слабшають з тої причини, ідо кожда з сих

*) Krumbacher — Geschichte der byzantinischen Litteratur. München. 1891. 
Seite 26.

2) Krumbacher — 1. c. 27/
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двох держав підупадає політично на якийсь час. Зі смертию Володимира 
настають на Руси поділ і усобиці* межи синами. Ярослав, князь Новго
роду ільменьского, міг, живучи найблизше до Норманів, завізвати численну 
варяжску дружину на поміч і прогнати двічи Сьвятополка Окаянного, 
але мусїв спершу ділитись державою з хоробрим Мстиславом із Тмуто- 
роканя, безпосередним сусідом Греків на кімерийскім Херсонові. Згаданий 
Мстислав боров ся славно з Хазарами на Тавриї, помагаючи Грекам 
в 1016 р.'розбити Хазар і заволодіти півостровом. Аж по смерти Мсти
слава став Ярослав князем на цілу Русь з виїмкою полоцкого князів
ства і заразом одним з найбільше могучих володарів европейских. По
своячений з богатьма династиями заходу: королями Ш вециї, Норвегії, 
А н їл їі, Франциї, Угорщини, з князями нїмецкими, приймає Ярослав 
цивілїзацийеі впливи В изанти ї, але в сфері політичній не хоче її 
уступати. > )

Цїсарство ромейске підупало по смерти Болгароктона. Від 1025 до 
1042 р. засідало шістьох цісарів, на візантийскім престолі, межи ними 
два рази жінка із македоньскої династиї, Зоя. Заслуги македоньского 
роду коло відновлена блеску і могучоети Византиї були так великі, що 
Византийцї годились на то, щоби дочки Константина V I I I  самі пану
вали, або після вподоби роздавали престол. По довгих заколотах віддала 
Зоя престол 1042 р. третому свому чоловікови, Константинови IX  Мо- 
номахови.

В часі єго панованя сталась пригода, що привела до війни 
межи Русю і Византиєю. В Царгородї і в цілій Грециї було богато Ру- 
синів-купцїв і наємників — воїнів, а богатші Русини жили відай для ви
годи і розкоші в тім сьвітовім городі. В 1043 році вбито в суперечці, 
чи колотнечі припадковій якогось знаменитого Р у с и н а 1) ;  Ярослав хоче 
пімститись за смерть свого визначного мужа і посилає численну армію під 
начальством найстаршого сина, Володимира, і воєводи Вишати морем до 
Г р ец и ї* 2). Мономах хоче дати відшкодоване, коли-ж Русини не здер
жують ся в поході, мусить рад не рад готовитись до оборони. Русинів, 
що жили в Грециї, взято в неволю, щоб не збунтувались і не могли по
лупитись із полками рускими, а в Босфорі уставлено фльоту, щоби не 
пустити Русинів в Царгород. Начальник фльоти Василь Теодороканон 
побив часть рускої фльоти близько Босфору, а природа нанесла Русинам 
ще тяжший погром, бо буря рознесла і потопила рускі човни,^ і нужденні

г ) August Gfrörer — Byzantinische Geschichte. III. S. 277.
2) Соловьевъ — 1. с. I. 210.
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судна із видовбаних пнів розбивались коло скалистих берегів 1\  Останки 
рускої фльбти мусять вертати не вдіявши нічого, але Греки переслідують 
Русинів на" мори, поки їх Русини десь в околици Варни зі стратою не 
відогнали. Частина руских полків не могла зміститись на човнах, висіла 
на берег і вертала під начальством Вишати на Русь, а Володимир вернув 
зрештою морем. При устю дунайскій оступили Греки Вишату і взяли єго 
з усїми товаришами в полон; богато Русинів осліпили, других або за
продали в неволю, або відослали в Царгород * 2). Аж по трьох літах пу
стили Вишату на волю 3), коли стала згода. Для скріплена згоди оже
нив ся син Ярослава Всеволод з дочкою Мономаха, тому то син з того 
подружа зовесь Володимиром-Мономахом.

Подружа належать до важних фактів в взаєминах двох народів 
і мають дуже важне політичне зпачіне, коли женять ся династичні ро
дини. Що Грекині, як жінка Ярополка 4;, а опісля й Володимира Вели
кого, мусїли культурно впливати на своїх мужів-Русинів, проте годі сум
ніватись, а яке було політичне значінє подружа Володимира з цїеарівною 
Анною, вже знаємо. І  в п ізн іш их часах не переставали звязки родинні 
межи Рюриковичами і цісарями грецкими. Першою жінкою Сьвятополка 
І з ’яславича була ніби Варвара, дочка чи родичка Алексія Комнена 3), 
але ся звістка непевна; син цісаря Алексїя, також Алексїй, був зятем 
Володаря Ростиславича. .

Хоч взаємини отже Руси і В изанда не перестають, бо на се вказують 
родинні подружа, то політичні взаємини чим раз меньші, бо Руська дер
жава і Византия вже хилять ся до упадку.

Н а Руси настав по Ярославі Мудрім постійний поділ межи роди- 
пою княжою, зразу межи пятьох синів, пізнїйше на численні части, так 
що до кінця X I ст. подибуємо - на Руси дуже богато уд іл ів : в Києві, 
Новгороді*, Переяславі, Чернигові, Вишгородї, Турові, Луцку, Звениго- 
родї, Теребовли, ІІеремишли, Володимири Волиньскім, Курску, Смолень- 
ску, Витебску, Полоцку, Суздали, Муромі, Тмутороканю, Дорогобужі 
і  ин. Очевидно, що розділена Русь не має вже політичної цїлости, а без
настанні усобиці ослабляють єї чим раз більше.

*) Gfrörer —■ 1. с. 278.
•2) Б. Дорнъ — Каспій, о походахъ древыйхъ Русскихъ въ Табаристанъ, при- 

ложеніе къ XXXVI тому Записокъ Императорской Академіи Наукъ. Спб. 1875. 
стр. 45.

3) Полное собраніе русскихъ .лѣтописей. I. 66. ,
4) Strahl — Geschichte des russischen Staates. Hamburg. 1832. I B. 202.
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Не ліпше дїє ся і в цїсарстві грецкім. Супроти Константина Мо
номаха виступає трьох претендентів з р я д у : Манїак, вбитий коло Острова, 
Лев Мелїтен,. осліплений, а  однакова доля постигла й третього, Льва 
Тонїкія. Від 1054 р., від смерти Константина Мономаха, до 1081. р., поки 
не вступив на царский престол Алексій Комнен,. панує; за 27 літ семох 
ц ісар ів : Теодора — дочка Константина V III з македоньского роду, Михайло 
Стратіотик, Ісаак Комнен, Константин X Дука, вдова єго — Евдокія М а- 
кремболїтисса і муж єї Роман V II Діоген, син Евдокії Михайло VII П а- 
ралінак і Никифор Вотонїят. Багато претендентів намагає доступити цар- 
ского вінця, бо^инасти ї міняють ся безнастанно, а члени з родин кож- 
дого бувшого цісаря уважають й себе негіршйми і змагають ся зайняти 
високий престол, а всі значнїйші полководці, навчені., давнїйшою прак
тикою, бажають найвисщої власти. Найтяжших страт дізнає цїсарство 
грецке від часу Михайла VII. Немогучий сей і нужденний цісар тратить 
решту полудневої Італії, що здобуває Роберт Г іскард; супротив него 
бунтує ся Болгарин, а Турки під Малек-Шахом розширяють границі 
своїх посїлостий коштом Грециї. Загальне невдоволенє вихісновує вожд, 
Цезар Дука, а цісар єднає ся з Турками і відступає їм усі землі, які 
за час бунту Дуки здобули. Греки зненавиділи тепер свого володаря ще 
гірше, і в 1077 р. оголосили ся цісарями двох начальників войска: Ни
кифор Вриєнній і Никифор Вотонїят. Оей останній, став цісарем, але му
сить престолу свого боронити перед претендентами: Василяком, Кон- 
стантином Дукою, Никифором Мелїссеном, поки Алексій Комнен єго 
самого не проганяє. За  час воєн внутрішних заняли Турки майже 
цілу Малу Азию з виїмкою надбережного поясу і островів, а нор- 
маньский Роберт Гіскард так маловажить собі силу цїсарства, шо за
думує зайняти Царгород і заволодіти цїсарством. Лише геніальний 
Алексій Компен вспів видвигнути Грецию із цілковитого упадку 
і привернути навіть на якийсь час давнїйший блеск. Очевидно, що 
цїсарство грецке, заняте внутрішними війнами, само в розкладі, не 
може думати про ширшу політику, тому і взаємини політичні з Русию, 
також поділеною і ослабленою, дуже незначні і більше припадкові. Най- 
живійші взаємини задержують ся там, де оба народи сусідують з собою, 
отже на півострові Таманьскім, поки там істнує тмутороканьске князів
ство, підвладне князям руским, а в Кримі грецкі осади.

1064 р. втік Ростислав Володимирович, невдоволений, як думають, 
з володимирского князівства, яке му стриї визначили, до Тмутороканя, де 
було прибіжище руских князів „ изгоівъ“, вигнав звідси Глїба Сьвятосла- 
вича і утвердив ся остаточно тамже, задумуючи набрати численної дру
жини серед кавказских народів і опісля доходити своїх прав на Руси.

Др. Г. В В 1 И Ч К О.
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Тут підбивав він гірскі племена і почав загрожувати своєю силою грец- 
кїїм інтересам що до осад кримских. Греки лякались надто могучого 
сусіда, вислали катопана (намісника) херсоньского до Ростислава і отру
їли єго 1).

Русини помагають також гредким цісарям кілька разів гамовати 
бунт в Херсоні. Той богатий город торговельний, третий в Грециї після 
велишни і зиачіня, підупадає, від коли цісар Теофиль відобрав єму са
моуправу і назначив свого стратига. Тоді почав рости Судак, а Хер
сонці не раю  зиоеили панованя Византиї, а що мали за сусідів всілякі 
племена варварскі, жадні до гроший, та могли легко одержати поміч 
і опирати ся підбоєви. Коли Михайло V II Дука воював з Болгарами, 
збунтував с я л  Херсон в 1078 р. а на просьбу цісаря вибрали ся руекі 
князі,- Володимир Мономах і Глїб Сьвятославич усмирити єго. На вість 
про упадок Михайла V II вертають ся рускі князі, але Херсонці мстять 
ся на Русинах, забираючи їм судна* 2).

Значно пізнїйше, бо в 1095 р. вибрав ся знову Володимир Моно
мах з Давидом Ігоревичем і  Ярославом Ярополковичем на Херсон. Під 
Теодозиєю побідили Русини Херсонців і змусили їх повернути страти 
з попередного походу3). Мусимо одначе зауважити, що звістки про оба 
походи Мономаха, хоч знаходять собі віру, в декотрих істориків, находять 
ся лише в зводі татищевскім, тож певности про них нема.

Про часті і близькі взаємини Русинів з Византийцями сьвідчить 
факт, що коли великий князь Всеволод Ярославич побідив неспокійного 
та буйного Ольга Сьвятославича, то заслав єго в Грецию в 1079 р. Тут 
інтернували політичного вязня в Царгородї, а опісля заслали в Родос4), 
і так Всеволод, жонатий з грецкою цїсарівною, був на якийсь час віль
ний від буч сего дуже рухливого князя, якого позбавив він був єго бать
ківщини.

Про приязні відносини Всеволода до Грециї маємо ще одну істо
ричну згадку. В 1084 р. князь Давид Ігоревич, що не одержав від своїх 
стриїв жадного уділу, а мусів дрец їн  заспокоїти потреби своєї дружини, 
вибрав ся на устя Дніпра, забрав в полон Г р е к і в ,  як думають зви
чайно — грецких купців і відобрав у них товари. Але торговля з Ви- 
зантиєю була дуже цінна для Київа, і Всеволод не хотів неприязни

х) Полное собраніе руск. лѣт. I. 71. _
2) Ястребовъ — Херсонесъ Таврическій, Кіевская Старина 1883, ст. 39.
3) В. Ястребовъ — 1. с. 39.
4) Полное собраніе русскихъ лѣтописей I, 87.
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з Греками, тому мусів грабеж Давида нагородити Грекам, а незадоволе- 
ному князеви дати уділ в Дорогобужи1).

Бачимо отже, що взаємини політичні межи Русию і Византиєю 
в X I столїтю чим раз більше слабнуть з всіляких причин, зато торго
вельні взаємини тревають дальше і мають в культурній істориї Руси ве
лике значінє.

Торговельні взаємини.

Межи Русию і цїсарством грецким були живі взаємини торго
вельні. Вже сама природа обох країв з ріжним підсонєм і ріжними про
дуктами заохочувала до обопільної виміни, а історичні впливи збільшили, 
ще незвичайно природний напрям. Гредия давала Руси а) с в о ї  власні, 
с и р о в і  п р о д у к т и  п о л у д н е в і ,  б) п е р е д а в а л а  Р у с и  т о в а р и  
л е в а н т и н ь с к і ,  а що була осередком промислу, то привозила в Русь, 
в) с в о ї  п р о м и с л о в і  в и р о б и .  Еолиж ще Русь охрестилась, то Греки 
достарчували Русинам всяких г) п р е д м е т і в  к у л ь т у  х р и с т и я н  ь- 
с к о г о .

Низші верстви Руси поганьекої та загал єї мешканців мали малі 
потреби і самі їх собі домашним промислом заспокоювали. Словяньскі пле
мена жили в нужденних хатах, по багнах та по лісах і над ріками, 
а бідне населене мало своїх гончарів, теслїв та иньших дровосїків, ко- 
жемяків і ткачів, що вдоволяли невеликі та доконечні вимоги невибагли
вих людий. Скоту і збіжа не було куди збути, тож не продуковано їх 
більше над потребу, а що цїннїйші продукти, як футра зьвірів, мед, віск 
забирали князі* в данину.

Еолиж нивші верстви словенські мали малі потреби і ледви 
чи купували що із грецких товарів, то князь і дружина їх були богатші, 
і для них то йшли з Грециї в Русь всїлякі предмети розкоші. Через 
Русь йшла велика дорога із Варягів в Греки і очевидячки тудою пряму
вали товари грецкі із Грециї до Скандинавії, що зачалась безнастанним 
грабуванєм вікінгів по усїй Е вроп і; тому то через Русь провадила ся в IX  
і X столїтю, ба і пізнїйше жива транзітна торговля грецкими продук
тами. Щорічно за часу Еонстантина Порфіроїенета вибирались численні 
ватаги Русів в Царгород. Човни з одного пня видовбаного робили Сла-

х) Соловьевъ — 1. е. II, ЗО.
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вяни зимою, а рускі люди закуповали їх і їздили в Царгород за куп- 
ном1).

Власних, сирих плодів висилала Греция в поганьский перийод не 
богато наг Русь, і то вино, овочі полудневі, срібло і золото* 2). Значнїйша 
була торговля плодами всхідними. В цілій добі історичній від пайдавнїй- 
ших часів до нині має торговля зі Всходом т. є. Індиєю, Персиєю, Ки
таєм та Оундайскими островами найбільше значінє, а народи, що мають 
ту торговлю в своїх руках, суть найбогатшиши в сьвітї. Не інакше було 
і в середних віках. Торговельними портами середземельного моря, куди тор
говля зі Всходом скуплювала ся, були Александрин, Тир, Берит, Т ра- 
пезунт, а найбільше Византия, столиця грецкого цїсарства. Греки мали 
торговлю зі Всходом виключно в своїх руках, поки Італїянцї ї ї  ненере- 
хопшги. До VII столїтя посідали Греки найважнїйші краї для торговлї 
із Всходом, а то Египет і Сирию і, другорядні точки на Чорнім мори. 
Торговля йшла тогди морем Червоним до Египту, а Перским заливом до 
Сириї. Сухопутня торговля прямувала також до Сириї, а по трохи до 
Трапезунту. - ; '

Розріст Арабів в VII столїтю здержав трохи на якийсь, час 
торговлю, але колиж панованє Арабів стало трівке, то торговля ся 
відновилась на ново і кількома дорогами йшла до країв середземномор- 
ских. Предвічні дороги іррговельні через Червоне .море до Египту і за
лив перский до Мезопотамії і Сириї мали як давнїйше своє значінє. 
Підніс ся також' тракт торговельний із Персиї і Мезопотамії, а разом 
через Персию в Індию, Китай до Трапезунту над Чорним морем і утво
рила ся нова дорога на долїшну Волгу ^з центральної Азиї, відколи 
Хазари заснували упорядковану державу над Волгою і Доном зі столи
цею Ітілем, бо тепер могли жидівскі, магометаньскі і християньскі купці 
свобідно осідати в Х азари ї/ Безпосередна торговля зі Всходом була 
в руках магрметаньских купців, але сї не перевозили левантиньских то
варів дальше, але віддавали їх грецким купцям3). Греки брали всхідні 
товари в Александриї, Антийохії і Трапезунтї та звідси перевозили їх 
морем або сухопутною дорогою через малу Азию в Царгород, що в се
редні віки мав що до торговлї значінє нинїшного Льондону або Нового 
Йорку4). ' * . '

г ) Constantinus Porphyrogeneta — De administrando imperio (Corpus scriptorum 
historia byzantinae) cap. 9. p. 74— 79. i

2) Соловьевъ — Исторія Россіи I, 253.
a) Heyd - -  Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, Stuttgart, 1879, I, 46.
*) Hertzberg 1. c. 203.



Др. Г. В Е Л И Ч К О . 33

Важними емпориями торговельними були ще в Грециї Теееальонїка 
і Херсон.

Левантпньску торговлю вели иайцїннїйшими товарами. З Китаю 
через Персню, а від часу Юстинїяна з самої Персиї і з Сириї, меньше 
з Малої Азиї спроваджували шовк, з Перского заливу перли, з Індиї до
роге каміне, перець і всіляке коріне; се послїдне привожено ще із Мо- 
люків; з Арабії і нинїшного Совіалю спроваджували миро і кадила. 
Араби виробляли також шовкові тканини і начине з дорогих родів де
рев з прикрасами різьбленими. В цїсарстві грецкім плекали в X  і X I 
столїтю мало шовковиць, бо що найважнїйша область, яка поставляла 
шовк, т. є. Сирия, припала Арабам. Шовк вирабляли в цїсарских гіне
кеях в Царгородї, але найбільше привожено его і лише переробляно в фа
бриках грецких.

Промисл грецкий шовковий, вовняний і бавовняний дійшов до 
високого ступня, а грецкі тканини, особливо шовкові, продавали ся 
на вагу золота. Найчастїйше строгі укази цїсарскі не дозволяли зовсїм 
їх вивозити, бо варварскі народи були незвичайно жадні на грецкі „па
волоки“ 1). Пригадаймо собі, що навіть грізним Русам не вільно було 
після договору Ігоря з Греками вивозити більше тих материй, як за 
пятдесять золотників.

Дорогі тканини бавовняні, шовкові, оксамити, полотна тонкі, вироби 
з золота і срібла в формі всїляких предметів розкоші і прикрас, може 
й оружє були разом з корінєм і полудневими овочами найважнїйшим 
предметом> торговлї Руси поганьскої з Візантиею в добу поганьску. Коли-ж 
Русь охрестилась, то з приходом нової культури і з зростом осьвіти 
взмогла ся незвичайно потреба щодо усїх згаданих предметів торговель
них, а прибув ще попит за предметами нових вимог, незнаних доеи: за 
книгами і т. и., а головно стала Византия достарчати в Русь предметів 
християньского культу, як олтарів, риз церковних, приборів сьвячених, 
прикрас церковних і сосудів. Коли на Руси взростала осьвіта, то взро- 
стали і богатства, і з часом стала Русь дуже важним торгом для грецкої 
торговлї і промислу. , .

Який вплив має торговля на історию Руси, вже натякалисьмо при 
політичних взаєминах; в першій добі торговля вплияає навіть рішучо 
на розвій її істориї. Велика торговельна дорога із Скандинавії в Грецию 
вела через Русь і оба найбільші міста княжої Руси, Київ і Новгород, за- * 2

х) Dr. Wil. Heyd — Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, 1879, Stutt
gart, S. 63.

2) M. Грушевскій — Очеркъ исторіи Кіевской земли до кінця XIY в., Кіевъ 
1890, стр. 391.

Записки Наук. Той. ім. Шевченка т. VI. 5
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вдячують своє значінє і зріст тій обставині, що лежать на торговельній 
дорозі. Київ має ту вигоду, що близше Царгороду і лежить серед уро
жайної країни, а Новгород має ще звязь з Волгою і є головним складом 
для Скандинавії1). Перший важний город, Полоцк, важний з тої 
причини, що тут відходить від головної7 дороги побічна вітка Двиною до 
Балтийского моря* 2). Також Десною вверх йшла водна дорога в область 
Оки, а Сеймом в область. Дону. Можливо що й оминали пороги Дніпрові 
через Самару, Вовчу і Міус в Азовске море3). Нормани, потрібуючи 
звязи з Византиєю, заволоділи водною дорогою і утворили так руеку 
державу. Не маловажні також сухопутні дороги торговельні йшли з Київа 
в Курск і над сере дну Волгу, через Волинь „в Ляхи“, через Василев, 
Мунарев в Галицку землю4).

Спершу купцями були в Руси головно Нормани — в перийод ЇЇО- 
ганьский аж до Володимира, Рускі купці, що жили коло церкви сьв. 
Мами за Царгородом, були переважно Нормани, і они лучили часто 
торговлю з розбоєм. Тому то і стережено пильно тих небезпечних 
гостий. Колиж вже витворилась постійна руска держава і приняла 
хрещене, то рускі князі не були раді варяжским приходним і заперли 
дорогу, бодай норманьскій, захожій дружині, а далі* і купцям. Сканди
навці* не могли вже самі йти до Византиї, тай не потребували вже 
відбувати далекої дороги, бо безпечно і вигідно могли діставати по
трібних річий грецких в Новгороді. Русь стала для Скандинавії на дов
гий час торговищем на грецкі товари, і Скандинавці називали Русь дуже 
часто просто Грециєю5 б). З  грецкої торговлї прибувала в нинішні рускі 
землі грецкі монети, хоч в давних скарбах її знаходить ся не багато, 
особливо в порівняню з арабскою, що нагромадилась в Руси з торговлї 
з магометаньскими купцями над Волгою, у музулманьских Болгар і без- 
посередно з краями східними, починаючи з VIII стол їтя ; найбільше мо
нет арабских і туркестаньских з IX  і початку X столїтя, опісля вже 
нагло устають, бо очевидно зносини торговельні перервали ся, і тоді 
тим більше значінє здобула торговля Русинів з Греками. Які важні були 
торговельні взаємини Греків з християньскою Русию, вказує обставина, 
що неприязні відносини не тревали довго, бо потреба взаємна торговлї

*) НеуП — 1. с. 83. !
2) Соловьевъ — 1. с. 251, 252.
3) М. Грушевскій — Очеркъ исторіи Кіевской земли отъ смерти Ярослава до 

конца ХІУ столѣтія. Кіевъ 1891, стр. 386.
4) М. Грушевскій — 1. с. 387.

' . 5) НеуП — 1. с. 79.
б) Неу<1 -  1. с. 66,
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віншувала обі сторони годитись. Так було по війні в 1043 р. і по на
паді* Давида Ігоревича на гредких купців при устю Дніпра.

Транзітова торговля була па Руси ще межи Грециєю і Німеччиною. 
З Київа йшли грецкі товари через Галицку землю в середну Германію1).

Щож могла Русь давати Грекам за так численні і незвичайно до
рогі предмети гредкі? Торговля збіжем, деревом або не істнувала, або 
була дуже невелика задля далекого, небезпечного перевозу. З Руси 
йшли до Гредиї віск, мед, футра і невольники. Футра, влосне з бобрів 
і чорних лисів* 2) брали Руси вдань від підбитих племен і звозили їх 
лодками в Царгород або в Болгарин)3). Сьвятослав так каже до матери 
і до бояр: „не любо ми есть въ Кіевѣ быти, хочю жить въ Переяславци 
на Дунай, яко ту есть средина въ земли моей, яко ту вся благая схо
дятся : отъ Грекъ злато, поволоки, вина, овощеве разноличныя, изъ 
Чехъ же изъ Угоръ сребро и комони, изъ Руси же скора и воскъ, медъ 
и челядь“4). Хоть футра були цінні, а грецкі і арабскі дами дуже їх 
пошукували, то все таки ані торговля футрами, ані торговля шкірами 
і медом, не можуть вирівнати ціні дуже дорогих гредких товарів. Мусів 
бути иньший якийсь дорогий товар у Русинів, щоби за него могли Р у 
сини діставати золоті і иньші дорогі предмети і продукти. Таким доро
гим товаром були невольники5) ; тілько торговля невольниками може нам 
вияснити, як Русь могла оплачувати многоцїнні гредкі товари. Варяжскі 
князі набирали в поганьский перийод невольник'в з усіх усю дів підчас 
своїх воєнних походів; колиж Русини охрестились, то продавано в Гре- 
дию полонених ворогів, а борба зі степовими номадами давала Русинам 
все нагоду набрати собі невольників. Що степові номади робили 
те саме з Русинами ще в більшій.степени, се річ дуже зрозуміла, а рус- 
ких невольників продавано до Сириї, Египту і иньших магометаньских 
країв, бо магометани потребували все богато молодежи в гареми на 
євнухів*' і до робот. Не хибувало Русинів на півострові пиринейскім 
а навіть і в полудневій Франциї. БогатО невольників приводили Нор
мани на торг в Новгороді, щоби їх  виміняти на гредкі товари, а тих 
невольників придбали они собі в своїх походах по західній і північній 
Европі6).

*) Василевскій — Древняя торговля Кіева съ Регенсбургомъ, Журналъ Мин. 
нар. ііросв., 1888, ст. 145.

2) Грушевскій — 1. с. 891.
3) Соловьевъ — 1. с. I, 254.
4) Полное собраніе рус. лѣт. 1, 28.

Н еі^Ьеі^ — 1. с. 204,
6) Соловьевъ — 1 с. 254.
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Обміну товарами робили головно в Византиї, але Греки мали ще 
численні осади торговельні, ба навіть окрему провінцию (темат) на 
Тавриї. В X і X I столїтю належали до Грециї таврийский півостров, 
устя Дунаю і численні осади на північнім березі чорного і азовского 
моря. Згататп треба Білгород над лиманом Дністра, Олеше при горлї 
Дніпра, Русию або Керч нинішню, Тану коло устя Дону1) і М а- 
тарху (та Матарха), що належала часом яко Тзіуторокань і до Русинів. 
Найважніиншм городом торговельним був ту Х ерсон трете місто в Гре
циї що до торговлї і богатства2 3).

2) Житецкій — Смѣна народностей въ Южной Россіи, Кіевская Старина, 1883. 
сг. 446

3) Успенскій — Византійскія владѣнія на сѣверномъ берегу Чернаго моря 
въ IX і X в Кіев. Старина 1889, т. ХХУ, стр. 284, .


