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ВІД УПОРЯДНИКА

Ось уже майже сорок років спливло з того часу, як я вперше
познайомився з автором цієї книги  професором Михайлом
Івановичем Марченком і слухав незабутні лекції якого з
історії культури Київської Русі з особливим захопленням,
навчаючись тоді в Київському державному університеті. А відбувалося
це вже в далекому 1972 році. Мені довелося часто спілкуватися
з Михайлом Івановичем, і він навіть запрошував мене до себе
додому, виказуючи в такий спосіб свою сердечну приязнь до
мене, тодішнього звичайного студента. На превеликий жаль,
я не скористався тією єдиною нагодою тісніше познайомитись,
про що й досі жалкую. Цілком можливо, що моя доля
повернулася б тоді зовсім у інший бік, скажімо, коли б я познайомився
з його рідним онуком і майже моїм ровесником  хто зна?
Це був останній рік у житті Валерія Марченка  онука
професора  на свободі. Влітку наступного року його схоплять
каґебісти й з особливою жорстокістю та безжальністю засудять
на багато років поневірянь совєтськими концтаборами, тюрмами
та засланнями, де в 1984 році він і помре в одній з тюремних
лікарень у тяжких муках... Приблизно'тоді ж Михайло Іванович
задумав написати підручник для студентів гуманітарних вузів,
де б у повному обсязі висвітлювалися питання героїчної
боротьби Київської Русі-України з численними зовнішніми ворогами
і вже плідно над нею працював. 1974 року робота була
завершена, проте з відомих причин не була опублікована, а невдовзі
йому довелося й зовсім звільнитися і вже було не до книжки.
Професор удруге попав в опалу (перший раз він сидів у тюрмі
НКВД під час Другої світової війни)...

Михайло Іванович був не тільки чудовим педагогом і вченим-
істориком, а й вельми цікавим співрозмовником та оповідачем.
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І я маю завдячувати йому за ті знання, які він заронив мені
в душу. Я став зрештою істориком, зокрема археологом-палео-
літознавцем, але й досі залюбки цікавлюся питаннями та
проблемами, над вирішенням яких бився Михайло Іванович  і той
потяг не послаблюється аніскільки.

Хоч запропонована на ваш розсуд книга задумана й написана
Михайлом Івановичем ще в першій половині сімдесятих років,
натомість вона не втратила свого значення й сьогодні,
незважаючи навіть на те, що впродовж останніх десятиліть сталися
значні зрушення в розумінні тих чи інших питань, що тут
розглядаються, виходячи з останніх новітніх наукових досліджень,
а порушені в книзі проблеми достатньо регулярно продовжували
висвітлюватися в спеціальних академічних виданнях багатьма
іншими авторами  вітчизняними та зарубіжними істориками
й археологами. Але, на превеликий жаль, вони залишаються ще
здебільшого малодоступними для широкого загалу читачів
через свої вкрай обмежені тиражі та наукову специфіку. Тож нами
внесені лише деякі незначні скорочення та уточнення та окремі
виправлення й доповнення, які аж ніяким чином не вплинули
на основний задум і не змінили хід думок автора книги.

У авторському передньому слові зазначено, що книга
розрахована насамперед для студентів гуманітарних факультетів
вітчизняних вишів та вчителів історії, проте вона написана
хоч і академічною, але живою й доступною мовою, отже, кожен,
хто цікавиться історією України, залюбки може прочитати її.

Віктор Ткаченко

5



ПЕРЕДМОВА

Питання боротьби наших пращурів з кочовиками до
монгольських завоювань, становить цілий комплекс
проблем з історії племен і народів Східної Європи. Перемога
слов'ян над величезною тьмою кочовиків, що хвилями
накочувалися тоді з Азії в Східну Європу, визначила
остаточно етногенезу і територіальне становлення Київської
Русі  прабатьківщини українського народу. Наші
пращури в героїчній боротьбі з навалою кочовиків
відстояли своє існування і тим самим вийшли на новий, хоча
й тернистий шлях свого майбутнього історичного
розвитку. Можна без сумніву констатувати, що без існування
Київської Русі, її державності та культури, яку відстояли і
захистили наші пращури в упертій багатовіковій боротьбі
з навалою кочовиків не могло бути й мови про
подальше існування українського народу, а можливо й деяких
інших сучасних слов'янських народів. Історії героїчної
боротьби нашого народу з зовнішніми ворогами на світанку
його історичного життя присвячується цей підручник.

Ця праця виникла внаслідок довготривалого читання
автором курсу історії на історичних факультетах
Київського державного педагогічного інституту ім.М. Горького* 1
та Київського державного університету ім.Т. Шевченка2.
Для докладного курсу лекцій з питань боротьби слов'ян
та Києворуської держави з кочовиками не вистачало
потрібного часу, щоб розглянути в лекціях хоч би в
найменшій мірі ті питання, які виствітлюються в цій книжці.

1 Сучасний Київський національний педуніверситет ім.М.Драгоманова.  Тут
і далі прим, упорядн.
* Сучасний Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
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Під час семінарських занять на гуманітарних факультетах
вузів України, як нам відомо, питання боротьби Русі-Укра-
їни з зовнішніми ворогами до монгольських завоювань
взагалі випускаються з поля зору. Автор вважає за
необхідне заповнити таку прогалину виданням цього
підручника, як посібника для самостійної роботи студентів. Як
на нашу думку, така досить докладна розвідка може з
успіхом знайти читача також серед широкого кола вчи-
телів-істориків середньої школи та взагалі читачів, що
цікавляться історією героїчного минулого нашої України.

Автор
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Розділ I.
КОЧОВІ ПЛЕМЕНА І НАРОДИ.
ЇХ ВЗАЄМИНИ ЗІ СЛОВ'ЯНАМИ

ДО УТВОРЕННЯ КИЄВОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

1. НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
В ПЕРШОМУ ПІВТИСЯЧОЛІТТІ Н.Е.

ПЕРШІ СВІДЧЕННЯ
ПРО СЛОВ'ЯН.

В історичному житті Східної Європив передслов'янський період
важливе місце належить скіфським племенам. За свідченням
грецького історика Геродота (Vct. до н.е.) та пам'ятками
археології скіфи населяли між VII і ІІІст. до н.е. великі
простори південних степів Східної Європи [Геродот, 1993,
с. 184-185; Давня історія України, 2000, с. 198-201].
Розселення скіфів простиралося на півдні вздовж усього
причорноморського та приазовського узбережжя разом
з Кримом та Північним Кавказом. На півночі смуга
скіфських поселень досягала верхів'я Дону, Сіверського
Дінця, середньої течії Дніпра, Південного Бугу та Дністра.

Походження скіфів і до цього часу не зовсім з'ясоване.
Встановлено ж, що скіфи належали до іранської мовної
групи племен, які з'явилися в Східній Європі на початку
І тис. до н.е. Цілком можливо, не всі скіфи належали
до одної племінної групи. Серед них могли бути
племена інших мовних груп, яких греки також зачисляли
до скіфів. Геродот розрізняв серед скіфів три основні
групи.

До першої з них належали скіфські племена при-
азовських степів, Нижнього Наддніпров'я і Криму,
їм підкорялися інші скіфи. Тому цю групу численного
скіфського населення Геродот називав скіфами-царствен-
ними або царськими, що означало пануючими.
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Другу групу скіфів становили племена, в яких
провідною галуззю господарства було орне землеробство; вони
населяли область Південного Бугу, Дністра та
Середнього Наддніпров'я (приблизно до р.Росі). Геродот називає
цю групу поселенців Східної Європи скіфами-оратаями.
Вони продукують хліб,  як пише Геродот,  не для
власного вжитку, а для продажу. Головним ринком
збуту хліборобсько-скотарської продукції скіфів була
антична Греція з її причорноморськими степами-факто-
ріями, серед яких першорядну роль відігравала Ольвія,
що була розташована в гирлі Південного Бугу [Геродот,
1993, с. 184].

Існує думка, що частина населення, яке відоме в
Геродота також під назвою скіфів, що проживало на середній
течії Дніпра, по Бугу та Дністру, не належала до
скіфського союзу, а становила безпосередніх попередників тих
племен, які відомі пізніше під назвою слов'ян.

Третю групу скіфів становили племена Північного
Кавказу, здебільшого областей, що простягалися вздовж
обох боків р. Кубані, а також Таманського півострова між
Азовським та Чорним морями. Вони називалися сінді та
меотидами.

Найбільш войовничими були групи скіфів-кочовиків,
що переміщувалися степовими просторами з одного
місця на друге, шукаючи найвигідніші пасовиська  єдине
джерело існування кочового тваринництва. Ці скіфські
племена найбільше окреслені в грецьких письмових
свідченнях, аргументовано доповнених
дослідженнями археологічних пам'яток, здобутих з розкопок мо-
гильників-курганів, якими так багатий і понині південь
України, Криму, областей Дону та Північного Кавказу.
Скіфи-кочовики нападали на своїх північних сусідів
лісостепової смуги і завдавали їм великої шкоди. Слід
думати, що з цими нападами небезпечних ворогів
осілого населення здавна вели боротьбу безпосередні
предки слов'ян, які постійно мешкали в межах Середнього
Наддніпров'я.

Античні греки знали менше про племена,
місцезнаходження яких розпливчасто окреслене на

північних землях за межами власне Скіфії. Тож вони мали
про них різноманітні фантастичні уявлення. Геродот
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КОЧОВІ ПЛЕМЕНА І НАРОДИ.
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називав їх неврами, будінами, меланхленами. Він
творив фантазії про «блаженних гіпербореїв»  однооких
людей, які ніби-то сиділи на переповнених золотом
лантухах і перенасичені розкошами не вмирали влас-
ною смертю, а кидалися самі у воду.

Скіфів на півдні України між III і II сторіччям до н.е.
замінили подібні до них, а проте в багатьох рисах і відмінні,
племена сарматів. Тож великий відрізок історії південної
частини Східної Європи між VIII ст. до н.е. і II ст. н.е.
прийнято також називати скіфо-сарматським періодом.

Не виключено, що в цей час, особливо в першому пів-
тисячолітті до н.е. відбувається формування слов'янських
племен Східної та Центральної Європи, що були відомі під
різними племінними назвами в пізніших письмових
свідченнях римсько-візантійських істориків та географів [див.
докладніше: Третьяков, 1963; towmianski, 1963; Нариси
стародавньої історії Української РСР, ч. И, III, 1957; Давня
історія України, т.З, 2000 та ін.].

Перші письмові свідчення про слов'ян з'являються
в І-ІІст.ст. н.е. Римські історики Пліній Старший, що жив
у Іст. н.е. (помер у 79 р.) та Тацит Корнелій (пом. у 100 р.)
називають слов'ян венетами (венедами). Астроном і
відомий географ Птолемей К лав дій (пом. близько 178 р.)
у своєму творі «Географія» накреслив географічні
координати розташування відомих йому давніх населених пунктів
і наніс їх на карту. Він так само, як і його попередники
Пліній і Тацит, називає слов'ян венетами (венедами), які
найімовірніше проживали на узбережжі Балтійського моря,
навколо Вендської затоки. За свідченнями Птолемея
венети (венеди) посідали також великі простори Східної Європи,
що простягалися на схід від Вісли й Німану аж до Дніпра.
Деякі прибалтійські народи і досі називають слов'янські
нації (наприклад, росіян) венедами. Докладніші свідчення як
археологічні, так і писемні про слов'ян відносяться до другої
половини першого тисячоліття н.е. Писемні джерела
поділяють слов'ян у межах Південно-Східної Європи на дві гілки 
східну вони називають антами, а західну  склавинами.

Назва «анти» стосовно до східних слов'ян
зустрічається в писемних пам'ятках між III та VII ст. н.е. Розвиток
економічного, політичного і культурного життя слов'ян
періоду, в який їх писемні свідчення називають венетами
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(венедами), а потім антами й сплавинами,
характеризується значним кроком вперед у галузі сформування їхньої
етнічно-племінної єдності.

Головними джерелами вивчення цього поступу в
історичному житті слов'ян є археологічні пам'ятки. Період
в розвиткові матеріальної культури від кінця ІІІст. до н.е.
і до першої чверті І тис. н.е. характеризують археологічні
пам'ятки так званого зарубинецько-корчуватського типу
(зарубинецька та пізньозарубинецька культури), пшевор-
ська-верхньодністровська і зубрицька культури.

Пам'ятки зарубинецької культури виявлені вперше
в с Зарубинцях Переяслав-Хмельницького району
Київської області та в селищі Корчувате, що тепер належить
до південної міської околиці Києва. Численні дослідники
зарубинецької культури хоч і мають, певна річ,
розбіжності у тлумаченні її сутності, але єдині в тому, що вона
стала важливою ланкою в процесі формування та
подальшого розвитку й становлення слов'янського етносу [див.:
Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный
период, 1990, с. 10-12]. Зарубинецька культура за
останніми новітніми археологічними даними охоплювала
великий східний регіон давньослов'янського ареалу в басейнах
верхньої й середньої течії Дніпра. Так, за гіпотетичними
підрахунками одного з провідних вітчизняних
дослідників, пам'ятки цього культурного явища охоплюють площу
близько 500 тис.кв.м, що дорівнює, приміром, території
сучасної Франції [Максимов, 1982, с. 9, 27-30]. Звичайно,
розміри території зарубинецької культури були
набагато меншими, оскільки племена займали лише береги
річок, а інша територія була здебільшого необжитою.
Місця поховань та поселень зарубинецької й пізньоза-
рубинецької культури сповнені численними зразками
старанно вилощеної полив'яної кераміки, бронзових
та залізних прикрас, залізних наконечників стріл,
різноманітних виробів знарядь праці з заліза тощо.
Житла були наземні або у вигляді напівземлянок, площею
20-25 кв.м, виготовлені з дерева (з колод) і обмазані
глиною, подібно до пізніших українських хат-мазанок,
що були поширені аж до новітнього часу, з
глинобитною, а іноді з кам'яною кладкою печей. Поселення
слов'ян цих часів розташовувалися на важкодоступних
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для ворогів місцях, на крутих заворотах (вигинах) річок,
мисах, на островах озер, на узгір'ях річкових берегів,
що були оточені водою.

Утворення зарубинецької й пізньозарубинецької
культур  надзвичайно складний процес, який мав у
кожному з регіонів свої особливості, зумовлені впливом
місцевих племен  автохтонів та певним внеском
прийшлого населення  чужинців [див. докладніше: Давня
історія України, т.З, 2000, с. 27-30].

Не менш дискусійним та заплутаним є питання генези
пшеворської (їй відповідає верхньодністровський варіант
на нашій території) культури. Пшеворська культура
представлена на території України лише її відносно невеликою
південно-східною частиною  Західною Волинню та
Поділлям. Відомо близько 40 поселень пшеворського типу.
Походження цього варіанту культури пов'язане з сімбіо-
тичними процесами між чужинцями та автохтонами,
носіями якого, очевидно, були слов'яно-германські племена
[Козак, 1992, с. 8-30]. Ця група пам'яток проіснувала з Іст.
до н.е. до середини Іст.н.е. і охоплювала територію, що
складала близько 60 тис. кв. м.

Починаючи з другої половини Іст.н.е. пшеворську
культуру змінили пам'ятки зубрицької культури 
західної частини венедського масиву [Козак, 1992, с. 30-
70]. Освоєння середньодністровських земель далеко
не завжди відбувалося мирним шляхом. Так, за
Тацитом відомо, що венеди заради наживи часто нападали
на ці землі, зайняті данійцями та бастарнами
(германцями) й озброєні щитами рухалися з великою
швидкістю. На сьогоднішній день відомо близько 100 поселень
цього типу. Отже, зубрицькі старожитності склалися
саме через інтенсивні процеси між племенами
пшеворської культури і прийшлими з Полісся групами заруби-
нецького населення, а також певним втручанням носіїв
липицької культури, що й створило врешті-решт
передумови для подальшої етнічної інтеграції, асиміляції,
консолідації, а згодом і зникнення (розчинення) липицьких
та пшеворських старожитностей. Зарубинецькі елементи
чітко простежуються в плановій структурі нових
поселень. Для них характерна поява великої кількості ям-
погребів, розташованих на окремих ділянках, звичайних
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жител  квадратних напівземлянок, а також
виготовлення свого традиційного посуду. Певний еклектизм

в матеріальній культурі, що відображає різноплемінність
їх мешканців, простежується до кінця Іст. н.е. Сталі
тенденції зубрицьких племен оформлюються вже в
наступний період. Подальша доля зубрицького історичного
етапу тісно пов'язана з черняхівською культурою.

V другій чверті І тис. н.е. головним джерелом для
подальшого вивчення давніх слов'ян стають пам'ятки

черняхівської та київської культур, які виникають якоюсь
мірою на основі вже вищерозглянутих старожитностей.
Черняхівська культура являє собою одне з найбільших
соціально-економічних і культурних утворень цього
наступного пізньоримського періоду на території
Південно-Східної Європи. Першим дослідником пам'яток цієї
культури був вітчизняний археолог В. Хвойка, який на
початку XX ст. провів розкопки могильника в с. Черняхо-
ві Кагарлицького району Київської області [Хвойка, 1901,
с. 172-190]. Він перший визначив і час існування
культури: II-Vct. н.е., а також вважав її не що іншим, як
продовженням, вищим етапом розвитку давньослов'янського
населення, що залишило по собі зарубинецькі
старожитності1. До цієї концепції схилялись український археолог
і етнограф М. Біляшівський, російський археолог О.Спі-
цин, а також польський археолог К.Гадачек. Сприймав
цю привабливу ідею, хоча й з певним застереженням,
чеський славіст Л.Нідерле [Беляшевский, 1904; Hadaczek,
1912 та ін.].

По іншому трактували черняхівські старожитності
німецькі археологи (П. Райнеке, Е. Блюме, Е. Бреннер,
К.Таккенберг та ін.). Вони пов'язували їх появу на
території Подніпров'я з експансією германських племен готів

і гепідів [Reineke, 1906; Takkenberg, 1930] і в зв'язку з цим
вважали підосновою так звану вельбарську культуру 

культуру германців. До цієї дискусії, що розгорілась було
в першій половині XX ст., долучились і інші вчені з різних
країн Центральної та Західної Європи. Слід зазначити,

1 Автор також залишився активним прибічником цієї привабливої концепції,
тож ми змушені розглядати проблему походження черняхівської культури дещо
ширше, враховуючи новітні дані та незгасаючу гостру дискусійність щодо цієї
проблеми. В.Т.
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що й досі не існує єдиної думки щодо цієї надзвичайно
складної проблеми. Отже, черняхівська проблематика
й донині займає одне з чільних місць у вивченні старо-
європейських старожитностей раннього середньовіччя.

До 50-х років XX ст. слов'янська концепція
беззастережно домінувала. Вона була підтримана багатьма
російськими та вітчизняними вченими-археологами, такими
як Б.Рибаков, П. Третьяков, М. Артамонов, М. Смішко,
Є. Махно, А.Сміленко, М. Брайчевський, Б. Симонович
та іншими фахівцями в галузі слов'янської
проблематики. Крім черняхівської і зарубинецької культур, які
вважалися як беззаперечно слов'янські, окремі дослідники
відносили й липицьку культуру, культуру карпатських
курганів і навіть пам'ятки всієї Південної Польщі та
Сілезії, а також Словаччини [Брайчевський, 1964, 1999;
Баран, 1981].

У свою чергу таке досить розширене трактування
черняхівських старожитностей в середині 60-х років
породило якісно нову концепцію, відмінну від
попередньої. Так, обгрунтовуючи згадану концепцію, її автор
П. Третьяков писав, що черняхівська культура включала
в себе весь простір України, за винятком її північних
лісових областей і поширювалась на Польщу,
Словаччину, Угорщину, Румунію, проте її пам'ятки не могли
належати якомусь одному моноетнічному утворенню,
а об'єднували строкате багатоетнічне населення східної
і північної території римських володінь [Третьяков, 1969,
с. 23, 24].

І навіть більше того, детальне вивчення численних
археологічних колекцій пам'яток першої половини І тис.
н.е. півдня Східної Європи, досліджених за останнє
півсторіччя, показало, що вони піддаються як
територіальному, так і хронологічному членуванню. В
межах окресленої П. Третьяковим території начебто досить
чітко вимальовуються етнографічні області,
матеріальна культура яких позначена виразними специфічними
рисами.

Величезна заслуга в подальшій розробці та
вдосконаленні традиційної слов'янської концепції належить
нашому вітчизняному дослідникові історії слов'ян
Михайлові Брайчевському, який до останнього відстоював
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її непохитність. Грунтовно й критично проаналізувавши
всі наявні наукові джерела, а також майстерно
використавши метод екстраполяції, він дійшов висновку, що
антський період в історії слов'ян припадає на час існування
черняхівської культури й безпосередньо тісно пов'язаний
з нею, а хронологічні межі цієї унікальної культури, вра-
хувуючи останні об'єктивні дані, припадають на II ст. 
початок VII ст., тим самим значно розширивши її рамки
існування [Брайчевський, 1999, с. 205-322, 391-436].

Ми не будемо далі в повному викладі розглядати
специфіку черняхівської культури, а лише зазначимо, що
ця унікальна культура сформувалася не лише на
основі вельбарських старожитностей, але й низки культур
місцевих  зубрицької та пізньозарубинецької, дако-
гетської та скіфо-сарматської. Отже, одним з
компонентів цієї спільноти були слов'яни, що безсумнівно, які
в попередні часи були представлені зубрицькою й піз-
ньозарубинецькою культурною спільнотою [див. більш
докладніше: Давня історія України, т.З, 2000, с. 39-50].
Можна підкреслити й ще одну важливу деталь.
Прадавня територія нашої країни здавна слугувала «прохідним
двором» для багатьох племен і цілих народів. Отже,
імовірно, що територія розповсюдження черняхівської
культури могла бути саме тим можливим величезним
поліетнічним «котлом», що цілком логічно, в якому
поступово викристалізовувалася антсько-полянська
спільнота, предтеча однієї з перших найбільших слов'янських
держав  Київської Русі та ядро українського народу,
на чому наголошував ще на початку XX ст. видатний
український вчений М.Грушевський [Грушевський, 1904,
с. 1-121].

Не можна обійти й хоча б кількома словами

охарактеризувати синхронну черняхівській культурі ще так звану

київську культуру, підгрунтям якої безпосередньо
виступають пізньозарубинецькі старожитності Подніпров'я
[Давня історія України, т.З, с. 50-59]. Датується київська
культура від кінця II  початку III до середини Vct. н.е.
Слід зауважити, що на відміну від черняхівської
культури, яка являла собою здебільшого
соціально-економічну і політичну, аніж етнічну спільноту, остання була
самобутньою та монолітною й не піддавалася, на думку
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дослідникам, якимось значним провінційно-римським
впливам. Більше того, досить велика частина як
вітчизняних, так і європейських дослідників слов'янських ста-
рожитностей вбачають у ній єдине джерело  витоки
всіх слов'янських культур раннього середньовіччя.
Таким чином, з завершенням процесу

загальнослов'янського етногенезу в середині І тис. н.е.,
розпочинається нова сторінка історії  власне історія слов'янських
народів, що в свою чергу є етногенезом східних, західних
і південних слов'ян.

Про східних слов'ян  антів та склавинів свідчили
Йордан, Прокопій Кесарійський, а також інші
римсько-візантійські автори. Так, свідчення Прокопія з Кесарії
містяться в його творі «Війна з готами». Оскільки Прокопій
стояв близько до двору візантійського імператора Юсти-
ніана (527-565 рр.), він описав військові походи антів на
Візантію, а також подав свідчення про їх побут і
суспільний лад [Прокопий из Кессарии, 1950, с. 297,298]. Анти, за
його даними, займали регіони на схід від склавинів та
на північ від утігурів, між Дніпром і Дністром, що також
знаходить своє підтвердження в археологічних
матеріалах. На думку авторитетних учених-славістів, на території
України склавини та анти представлені, зокрема,
археологічними пам'ятками празької та пеньківської культур
VI(V)-VIIct. [Петров, 1972, с. 11-18; Пастернак, 1975, с. 5-106].
Ось як Прокопій описує місцезнаходження антів:
«Народи, які тут живуть, в давнину називались кімерійцями,
тепер звуться утігурами. Далі на північ від них (утігурів)
займають землі незліченні племена антів». При цьому
Прокопій Кесарійський підкреслює, що «...рівним чином
в обох щойно названих варварських племен (склавінів
і антів.  В.Т.) все життя і закони однакові... У тих і
других одна й та ж мова, варварська, і зовнішнім
виглядом вони не відрізняються один від одного» [Прокопий..,
с. 297,298]. Прокопій також згадує спорів. За прямим
свідченням хроніста це  спільна назва антів і склавінів:
«І колись навіть ім'я у склавінів та антів було одне й те
ж. В старожитності обидва ці племені називали спорами,
думаю тому, що вони жили, займаючи країну "спораден",
окремими оселями. Тому-то і землі ним треба займати
багато» [Прокопий.., с. 297-298]. М. Брайчевський вбачає
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тут у терміні «спораден» значення розсіяно й робить
головний і важливий висновок: територія спорів це не що
інше, як область черняхівської культури [Брайчевський,
1999, с.417]. Останню згадку про антські племена
залишив Фіофілат Сімокатта, що жив у першій половині
VII ст. У його творі «Історія» описуються події під час
так званих аваро-антських війн за часів правління
візантійського імператора Маврикія (582-602), зокрема, коли
анти потерпіли поразку [Мишулин, 1941, с.253-256]. Після
цього назва «анти» зникає зі сторінок історичних
хронік. Цілком очевидно, що анти не могли бути повністю
знищені аварами, а найімовірніше змішалися зі склави-
нами  своїми сусідами-родичами й прийняли пізніше
загальну назву слов'ян.

Надзвичайно цінними є свідчення, які дійшли до нас
від готського історика Йордана, що написав знамениту
«Гетику»: «На північ, починаючи від місця зародження
ріки Вістули (Віспи.  В.Т.), на безмежних просторах
розташувалось багатолюдне плем'я венедів. Хоч їх
найменування тепер змінюються відповідно до різних
родів та місцевостей, все ж переважно вони називаються
склавинами та антами... Анти, сильніші із них,
поширюються від Данастра до Данапра, там, де Понтійське море
утворює вигин» [Иордан, 1960, с. 71,72]. А, скажімо, за
даними Маврикія Стратега, згадані племена займали
суміжні регіони: «Місцевості, зайняті склавинами та
антами, розташовані вздовж рік, і вони так співвідносяться
між собою, що між ними немає такої великої відстані,
щоб про неї варто було згадувати. Племена склавинів
та антів подібні за своїм способом життя, за своїми
звичаями, своєю любов'ю до волі. їх ніяким чином не
можна схилити до рабства» [Мишулин, 1941, с. 253-256].
У цей період міцно утверджується матеріальна культура
слов'ян як хліборобів і племен автохтонних, що здавна
проживали на опанованих ними землях між Дніпром
і Дністром аж до Карпат.

Наступний період V-VII ст. відзначається в історії слов'ян
як доленосний, з яким тісно пов'язане велике
розселення слов'янських племен, що на півдні сягнуло Балкан,
а на заході  межиріччя Одри та Ельби й аж до
Балтійського узбережжя.
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Ранній етап історії східних слов'ян збігається з часом
«великого переселення народів», яке значною мірою
захопило Південно-Східну Європу.

Так, наприкінці II  на початку ІІІст. н.е. з пониззя
Вісли починають свій рух на південь племена так званої
вельбарської археологічної культури, яких ототожнюють
з історичними готами  колись надзвичайно
войовничим північногерманським народом, що стало, власне,
передднем грізних подій кінця IV ст.  гунської навали,
справедливо визнаної істориками як велике
переселення народів.
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2. ГАНСЬКА ЕКСПАНСІЯ

ТА її НАСЛІДКИ В ЄВРОПІ.
БОРОТЬБА СЛОВ'ЯН З АВАРАМИ.

ПОЯВА ХОЗАР І УТВОРЕННЯ

ХОЗАРСЬКОГО КАГАНАТУ.

Під час розпалу боротьби слов'янськихплемен з готами в Південно-Східну
Європу з Азії, мов ураган, прорвалися багатолюдні
войовничі орди гунів (хунну). Перший етап масового руху
гунів у Європі відзначив Авзоній (помер після 395 р.),
характеризуючи їх не інакше, як «бродячі полчища хуні»
[Латышев, 1904, с. 316]. У пам'яті західноєвропейських
сучасників навала гунів залишилась як страшенна кара
«суду Божого» над людьми, як каральний «бич божий».

Численні відомості про войовничих гунів дійшли
до нас переважно з писемних джерел Сходу, пам'яток
народів Кавказу, з візантійських та
західноєвропейських джерел, а також отримані в результаті
археологічних досліджень. Ось як описували звичаї та побут
гунів давні китайці, яким першим судилося випробувати
грізну силу цього войовничого народу: вони «не мають
ні міст, ні осілості, ні землеобробітку... В них немає
письма, а закони проголошуються словесно. Хлопчик,
з того дня, як зможе всидіти верхи на баранові, стріляє
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з луку птахів та звірят; а коли трохи підросте, стріляє
зайців та лисиць, яких він же й споживає. Ті, хто вміє
стіляти з луку, всі вступають до кінноти... В них довга
зброя (зброя, що вражає на великій відстані.  М. М.),
є лук зі стрілами, коротка зброя (для битви вручну. 
М. М.)  меч і спис. V разі успіху гуни йдуть швидко
вперед, при невдачі втікають і не вважають це за сором
для себе» [Бернштам, 1951, с. ЗО]. За цими ж докладними
свідченнями, гуни все своє життя проводили в походах
і на конях, найбільше займалися розведенням великих
табунів коней, переслідуючи дві цілі: щоб достатньо
задовольнити свої продовольчі потреби м'ясом 
кониною та молочними продуктами, а також для поповнення

кінноти здебільшого швидкохідними породами,  а це
було чи не головною метою,  не цуралися й
розведення дрібної та рогатої худоби, частково верблюдів. Вони
були надзвичайно витривалі та рухливі й постійно
перекочовували з місця на місце, залежно від потреб нових
пасовиськ та достатніх запасів води.

На переконання більшості вчених гуни як народ,
що утворився у II-IVct. внаслідок змішування
тюркомовних хунну  прийшлих племен з Внутрішньої
Монголії,  і угорських племен Приуралля та Поволжя
[Артамонов, 1962, с. 68], в часи Аттіли (Vct.) вже
включав у себе багато місцевих європейських племен. Серед
них роксолани, герули, алани, гепіди, остроготи,
можливо, анти та інші. За свідченнями Приска Панійського
та Йордана, найзначнішим було об'єднання акацирів,
що локалізувалися в степах Причорномор'я [Латышев,
1904, с.829; Иордан, I960, с. 72; Артамонов, 1962, с. 57].
Причім кожен з цих народів мав своє управління.

Єрмій Созомен наводить легенду в своїй «Церковній
історії», де рух гунів на захід позначив 375 роком:
«Одного разу сталося так, що бик, якого переслідував ґедзь,
перейшов через озеро, а за ним пішов пастух; побачивши
протилежну землю, він повідомив про неї
одноплемінників. Інші кажуть, що лань показала мисливцям цю
дорогу, ледь покриту зверху водою» [Латышев.., с. 763]. Схожі
дані наводить у своїй "Новій історії" Зосим (Vct.): «Їх
називали унами; залишається невідомим, чи слід їх
називати царськими скіфами чи визнати за тих кирпатих
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і безсильних людей, котрі, за висловом Геродота, жили по
Істру, чи вони перейшли сухопутним шляхом із Азії в
Європу» [Латышев.., с. 800, 801]. Інакше кажучи, діставшись
Європи, гуни одразу розгромили вщент таких же
войовничих аланів, що вільно кочували в Прикаспійських
степах та на Нижньому Подонні і які були за культурою
та побутом близькі до гунів, а проте «з м'якішим і
культурнішим способом життя», як засвідчив Амміан Мар-
целін [Латышев.., с. 34]. Затим попутно легко подолавши
опір Боспорського царства [Гайдукевич, 1949, с. 478], вони
підкорили в степах Північного Причорномор'я остготів.
Це сталося, за відомостями Амміана Марцеліна, Євнапія,
Созомена та Йордана, близько 375 року, коли вже
помер Германаріх і на трон зійшов його син Гунімуд. На
відміну від своїх одноплемінників остготів, які невдовзі
ввійшли до складу гунського багатоплемінного союзу
разом з аланами, вестготи, навпаки, з боями відійшли
в 376 році в Подунав'я, куди стрімко ледь не на плечах
вестготів нагрянуло й численне грізне гунське військо,
як свідчать Філосторгій та Зосим, спустошуючи
римські провінції [Латышев.., с. 742, 751, 804]. Далі гуни
розділилися на чотири частини і одна частина гунів, яку
очолював Ульд, підступила до Константинополя (400 р.),
друга група під проводом Аспара в 424 р. перебувала в
Італії, а третя на чолі з Роіласом у 432 році спустошила
Фракію, остання орда, очолювана Руєм (чи Руем),
починаючи з 420 р., перебувала в Паннонії [Шафарик, 1848,
с. 90]. Для Рима і Константинополя це була смертельна
загроза, яка невпинно підривала, здавалося б, непохитні
імперські й рабовласницькі устої. Та все ж Рим зумів на
якийсь час оговтатись і завдати відчутного удару гун-
ському війську. Так, опираючись на свідчення Созомена,
Ульд, який очолював військо, змушений був відступити
за Дунай, а значну частину гунського різношерстого
війська вдалося полонити [Латышев.., с. 771, 772].
Одначе гуни продовжували завдавати руйнівної шкоди і Руя,
за повідомленням Приска Панійського, відновивши
могутність війська, знову «наважився вести війну проти
амілзурів, ітимарів, тоносурів та інших народів, що
поселилися вздовж Істру і які мали союз з римлянами»
[Дестунис, 1861, с. 18].
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Піднесення ганського багатоетнічного союзу тісно

пов'язане з іменами їхніх вождів  Ругілою та особливо

з його племінником Аттілою, який увійшов в історію,

як видатний полководець варварського часу. В
середині Уст. Аттіла зумів організувати могутній похід

проти Західної Європи  тодішньої римської провінції.

В його військо входили акацири, алани, роксолани,
анти та інші слов'янські племена; з давньогерманських

племен, що йшли на чолі своїх вождів разом з Аттілою,

слід назвати остготів, герулів та гепідів. Рух цієї армади
племен, об'єднаних Аттілою, був спрямований на Рейн.

Населення північних римських провінцій, поневолених
Римом, виступало спільником Аттіли. Так, східні франки

приєдналися до військ Аттіли. На Рейні всі сили Аттіли
об'єдналися в кулак і рушили на Галлію та в Бельгійські

провінції, спустошуючи на своєму шляху Мец,
Страсбург, Вормс, Майнц, а далі  на Лютецій (Париж). Проте

обложивши Орлеан і не маючи потому належного

підкріплення, Аттіла змушений був зняти облогу й чекати
іншого слушного моменту. Спочатку він спробував було,

коли потепліло, відновити наступ на р. Марні, але не

зумів подолати добре організоване військо короля готів

Аеція Теодорика та його сина Торнемеда, які й відбили

другий наступ. А 15 червня 451р. у знаменитій битві на
Каталаунських полях Аттілова армада була вщент

розгромлена, після якої могутність гунів занепала. Після

деяких вторгнень гунських військ у Верхню Італію
Аттіла відступив назад у Паннонську долину, де невдовзі

смерть його й наздогнала (454 р.). Після смерті Аттіли

та загибелі його старшого сина молодші сини Ірнах
та Денгізих ще деякий час кочували в степах Північно-

Західного Причорномор'я і навіть воювали проти імперії,

натомість згодом Ірнах був розбитий готами, а слідом

за ним і Денгізих [Дестунис, 1861, с. 93]. Після цих
подій гунський союз остаточно розпався і залишки гунів

увійшли в союз з аланами. В усякому разі, вони вже

в другій половині VI ст. зникають зі сторінок письмових

джерел, як і назавжди з історичної арени, хоча як

анахронізм іноді ще трапляються в пізніших авторів.
Не можна обійти й хоча б кількома словами не

охарактеризувати тут, на наших сторінках поки що, на жаль,
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нечисленний археологічний матеріал, здобутий під час
досліджень різних поховальних пам'яток на
території Північного Причорномор'я та Криму. Це інгумації
в підбійних та прямокутних ямах, супроводжувані
залишками черепів та окремих кісток коней, численним
інвентарем, кремації зі слідами тризни, а також кострищ
під курганними насипами тощо. Ці знахідки
переконливо свідчать про строкатість етнічного складу гунського
воєнно-племінного об'єднання [Давня історія України,
т.З, 2000, с. 203].

Про роль гунів та вплив руху на історичні події в
Європі існують в історичній науці різні думки та
тлумачення. Скажімо, окремі російські дослідники схильні
перебільшувати цю роль і намагаються розглядати
драматичні події як позитивний чинник, що сприяв
руйнуванню рабовласницьких устоїв Римської імперії;
що нібито гуни прискорили становлення феодалізму
як вищої суспільної формації в римських провінціях
[Бернштам, 1951]. Справді, навала гунів відіграла певне
позитивне значення для Північного Причорномор'я
тим, що вона знесла на своєму шляху розбійницькі,
воєнно-політичні союзи остготів і візіготів. Однак у
цілому гуни завдали величезної шкоди народам, які стояли
на значно вищому культурному рівні ніж завойовники.
Гунські спустошення в Європі нанесли безповоротної
руїни і невимірного зла загальнолюдській культурі,
створеній в античний період історії.

Гунський відносно короткий ураганний рух не
зачепив давніх областей слов'янської людності в Східній
Європі. Тому не можна її порівнювати, грішним ділом, з
пізнішою навалою монголів на Київську Русь, як це
намагаються робити деякі дослідники. Все ж гуни на
довгий час затримали просування слов'янської колонізації
від середньої течії Дніпра, Бугу і Дністра до Чорного
моря.

Спустошливий рух гунів і сумний кінець його ніби
підводить підсумок одному з перших
найдраматичніших епізодів «великого переселення народів»,
початком якого стало переміщення північногерманських
племен з Прибалтики на Північне Причорномор'я.
Рух готів тут зустрів протилежну і далеко могутнішу
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хвилю азіатських кочівників, з якими зіштовхнулися

готи і зрештою зникли з південних областей Східної

Європи під натиском далеко сильніших противників

в особі гунів. Криваві події, пов'язані з експансією гу-

нів, дорого коштували багатьом племенам і народам, що

були потоплені в морі крові, а проте вони знаменували

кінець рабовласницькому античному періодові в історії

і поступово відкрили дорогу новій добі в історичному

розвиткові Європи і Малої Азії. Боротьба варварів з
рабовласницьким Римом та дикими кочовиками врешті-

решт знаменувала початок перемоги передовішого

суспільного ладу  феодалізму.

Після розпаду напівдержавного воєнного утворення

гунів на її руїнах стали утворюватися менші, але також

небезпечні як для слов'ян, так і для всієї європейської
людності політичні об'єднання кочовиків. Це були

насамперед уламки колишнього гунського об'єднання, з

одного боку, а з іншого  Азія силою об'єктивних історичних

умов насилала із своїх степів на Південно-Східну Європу

багатолюдні орди кочовиків, що заполоняли

Причорноморські та Приазовські степи. Це були племена аварів,

або як їх називали староруські літописи  обри. Авари

були племенами спорідненими з Гунами. Вони часто

називаються в письмових джерелах аваро-гунами чи гуно-

аварами, а в грецькій вимові  «абари». Про етнічну

строкатість у Південно-Східній Європі на той час писали

Йордан та Прокопій. Приміром, у Йордана читаємо про
булгар та інших кочівників, «котрі (булгари.  В. Т.)
досить прославились нещастям (які сталися) за гріхи наші.
А там і гуни як найплідніший паросток зі всіх найсиль-
ніших племен закипіли надвоє лютістю до народів. Тому
що одні з них називаються альціагірами, другі  савіра-
ми, але місця їх поселень розділені: альціагіри  коло
Херсони, куди ненажерливий купець ввозить багатства
Азії; влітку вони блукають степами, розкидаючи свої
стійбища залежно від того, куди привабить їх корм для
худоби; взимку ж переходять до Понтійського моря.
Хунугури ж відомі тим, що від них іде торгівля
шкурками гризунів, їх застрашила відвага численних мужів»
[Иордан, I960, с. 389]. А Прокопій доповнює Йорданову
оповідку: «За Меотійським болотом і річкою Танаїсом
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більшу частину полів, що тут лежать, як мною було
мовлено, заселили кутригури  гуни. За ними всю країну
займають скіфи і таври... а скіфами в ті часи називались
усі тамтешні народи... Якщо йти з міста Боспора в місто
Херсон, який лежить у приморській області і здавна теж
підкорений римлянами, то всю область між ними
займають варвари з племені гунів» [Прокопий из Кесарии,
1950, с. 388].

Авари походили, як вважав М. Артамонов, з
середовища угро-тюрського населення Північного Казахстану.
Це народ з певною усталеною культурою та традицією
кочовиків [Артамонов, 1962, с. 107]. На думку О. Бернштама,
аварське суспільство складалося з жуаньжуанського, тюр-
ського (ефталітського), гунського та місцевого елементів
[Бернштам, 1951, с. 172]. А ось як писав Павло Діакон
(VIII ст) про походження аварів: «Альбуін увійшов у
вічний союз з аварами, котрі спочатку називалися Гунами,
згодом же іменем свого народу були названі аварами»
[Стасюлевич, 1885, с. ЗОЇ]. Вперше про них згадується
у Приска Панійського [Дестунис, 1861, с. 72]. Згодом
свідчили Феофілакт Самокатта, Менандр, Іоан Ефеський, їх
не обійшли й давні грузинські автори, що залишили
великий звід літописів  «Картліс Цховребе» та ін.

Як і інші кочовики, яких викидала на той час у
Південно-Східну Європу Азія, авари в середині VI ст.
перетнули Волгу і опинилися в південних степах між
Азовським та Каспійським морями. Просуваючись
далі на захід вони приєднали кутригурів, утрігурів,
огоругрів, що склали ядро сильного союзу.
Основними утвореннями, пов'язаними з аварами в Європі були
утрігури, кутрігури, сабіри, а згодом і болгари. До
союзу входили й місцеві землеробські народи, зокрема
склавини. Тож багато інородців було в аварському
війську. Наприклад, як згадує Фіофілакт
Самокатта, серед бранців, захоплених у полон візантійцями
в 601 р., лише п'яту частину з них нараховували авари,
половина складалася зі слов'ян, а решта представлена
«різними іншими варварами» [Самокатта Феофилакт,
1957, с. 178].

Опинившись у Північному Причорномор'ї, об'єднані
сили різномастих племен на чолі з аварами в другій
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половині VI ст. змусили багату Візантію платити
щедрими щорічними «подарунками», що було відвертою
даниною. Візантія виконувала ці вимоги з тим, щоб авари
не зачіпали їх володінь, а воювали з противниками
Візантійської імперії. Запеклими ворогами східної імперії
були савіри (сабіри), утігури та слов'яни-анти. За
дорученням візантійського імператора Юстина (518-527)
авари ходили війною на франків, брали участь у боротьбі
лангобардів з гепідами на середній течії Дунаю в 564 р.
у часи правління Юстиніана (527-565). Внаслідок цих
походів авари стали панувати з 568 р. на всьому
Середньому Подунав'ї і перетворилися з найманців Візантії
вже на найзапекліших ворогів. Цілком зрозуміло, що
вони стали й ворогами слов'ян-антів, які, на відміну від
склавинів  союзників аварів, мали тоді мирні зносини
з Візантійською імперією. Якщо до VII ст. анти
нерідко в союзі з візантійцями ще наносили аварам досить
відчутні удари, то після поразки 602 р. вони назавжди
сходять з історичної арени (про ці події вже вище
згадувалося.  В.Т.).

На політичну арену виступають інші, значно дрібніші
політичні об'єднання східних слов'ян. Серед них
староруський літопис називає союз дулібів, які змушені були
зіткнутися з аварами, коли останні окупували Паннонію
й утворили каганат [див. докладніше: Брайчевський,
1999, с. 311-313, 417-418]. З VII століття починається
поступовий занепад аварського каганату. Так, у 626 р. вони
отримують поразку під Константинополем. Подальші
внутрішні усобиці, повстання слов'ян на чолі з Само,
війни проти них франків, болгар та інших племен, у т.ч.
слід думати й слов'янських, призвели до остаточного
розпаду каганату, особливо після нищівного розгрому
791р. королем франків Карлом Великим. Авари потому
остаточно сходять з історичної сцени і, як зауважив киє-
воруський літописець, «згинули як обри», не залишивши
нащадків [ПСРЛ, 1962, с. 12].

Мізерні рештки аварів, що не приймали участі
в авантюрних діях своїх одноплемінників у Європі
й залишилися в приазовських та причорноморських
степах, у IX ст. платили данину іншому історичному
народові  хозарам.
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Хозари та болгари (їх називають староруські літописи 
козари й булгари.  М. М.) як сусіди східних слов'ян,
виявилися найтривкішими державними об'єднаннями
на Волзі. Про походження хозар в історичній науці
точаться суперечки більше століття й тривають до наших
днів, але всі сходяться на одному: болгари й хозари
це  близькі за мовою племена, які належали до захід-
нотюркської мовної групи. Про близькість болгар і хозар
свідчили й арабські хроністи Аль-Істархі та Ібн-Хаукаль.
Натомість висловлювалась думка в історичній літературі
про іранське походження цих народів. Ці розходження
дослідників намагався пояснити в свій час російський
історик С. Соловйов: він висловив думку про те, що хозари
були здебільшого змішаним народом, що складався
з багатьох племен  і це цілком закономірно, адже
тодішні кордони між Європою й Азією становили
певне перепуття для руху народів. Між іншим, тут
поєднувалися у відносно мирному співжитті різноманітні
мови й чотири (!) релігії  поганська (язичницька),
магометанська, християнська та іудейська (єврейська);
останньої ревно дотримувалися верховний правитель
хозар  каган та його васали. Самі хозари вважали
себе спорідненими в племінному відношенні з уграми,
аварами, гузами1, барсилами, оногурами, болгарами
й савірами [Артамонов, 1962, с. 114; див. також: Коковцев,
1932; Гаркави, 1874].

V Східній Європі хозари з'явилися наприкінці II 
на початку III ст. їх появу засвідчив історик вірменського
народу того часу Мойсей Хоренський, який повідомляв,
що хозари з Закавказзя перейшли через ворота Джора
(ущелина на північ від Дербентських воріт) десь між 193
і 213 роками, а згодом відкочували до гирла Волги
[Моисей Хоренский, 1898, с. 134]. На початку VIст. завдяки
вмілій політиці створювати союзи з сусідніми
тюркськими племенами хозари зміцнили свої політичні позиції
і зайняли важливе місце серед інших племен та народів
Східної Європи. Вони утвердили на довгий час свою
державу між Азовським та Каспійським морями по обидва
боки нижньої та середньої течії Дону й далі до гирла

1 Так називалося одне з племен, подібне до болгар. Можливо, їх нащадками є
відомі тепер гагаузи.  М. М



Волги на схід. М. Артамонов вважав, що до 70-х рр. VII ст.
під орудою хозарів перебували й Причорноморські
степи з Кримом [Артамонов, 1962, с. 174]. Вище, по обидва
боки Волги, розташовувалося царство волзьких булгар
або Велика Булгарія.

Проте більшість дослідників схильні вважати
загальновизнаною думку, висловлену С. Плетньовою, про те,
що з хозарами тісно пов'язана так звана салтівська
культура VIII X ст., сліди якої чітко зафіксовані на
південному сході й півдні України, а також яка
охоплювала майже половину Кримського півострова. Локальні
варіанти цієї культури визначали так чи інакше
культуру політичних чи племінних об'єднань, що входили до
складу каганату, а три найзначніші об'єднання з них
належали болгарам [Плетнева, 1967, с. 188]. Само
собою розуміється, що тут «явна перевага болгар впадає
в око» [Там же, с. 188]. Отже, до Хозарського каганату
входили й окремі досить значні болгарські
угруповання. На думку деяких сучасних авторів (С. Плетньова,
Ю. Павленко), хозари здійснювали підкорення слов'ян
Лівобережжя України через алано-болгарів Подінців'я,
хоча ніяких аргументів на користь такої тези не
наводять [Сухобоков, 2004, с. 269-270].

На історичній арені болгари з'являються в IV ст.
Про них згадується вперше в писемних джерелах 354 р.
V другій половині того ж століття ймовірно вони,
разом з багатьма тюркськими племенами, входили
до складу багатолюдного й багатоплемінного союзу
гунів, але не розчинилися в гущі гунів. Серед болгар
визначалися два об'єднання. Одне з них, як уже
згадувалося, відкочувало на середню течію Волги, де й була
заснована Волзька або Велика Булгарія, а інше брало
участь у походах за Дунай у складі гунського війська.
Про західну групу болгар ми довідуємося з пізнішої
оповіді історика Павла Диякона. Коли гуни зміцнювали
свої позиції в Паннонії, болгари воювали з
лангобардами [Артамонов, 1962, с. 79]. У 499р. болгари ведуть війну
з Візантією. Розгромивши візантійське військо під
проводом Ариста вони увірвалися в Фракію і на початку
VI ст. разом з іншими племенами, в т.ч. зі слов'янами,
спустошують візантійські володіння на Балканах.
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Протягом VI ст. болгари стають відомі як найзапекліші
вороги Візантії. В другій половині VII ст. на правому
березі Дунаю оселилася значна група староболгарських
племен  прямих попередників сучасних болгар,
на чолі з князем Аспарухом (близько 643-701 рр.).
Потрапивши в слов'янське середовище дунайські болгари
ослов'янились і стали носіями слов'янської культури на
півдні Європи. Вони створили наприкінці VII ст. свою
могутню державу  Перше болгарське царство (681-
1018 рр.).

Водночас до складу Хозарії входили й інші кочові
племена, зокрема алани та мадяри. Останні, за даними
Костянтина Багрянородного, жили поблизу Хозарії три
роки в степах Причорномор'я, одразу за Доном, де
знаходилася їхня країна Леведія, а згодом вони
переселились до області Етелькйоз (Etelkoz), тобто на територію
десь між Дніпром і Дунаєм [Багрянородный Константин,
1934, с. 5,17]. Поява мадярських племен на
східноєвропейських землях пов'язана з активізацією іншого
войовничого племені  печенігів, які зрештою й
витіснили їх з територій, розташованих на схід від Волги
(приблизно територія теперішнього Башкортостану. 
Т. В.), що були, на думку давніх авторів, прабатьківщиною
мадярів [див.: Путешествие.., 1957, с. 48]. V середині IX ст.
мадяри стають союзниками хозар і беруть активну участь
в їхніх військових походах (докладніше про мадярів мова
буде йти в наступному розділі), а також збирають данину
з сусідніх слов'ян. V кінці IX ст. вождем мадярів став
Арпад, з яким пов'язані так звані болгаро-мадярські
війни та «переселення» після поразки від болгар у союзі
з печенігами (894 р.) на нову батьківщину  за Карпати.
Там вони створили нову феодальну державу, назавжди
утвердившись у Центральній Європі.

Слід гадати, що в другій половині VII ст. Хозарія й
Велика Булгарія вже не провінції Тюркського каганату,
як це було давніше, не уділ тюркських царевичів, а
цілком самостійні держави зі своєю керівною династією на
чолі [Голубовский, 1888, с. 26-68]. Тож близько середини
VII ст., тоді, коли Середня й Західна Європа, а також
слов'янські племена, вели вперту й криваву боротьбу з
аварами-обрами, на сході, на великій водній магістралі
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Східної Європи  Волзі, виросли дві могутні феодальні
держави тюркських народів  Хозарія і Болгарія, з
якими у зв'язках були східні слов'яни Русі-України.

Межі розташування хозар визначити важко. З
більшою абе меншою точністю можна говорити лише про
кордони Хозарського каганату. В період найвищого
розквіту могутності каганату в VII  початку VIII ст.
вони перетинали Кавказький гірський хребет і
досягали таких річок, як Кура й Аракс. Хозарські військові
залоги стояли в багатьох місцях Кавказу та Закавказзя.
В другій половині VIII ст. араби витіснили хозар на
північ і межі володінь каганату вже простягалися вздовж
північних схилів Кавказу. На заході в цей час хозари
досягали Криму, а на сході  нижньої течії Волги.
В напрямку до східнослов'янських земель хозарські
поселення вкраплялися поміж слов'янським
населенням на верхів'ях Дону та Сіверського Дінця  в
межах сучасного Донбасу та Харківської області. Пізніше
хозарське населення зустрічається навіть у Чернігів-
сько-Сіверській та Київській землях. А натомість у цей
час молода Києворуська держава розвивалась і міцніла
в постійній боротьбі з хозарською експансією
(докладніше про боротьбу з хозарами йтиметься в наступному
розділі) і вже за часів князювання Святослава Ігореви-
ча (964-972 рр.) остаточно позбулася данинної
залежності від хозар.

У хозар була розвинена мережа укріплених міст.
З них найвідоміші такі міста, як Ітіль, Баланджар, Сар-
кел або Біла Вежа, Семендер, Камідзе і Саксин. Не про
всі міста ми маємо докладні відомості, але деякі з них
знайшли своє відображення в історичних джерелах.
Так, місто Баланджар лежало десь недалеко від
північних схилів Кавказьких гір і спочатку було столицею
Хозарського каганату. Після витіснення хозар з Кавказу
столиця Хозарії була перенесена в Семендер, що було
відоме своєю активною торгівлею з Азією. Внаслідок
широких торговельних зносин з багатьма країнами
Сходу в Семендері проживало населення різних
народностей. Тут були християни, мусульмани й євреї,
існували церкви, мечеті й синагоги. В господарстві
мешканців столиці крім ремесел і торгівлі, важливе
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значення мало садівництво, а також виноградарство.

З наступним переміщенням столиці на Волгу в IX
ст., політичне й економічне життя Хозарії пов'язане
з Ітілем  новою столицею. Про масове
перебування слов'ян і русів на ринках Ітіля свідчать арабські
мандрівники.

Ітіль був розташований по обидва боки Волги й
поділявся на дві частини. В західній частині перебував
царський двір; тут проживали купці  магометани, євреї,
слов'яни і руси. Русами, як правило, арабські джерела
називають купців із Середнього Подніпров'я.

У східній частині столиці перебував каган (верховний
володар) зі своєю придворною челяддю. Тут
розміщувалося царське військо, а також диван (уряд), що керував
усіма державними справами на чолі з царем-намісни-
ком. На початку IX ст. хозарська верхівка прийняла
іудаїзм, який став офіційною релігією, але він так і не набув
загального поширення.

У IX столітті в долині між Волгою та Доном, де

вони найбільше зближуються, був збудований Саркел.
Слов'янам-русам він відомий під назвою Біла Вежа. Така
широка мережа міст-укріплень, які були також і
торговельними центрами, свідчить про те, що в хозар
зосереджувалася велика торгівля з Азією та Східною Європою.
Крім продукції збуту, що великими потоками перетікала

через Волзьку Булгарію, хозари отримували
різноманітні товари з Подніпров'я та Подесення через води Дону
та Сіверського Дінця. Хозари мало займалися
міськими промислами. Головним джерелом збагачення їхньої
верхівки та військово-феодальної знаті була обмінна
торгівля, бариші від якої діставалися купцям, а ті в свою
чергу сплачували мито в казну держави. Велике військо
каганату утримувалося за рахунок данини, яку
збирали хозари з багатьох підкорених чи залежних племен
і народів.

Беспосередні зносини у хозар були з Візантією,
Кримом та Іраном. Не дивлячись на наявні широкі
торговельні й політичні зв'язки з культурними державами,
все ж переважна більшість населення каганату хозар
залишалася напівкочовиками. Хозари жили зимою
в містах, а з настанням весни вони виходили в степи
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на свої кочів'я, поля, виноградники та сади й
займалися до глибокої осені польовими роботами. Великі
площі земель і менші наділи, що лежали поза містами,
були розмежовані на вотчини багатих і знатних осіб
та на невеликі наділи простих трудівників. Прибутки
феодальної знаті від сільського господарства
доповнювали великі багатства, здобуті від данини з сусідніх
племен.

Для підкорення інших народів та оборони своїх
кордонів Хозарський каганат, крім гвардії кагана й царського
двору, утримував значні військові сили, на озброєнні
яких були луки зі стрілами, списи та шаблі. Частина
війська в хозар складалася з найманих військових загонів.
Заможні особи повинні були за свій рахунок утримувати
певну кількість озброєних вояків. V хозарському війську
панувала сувора дисципліна. Вояки, які втікали з поля
битви, каралися стратою. Все, що здобувалося на війні,
звозилося докупи в одне місце і згодом ділилося.
Спочатку вибирали з награбованого краму
воєначальники  хакан-бег та його наближені, а те, що залишалося,
розподілялося між простими вояками.

Прибутки хозарського уряду складалися переважно
з торговельних митних зборів, від товарів, що прибували
на ринки Хозарії, а також з частини данини, яка
збиралася натурою або грішми з підкорених племен. До
таких хозарських данників, починаючи з VIII ст., належали
й деякі східнослов'янські племена, зокрема в'ятичі,
сіверяни і, можливо, поляни, про що йдеться в «Повісті
минулих літ» [ПВЛ, 1950, с. 18].
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Розділ II.
КИЇВСЬКА РУСЬ

У БОРОТЬБІ З КОЧОВИКАМИ
В IX  НА ПОЧАТКУ XIСТ.

І. УСТАЛЕННЯ
ЕТНІЧНО-ПЛЕМІННОЇ

ТА ДЕРЖАВНОЇ ТЕРИТОРІЇ РУСІ
НА ЧОЛІ З КИЄВОМ.

Т7сталення етнічної території східних

сХ слов'ян та господарського і культурно-
політичного опанування ними земель Східної Європи
тісно пов'язане з виникненням та розвитком
державного життя. Це особливий, хоча й побіжний щодо
нашого питання предмет. Ми його зачіпаємо лише з тим,
щоб підкреслити, що подальший історичний процес
східнослов'янського життя після розпаду Антського
союзу в VII ст. відбувається в чітко окреслених
територіальних межах староруських земель. У боротьбі з
навалою кочовиків на цих споконвічних вітчизняних
землях між VII і IX ст. завершилось формування тих
племінних груп, які знають наші староруські
літописці під назвою слов'ян і Русі. Цю величезну, однорідну
за своєю етнічною ознакою гілку східних слов'янських
племен прийнято називати також племенами «Повісті
минулих літ» або племенами «руськими». З
утворенням у східних слов'ян їх міцного державно-політичного
об'єднання на чолі з Києвом визначається героїчний
період в історії Східної Європи раннього
середньовіччя. Ця територія викристалізовується саме в період
гострої боротьби за етнічну і державну незалежність.

Близьку до реальності картину історико-географічного
розміщення східно-слов'янської гілки племен, що жили
на своїй території між ІХ-ХІ ст. і між іншим підтверджену
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здебільшого археологічними, лінгвістичними та
антропологічними дослідженнями, засвідчив києворуський
літописець кінця XI  початку XII ст. [див. докладніше:
Брайчевський, 1999, с. 283-322]. За літописним
свідченням, усі роди й племена походять від єдиної прадавньої
слов'янської основи. До цього східного відгалуження
єдиної слов'янської сім'ї належать літописні поляни, що
населяли землі навколо Києва («яже живяху на полях»);
у Прип'ятському Поліссі та басейні Тетерева мешкали
деревляни («яже в деревле»); по Десні та її притоках 
сіверяни; від них далі на схід  радимичі та в'ятичі,
родовід яких літописець виводить від легендарних Радима
та В'ятка (їх літописець знає в області межиріччя Оки
й Волги). На заході від Києва в напрямку до Карпат та
в Прикарпатті розташувалися білі хорвати й дуліби; у
верхів'ях Західного й Південного Бугу розселилися воли-
няни, а на південному заході від Києва осіли уличі, бу-
жани й тиверці, що охоплює територію між середніми й
почасти нижніми течіями Дніпра та Дністра, а також
досягаючи Дністровського лиману. А ще літописець згадує
кривичів, що посідали великі простори обох боків верхів'я
Дніпра, Західної Двіни й Волги. Ільменські (або
новгородські) словени населяли землі навколо оз.Ільменя та
по обидва боки річок Волхова й Ловаті. Всього названо
15 «племен».

З кочовиками причорноморських степів найбільше
стикалися як з ворогами племена, що жили в південних
областях  поляни, які здебільшого від VII ст. називалися
«руси». Літописець не окреслив чітко території, на якій
розселялися поляни.

А натомість їх місце розташування він знає навколо
Києва в «полЬ». Однак Київщину не можна назвати
безлісною рівниною  полем, бо вона була й залишається
великою мірою покрита лісними просторами. Думається,
що землі літописних полян, що простягалися від басейну
Росі, Стугни та Ірпеня на захід від Дніпра, між гирлами
цих рік з давніх-давен населяли споконвічні хлібороби.
«Поле» в південноруській, а нині в українській
термінології означає ріллю. В українському понятті «поїхати в поле»
не просто виїхати в безлісний степ, на рівнину, де нема
лісу. В українській народній пісенній творчості  «поїхати
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в поле», означає «в поле орати»: «Десь поїхав мій
миленький //У поле орати, ІІА я собі молоденька 11 Піду погуляти».
Поле в українському уявленні це  простори землі, нехай
оточені лісами чи болотами, великі чи малі, але
призначені для обробітку.

Отже, поляни були здавна відомі як хлібороби,
що орють і взагалі обробляють поле, «живяху», у
вірному уявленні літописця «в полі», в області, яка найбільше
відома хліборобством. Так думали й римляни, що знали
Середнє Наддніпров'я, коли південь сучасної України
вздовж Дністра, Бугу та Дніпра був «землею Трояню».

Область правого боку Середнього Наддніпров'я, що
простяглася трикутником, який складають Дніпро 
Рось  Ірпінь з головним містом Києвом, сірійські,
арабські та візантійські джерела називають, починаючи з VI ст.,
Руссю, а її населення  русами або росами [Пигулевская,
1939]. Києворуські літописи називають саме цю територію
«Руською землею».

На межі зі Степом і кочовиками розташовувалися
також слов'янські племена Чернігово-Сіверської
землі  сіверяни, територія яких простиралася в
напрямкові від Десни, Сейму, Псла та Сули. Далі від верхів'я
Сіверського Дінця й Дону літописи не подають назви
населення, хоч відомо, що до середини IX ст., до появи
в Причорноморських степах печенігів, слов'янська
колонізація досягала басейна Дону, берегів Азовського моря
та Кримського півострова [Гаркави, 1870, с. 38, 80 81;
Багалей, 1882; Голубовский, 1882 та ін.].

Арабські мандрівники називали Дон слов'янською
рікою. В першій половині X ст. арабський географ Аль-
Массуді, який мандрував Східною Європою, свідчить,
що береги Дону населяє багаточисельний слов'янський
народ. Про широке заселення слов'янами Дону,
частково Північного Кавказу, а також Приазов'я, свідчить
існування в межах Таманського півострова з середини
Хет. Тмутараканської землі. В XIст. тут утворюється
князівство, з якого пізніше вилітають невгамовні зачинателі
князівських міжусобиць на Русі в особі Олега
Святославовича, князя Чернігівського. Значна кількість
археологічних джерел підтверджує існування слов'янських
поселень у Подонні, Приазов'ї та Сіверському Дінці.
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В околицях Харкова існували залишки слов'янського
укріплення XII ст.  Дінець. У гирлі Дону в цей час
існував «Руський порт». Поряд з визначними містами Русі
Києвом, Черніговом, Переяславом важливу роль в
обороні руських земель відігравали міста Подоння.

2. ВЗАЄМИНИ РУСІ
З ХОЗАРАМИ

ТА БУЛГАРАМИ.

Під час навали кочовиків на СхіднуЄвропу до VII IX ст. старослов'янські
поселення вкривали густою мережею області Сівер-
ського Дінця, Дону, північночорноморського та
азовського узбережжя. Перед натиском степовиків,
особливо аварів, слов'янське населення змушене було
відступити північніше на тривалий час у лісо-степову
смугу, залишивши здебільшого в руїнах місця
своїх давніх поселень на узбережжі Чорного моря.

Кочовиків приваблювали в Європі не лише багаті об-
шири соковитих пасовищ. Варвари нападають на цівілі-
зовані держави з метою пограбування їх багатств. Війни
становляться метою збагачення їхніх

військово-племінних вождів та їх родів. Об'єктом грабунку ставала
здебільшого Візантійська імперія  «Золотий» міст між
Європою і Малою Азією, за висловом К. Маркса.
Величезні багатства тримав у своїх руках і Західний Рим. На
Візантію, Західну Європу та області Середземного моря
насамперед були спрямовані удари варварів. У своєму
могутньому потокові кочовики зносили все, що поставало
на перешкоді їхньому швидкому проникненню за Дністер
і Дунай. Так були зруйновані вщент слов'янські
поселення та укріплення в районах Сіверського Дінця, Дону,
всього Приазов'я та Північного Причорномор'я. Минали
століття за століттям. У своєму поступальному русі
мінялися суспільні відносини. На зміну рабовласницькому
ладу приходив і перемагав феодальний. Слов'яни в силу
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різних історичних обставин обминули рабовласництво як
формацію. Думається, не пізнали рабовласництва й їхні
пізніші сусіди на сході  хозари та волзькі булгари.
Вони, як і слов'яни, перейшли від первісно-общинних
патріархальних відносин до феодальних, принаймні з
того часу, як хозари й булгари на Волзі зіштовхнулися
вперше зі слов'янами в IX ст. Мова може йти лише про
данницькі відносини хозар зі слов'янами. До кінця VII 
початку VIII ст. влада хозар поширилась не тільки на
степи Приазов'я та Північного Причорномор'я, а й значно
далі. Хозари стали межувати з основними територіями
східних слов'ян. V прагненні за збиранням данини вони
поширили владу над слов'янськими племенами в
напрямкові від Волги до середньої течії Дніпра.

Староруські літописи в освітленні подій IX ст. свідчать
про те, що племена в'ятичів на Оці й радимичів на Сожі
були підвладні хозарам, платили їм данину. Збирання
данини поширювалося також і на полян. Отже, хозарське
панування досягало аж Києва та його околиць.

А втім у «Повісті минулих літ» ми зустрічаємо оповідь
про те, як хозари набрели на полян і зажадали від них
данину. Поляни ж не довго думали й надіслали
чужинцям від кожного «диму» (тобто від кожної сім'ї) ...меч.
Хозари швидко зметикували, що це не данина, а загроза.
«Не добра се данина... Ми здобули її однобічним оруж-
жям, себто шаблями, а сих оружжя обоюдогостре, себто
мечі. Сі будуть брати данину і з нас, і з інших земель», 
так розшифрували цю «данину» хозари. Звичайно, не
слід і недооцінювати рівень загрози хозарського
поневолення, прочитавши ці рядки з літопису, адже вони
написані вже потому, коли військо Святослава Ігоревича
розгромило хозар і від них майже сліду не лишилось.
А тоді, наприкінці VII  у першій половині VIII ст.,
очевидно, становище східних слов'ян було далеко не
безхмарним. Тож цілком не випадково збільшилася тоді
кількість скарбів, заритих на деяких східнослов'янських
поселеннях. Так, згідно археологічних досліджень стали
відомі сліди юртоподібних жител, що раптом з'явилися
на східнослов'янських землях.

Про перебування хозарів на землях східних слов'ян
свідчать і інші літописні оповідки та топонімічні назви.
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Приміром, у Києві існувала хозарська колонія [ПСРЛ,
с. 17]. Поблизу Києва, що на північний захід, є село Ко-
заровичі. Ми володіємо також даними про
перебування хозар у Чернігово-Сіверській землі. Про це свідчать
назви поселень, які збереглися до наших днів у межах
Чернігівщини. Біля верхів'я Остра відоме село Біловеж,
що явно збігається з назвою хозарського укріплення
на Дону  Біла Вежа. На шляху від Носівки до Козель-
ця розташоване село Козари.

Той факт, що сіверяни платили данину хозарам
свідчить літописна оповідка про походи князя Олега на хозар
[ПСРЛ, с. 17]. А на Слобожанщині, зокрема на Харківщині,
збереглися сліди перебування хозар у топонімічних
назвах. V 8-10-ти кілометрах від Валок, поблизу с.Ков'ягів
лежить Хозарське городище; від нього десь у кілометрах
трьох є урочище Хозарське. В тридцяти п'яти кілометрах
від тих же Валок, що біля р. Березової, існує селище
Заказарівка та інші дещо інакше фонетизовані назви
[Аристов, 1877, с. 1-2].

До IX ст. ніяких суперників хозари в Східній Європі не
знали. Як вірно зазначає М. Артамонов, Хозарська
держава протягом не менше півтора сторіччя була
цілковитим господарем південної половини Східної Європи
й являла собою могутню греблю, що тримала на замку
Урало-Каспійську браму з Азії в Європу. Впродовж
цього часу Хозарський каганат стримував натиск
кочовиків зі Сходу. В IX ст. у цій греблі з'явилися тріщини,
через які із Зауралля, перетнувши Волгу, в
Причорноморський степ нахлинули нові кочові орди.
Першими викинула хвиля натиску мадярів. Услід за ними
з'явилися печеніги. І саме в цей час у східних слов'ян
на Середньому Дніпрі виникла войовнича держава
Русь, існування якої стало катастрофою для
Хозарського каганату [див. докладніше про відносини Русі з хозарами:
Багалей, 1882, с. 32-52; Артамонов, 1962, с. 365-385]. Так, є всі
підстави вважати, що вже за часів князів Аскольда
і Діра (60-80-ті рр. IX ст.) хозарська експансія була
подолана в межах Руської землі. А Олег, посівши київський
княжий стіл, у 884 і 885 рр. звільняє від данини сіверян
(напевно, східних) і радимичів [ПВЛ, ч. 1, с.20, 47]. До
цілковитого знесилення і розпаду Хозарського каганату
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призвели знамениті походи князя Святослава Ігореви-
ча. Починаючи саме з цих походів пролунало Святос-
лавове: «Іду на ви!» В 964 р. походом на Оку київський
князь звільнив від залежності хозар в'ятичів, що
межували безпосередньо з Хозарією й негайно пішов на
хозар, перемігши їх. Князь Святослав Ігоревич також
подолав ясів та косогів (предків осетинів та черкесів),
витиснувши їх до Кавказьких гір і заволодів областю
між Волгою й Доном. На Кавказькому узбережжі між
Чорним і Азовським морями було започатковано
староруську колонізацію й заснування Тмутараканського
князівства.

Своїми походами на Волгу та в Приазов'я
й Причорномор'я дружини київського князя
Святослава остаточно вирішили долю Хозарії, зруйнувавши
каганат та його укріплення Ітіль, Саркел, Білу Вежу.
Високу оцінку руським дружинам, особливо їх
військовому мистецтву перемагати, дають візантійські історики
Лев Диякон (X ст.), Кедрин і Скиліцій (XI  початок
XII ст.). Сучасник Святослава арабський географ X ст.
Ібн-Хаукаль залишив яскравий опис, як Русь зруйнувала
Булгарію на Волзі і спустошила землі буртасів. Після
походів русів, пише Ібн-Хаукаль, «не залишилося й сліду
ні від Булгара, ні від Буртаса (мордви;  В.Т.), ні від
хозар, бо руси знищили їх усіх» [Гаркави, 1870, с. 218].
Русь звільнилася від данинної залежності, але над нею
нависла ще сильніша небезпека. З приуральських степів
через нижню течію Волги в південні давньоукраїнські
степи нахлинули угри та печеніги.

V взаємозв'язках двох держав  Русі та
Хозарії  досі переважала теза про безперервну й запеклу
боротьбу між ними. Тож про позитивні наслідки у
взаємостосунках цих давніх східноєвропейських могутніх
держав майже не йшлося. А проте вони були досить
вагомі й про них потрібно завважити хоча б у кількох
словах. По-перше, під час становлення Русі східні й
південно-східні кордони її були відносно захищені під
«патронатом» Хозарії, по-друге, східнослов'янські
племена, а невдовзі й молода Києворуська держава мали
тісні торговельно-економічні зв'язки як з Хозарським
каганатом та Волзькою Булгарією, так і безпосередньо
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з усім Сходом, адже торговельний шлях пролягав саме
через землі Хозарії, які були «мостом» між Сходом і
Заходом.

3. БОРОТЬБА РУСІ З УГРАМИ,
ПЕЧЕНІГАМИ ТА ТОРКАМИ.

З розгромом Хозарського каганатуКиївська Русь зіткнулася з нападами угрів та
навалою печенігів. Питання про походження угрів
залишається все ще спірним і понині. Та значна кількість
історичних джерел все ж дає змогу сказати про них більше
й з певністю: в уграх або мадярах слід вбачати племена
угро-фінської групи, що були близькими до предків
сучасних зауральських вогулів і остяків, мова яких близька
й понині до угорської. Область Північного й Середнього
Приуралля староруські джерела і свідоцтва XIV-XVct.
називають Югра. Коли угри-мадяри відокремилися від своїх
пращурів з Поволжжя й Приуралля та пішли в мандри на
захід від правого берега нижньої течії Волги, достовірно
сказати важко, проте вважається, що переселення

розпочалося ще в VI-VIIct. Пересування угрів від Уралу на
Захід, коли вони досягли Дніпра в області його нижньої
та середньої течії десь у 20-х рр. IX ст., слід гадати,
тривало не менше сторіччя [Артамонов, 1962, с. 339] й було
спричинене тиском з боку печенігів.

Перебування угрів у Києві та його околицях засвідчено
староруським літописом під 898 роком, де
повідомляється, що угри стояли табором біля стін Києва («стажа
вежами»), а згодом рушили в напрямку Карпат. Захопивши
землі волохів й осівши там, вони воювали з греками, мо-
равами й чехами, а потому утворили свою державу [ПСРЛ,
II, стовп. 17-18; І, стовп. 25-26].

Похід угрів землями київськими не міг не залишити
бодай хоч якогось сліду. Так, у Києві ще довго
трималася назва урочища «Угорське». Горою Угорською
називалася стародавня Київська гора Аскольдової могили.
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Угорське урочище було відоме також біля гирла Почайни;
а можливо це те ж саме, що й гора Аскольдової могили.
Угорською горою ще називали висоти в межах Виду-
бицького монастиря [Европеус, 1874; Грот, 1881; Барсов,
1885; Чернецов, Мошинская, 1954; Артамонов, 1962 та ін.].
Перебування угрів у межах києворуських земель тривало
зовсім недовго й закінчилось у 890-х рр. Відомо, що на
заклик Візантії угри брали участь у війні греків з Болгарією
вже у 892 р. У свою чергу болгари закликали на допомогу
печенігів. Опинившись у скрутному становищі та
отримавши нищівну поразку на чолі зі своїм вождем Арпадом
(894 р.), угри-мадяри відійшли за Карпати в 896 р. і
створили на місці попереднього перебування гуннів та авар-
обрів войовничу феодальну державність у Центральній
Європі  Угорщину.

Отже, вимушене пересування угрів-мадяр і подальше
спустошення ними східноєвропейських та південно-
європейських земель було безпосередньо спричинене
грізнішою навалою інших войовничих племен, що йшли
буквально слідом, та про яких тогочасні слов'янські
джерела сповістили своїх західних сусідів, називаючи їх
печенігами. На Заході та у Візантії їх знали як пацинаки чи
пачінакіти, а на Арабському Сході  баджнак . Звідки
виникла ця назва народу, з вірогідністю стверджувати
не можна (проблематичну постановку цього питання
див.: Голубовский, 1884, с. 33-36). А якщо говорити
про їхні етнічні корені, то тут не виникає ніяких проблем.
Печеніги належать до групи тюркських племен раннього
середньовіччя, що населяли безмежні простори земель
від Монголії до Дунаю. З історії докладніше відомо про їх
ранні кочовища на півночі від Аральського моря і
середньої течії Аму-Дар'ї. Пізніше вони кочують, як і багато хто
з їхніх попередників, між Уралом і Волгою.

Спільність тюрських кочівників, як вихідців із етніч-
но-спорідненої родини, засвідчив пізніше староруський
літописець так: «Аще либо си суть от пустыни Етравския
межи востоком и севером; пщъло ж есть и колън 4: торк-
мени и печенъзи и торци, половци» [ПСРЛ, И, с. 163]. Про
спорідненість кочовиків Причорномор'я свідчать також
арабські та візантійські джерела  Ібн-Хордадбег,
імператор Костянтин VII Багрянородний, Анна Комнін та інші.

40



Так, за свідченнями візантійського історика Костянтина
Багрянородного (905-955 рр.), що писав у проміжку 948-
952 рр., печеніги з'явилися на наших південних землях
за п'ятдесят років до його писання, тобто не раніше 893 р.
Є відомості про те, що тут вони відомі раніше ніж гадав
візантійський автор. За іншими свідченнями печеніги
повинні були перейти Волгу раніше, бо в погоні за
розбитими уграми печеніги стали відомі вже на Нижньому Дунаї
на початку 890 року. Тут вони разом з Візантією знищили
кочовища угрів і примусили їх відступати до середньої
течії Дунаю [Грот, 1881].

Візантійський імператор Костянтин VII Багрянородний
поділяє печенігів на 8 колін. На чолі кожного з них стояв
свій проводир. Право на місце ватажка належало лише
представникам певних родів. Кожне коліно складалося
з декількох родів на чолі зі своїми старійшинами. Всього
у восьми колінах печенігів нараховувалось сорок родів.
Посада вождя переходила не від батька до сина, а до брата або
ж до двоюрідного брата покійного попередника, або до
одного з синів його двоюрідних братів, тобто до двоюрідного
племінника. Такий порядок успадкування влади усталився
в звичаях печенігів через те, як стверджує візантійський
автор, «щоб влада цілком не залишалася в однієї частини
роду», а припадала й на долю інших родових відгалужень.
Такий же порядок успадкування влади проводирів існував
і в інших тюрських каганів та в споріднених колінах києво-
руських князів [Гумилев, 1959].

Свідчення іноземців відзначають глибоку майнову
нерівність серед печенізьких родів. Наприклад,
персидський географ Гардизі (XI ст.) характеризує печенігів
як багатий народ, що володіє численними табунами
коней і овець, золотими й срібними речами домашнього
вжитку та прикрас. Але тут ідеться про часи останнього
періоду панування печенігів у степах сучасної України
та поблизу багатої Візантії, які виснажували кочовики.

Що ж до життя і побуту печенігів на перших порах
їхньої появи в наших південних степах можна зазначити й
таке: джерела засвідчують низький рівень їх матеріальної
та духовної культури. Тож їх найбільше вабили спочатку
чари багатої Візантійської імперії з її столицею
Константинополь. Печеніги, а пізніше половці, були страшною
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руйнівною силою для Східного Риму та Болгарії. Тому
увага представників освічених кіл цих держав, зокрема
істориків, була прикута до ближчого пізнання та вивчення
життя й побуту цих варварських орд, які хвилями
накочувалися одна за одною. Оскільки ці велетенські
багатолюдні орди напливали з причорноморських степів, що по
традиції візантійцями називалися Скіфією, то й нових
азійських кочовиків звали часто скіфами аж до того часу,
коли слов'янські звістки не принесли в Європу
справжньої назви тієї чи тієї групи кочових племен, в даному
разі  печенігів.

Досить докладну мапу розташування печенігів у
Східній Європі змалював російський історик-археолог Б.Ри-
баков [Рыбаков, 1950]. Крайні межі їх кочів'я на півночі
контактували з києворуськими землями Київщини,
Переяславщини та вздовж рік Сіверського Дінця. Коли саме
печеніги вперше зіштовхнулися з Руссю, сказати важко.
В києворуських літописах про них вміщено перший
запис під 915 роком: «придоїла ПеченБзи первое на Рускую
землю и створивше мирь сь Игоремь, идоша кь Дунаю»
[ПСРЛ, II, с. 32]. Отже, перші контакти печенігів пов'язані
з часом князювання Ігоря (912-945 рр.). У 944 р. зі
згаданим князем було укладено військовий союз проти
Візантійської імперії. Печеніги разом з русами та скандинавами
беруть участь у поході Ігоря на Візантію. Імператор Роман
відкупився від них даниною в розмірі, що визначався
попередніми домовленностями Олега. На долю печенігів
дісталися «паволокы и золото» [ПСРЛ, II, с. 34]. Князь
Ігор звелів своїм союзникам печенігам воювати проти
Болгарського царства.

Проте, не зважаючи на встановлення союзницьких
контактів з печенігами, останні використовувалися
потому  і досить вдало  Візантією проти Київської Русі.
Так, за Святослава Ігоровича Русь уперше потерпіла
відчутну поразку. Під датою 968 року літописець вмістив
у «Повісті минулих літ» розповідь про героїчний захист
киянами свого міста, коли Святослав перебував у
поході на Дунаї. Печеніги оточили град з усіх боків, що не
можна було ані з міста вийти, ані звістку подати
чернігівським дружинникам на чолі з воєводою Претичем,
які перебували на лівому березі Дніпра. Тоді один отрок,

42



що знав мову ворогів, вирішив переплисти Дніпро й
повідомити про облогу, перехитривши печенігів знанням
мови кочовиків: «Он же изиде изъ града с уздою и рис-
таша сквозь ПеченЬги гля: не видь ли коня ничтоже, бЬ
бо сумЬя ПеченЬжьски, и мняхуть и своего» [ПСРЛ, 1962,
І, с. 53-55]. Претич прийшов негайно на допомогу й
печеніги, думаючи, що це Святослав прийшов з походу, зняли
облогу, хоча князь мав повертатися з південного
заходу. Святослав повернувся невдовзі з Дунаю лише в силу
обставин, що склалися тоді навколо Києва та розбивши
печенігів і не думав відмовлятися від подальших
завоювань на Дунаї. А проте, коли Святослав повертався вдруге
зі своєю дружиною після невдалого походу на Болгарське
царство та Візантію, дорогу на Київ несподівано
перепинили на дніпровських порогах підступні печеніги на чолі
зі своїм зверхником на ймення Куря. Перезимувавши
в Білобережжі (гирлі Дніпра), навесні ослаблені голодом
і холодом давньоруські воїни спробували було прорвати
кільце оточення, однак не змогли, а сам князь загинув.
Куря наказав виготовити з черепа загиблого князя
оковану золотом чашу [ПСРЛ, 1962, І, с. 74]. Тоді серед
кочовиків існував такий сумний звичай. Вони вірили, що
таким чином переходить до них сила і звитяга
переможеного ворога. Так у битві з печенігами 972 р. загинув
київський князь Святослав, що прославив Русь у боротьбі
з її зовнішніми ворогами. Отже, печеніги
перетворюються в найзапекліших ворогів Русі.

Взаємини печенігів з Руссю з цього часу досить
широко відображені у візантійських та києворуських
письмових пам'ятках. Костянтин Багрянородний свідчить,
що печеніги живуть у сусідстві з росами й підлеглими
їм слов'янами [Известия византийских историков,
1774, с. 15]. Під росами, як відомо, візантійці вбачали
мешканців «Землі руської», тобто населення Середнього
Наддніпров'я, переважно землі полян. Русами вони
називали також бойові дружини київських князів. Решта
підлеглих київському князю племен називалася слов'янами.
Під 949 роком Костянтин Багрянородний розповідає про
союз росів з греками й печенігами. Печеніги,  пише
він,  наносили росам у військовий час своїми нападами
та грабунками невимовну шкоду. Тож роси всілякими
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засобами прагнули дотримуватися з ними миру. Крім
того вони отримували від печенігів худобу, у т.ч. коней
та овець, чого не вистачало росам [Известия
византийских историков.., 1774, с. ЗО].

Інша причина полягала ще й у тому, що роси не
могли воювати за межами своїх земель. Як тільки вони
йшли в далекий похід, печеніги спустошували їхні землі.
За свідченням Костянтина Багрянородного, печеніги
були войовничим і дуже хоробрим народом; ось чому
роси прагнули також використовувати їх у війнах з
іншими своїми противниками  греками та болгарами.

Роси змушені були жити в дружбі з печенігами
ще й тому, щоб вони не заважали проходити степами та
Дніпром численним караванам руських купців, які
торгували з Константинополем; інакше печеніги убивали
купців біля порогів Дніпра, а товари забирали собі.
Печеніги в свою чергу були зацікавлені в мирних відносинах
з росами, особливо з тими, хто перебував у Криму; через
них вони одержували необхідні товари з Русі й збували їх
грекам на ринках Херсонесу.

І навпаки, грецькі імператори також були кревно
зацікавлені в дружбі з грізними печенігами, підкреслює
Костянтин Багрянородний у своїй праці «Про управління
імперією». Візантія була зацікавлена дружити з
печенігами тому, що вони допомагали грекам військом у війні
проти росів, угрів та болгар.

Костянтин Багрянородний описав також шляхи, якими
рухалися роси з Києва до Костянтинополя. Руські купці
спускалися Дніпром до міста Вітачева, збудованого
великим князем Володимиром Святим (Святославичем 
980-1015), де збиралися каравани суден-однодеревок,
а потім продовжували свій шлях далі. Досягаючи Дніпров-

о ських порогів, там на них чатували печеніги. Від останніх
* залежало чи будуть товари руських купців рухатися далі

g на ринки Візантії, чи вони потраплять до рук кочових
< розбійників, а їх власники накладуть своїми головами над
О порогами.

< V X ст. печеніги перетворилися на таку загрозу для су-
* сідніх держав, зокрема для Візантії, Болгарського царства
ixj та Русі, що урівнюважували їхні сили. Складалися обста-
S вини таким чином: на чиєму боці опинялися печеніги, на
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тому була й перемога. Так, за свідченням
Багрянородного, руси не могли вчиняти походи на інші країни, якщо
вони перебували в мирі з печенігами. Угри не раз
зазнавали поразки від печенігів; вони продовжували
витримувати відносно печенігів найшанобливіший страх. «Отже,
якщо візантійський імператор буде жити в мирі з
печенігами, то ні руси, ні угри не будуть страшні для нього;
вони,  пише Костянтин Багрянородний,  навіть не
насміляться тоді просити надто великих подарунків від
греків за свою мирну поведінку. Інакше їм можна
пригрозити печенігами. Те ж саме можна зазначити щодо
Болгарського царства. Якщо візантійський імператор
захоче бути страшним для болгар, він легко досягне цього
завдяки печенігам» [Васильевский, 1872, с. 118].

Печеніги два з лишком сторіччя були найнебезпечні-
шими сусідами найбільших і наймогутніших держав
раннього середньовіччя  Київської Русі, Візантійської імперії
та Дунайської Болгарії. Ще страшнішими й найнебезпеч-
нішими ворогами були для Русі їхні наступники XI -
початку XIII ст.  половці. Боротьба Русі з цією постійною
зовнішньою небезпекою з боку тюрських кочовиків
відіграла величезну роль в етногенезі та взагалі в
історичному житті сучасних осідлих землеробських народів Східної
Європи. Не зважаючи на важливість цього питання в
дослідженні ранньої історії українського народу, історична
наука до кінця XIX ст. не змогла відповісти на питання 
в чому ж полягала сила кочовиків ІХ-ХІІ і початку XIII ст.,
до навали яких була прикована основна увага, зокрема вся
зовнішня політика південних князівств Русі. Та все ж, слід
зазначити, що значний матеріал, залишений нашими
попередниками, може допомогти заповнити й цю прогалину.
В цьому напрямку вже досить багато зроблено [Плетнева,
1968; Плетнева, 1982; Плетнева, 1990].

Силу і військову могутність печенігів та їх
наступників половців обумовило насамперед усталеніше й значно
вище ніж у їх попередників господарче життя. Печеніги
з'явилися і продовжували перебувати в Причорномор'ї
та Приазов'ї в нових історичних умовах, що значно
відрізнялися від історичних обставин, в яких існували гуни
й авари і які пронеслися Східною Європою, як вихор,
швидко зникнувши з історичної арени. їх зникнення
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засвідчило закінчення варварського етапу в житті
кочовиків, в якому головним змістом їхнього життя і
засобами існування був грабунок, завоювання та знищення
цивілізованих народів. Разом з тим, наступив кінець
рабовласницькій цивілізації і зосередженню багатств
колишньої Римської імперії, що приваблювали варварів.
Нащадки давніх тюркомовних кочовиків печеніги, тор-
ки, половці та інші споріднені з ними групи степовиків
змушені були займатися продуктивною працею.
Грабіжницькі військові напади в цих умовах хоч і посідали
ще значне місце, одначе відігравали вже другорядну роль
в соціально-економічному й політичному житті як тюр-
ків-кочовиків, так і в їх найближчих сусідів  слов'ян.
Кочовики, що хвилями накочувалися з Азії і зіштовхувалися
між Доном та Дунаєм з цивілізованим землеробським
населенням, пристосовували своє господарче життя до
нових обставин і нових суспільних відносин. Кочове
заняття тваринників-скотарів і воїнів вони поєднували з
землеробством. У сприятливих, кліматичних, грунтових
умовах та вигідному географічному розташуванні
обставини життя степовиків складалися вельми вигідно.
Грунти степів були плодородніші і відносно легкі для
обробітку. За науковими даними, в той час річкові долини
південних степів сучасної України й Поділля, принаймні
долини, які починалися в лісовій смузі сучасної Росії, були
покриті сумішшю лісової рослинності, включно до
Чорного й Азовського морів [Докучаев, 1949, с. 386]. Грунти були
плодючі і, без сумніву, придатні для
високопродуктивного землеробства та домашнього тваринництва.

Різноманітною була фауна Степу. Тут водилися дикі
буйволи, тури, лосі, вепри, степові ведмеді, кози, дикі
вівці. Полювання на звірів у кочовиків ІХ-ХІІІст. тісно
поєднувалося з розведенням великих табунів домашньої
худоби: коней, овець, великої рогатої худоби, верблюдів,
про що вже наводились свідчення іноземців. Ще
яскравіші оповідки можна зустріти в києворуських літописах, де
розповідається про походи київських князів на половців,
про захоплення ними в полон як людей, так і численного
поголів'я домашньої худоби.

Успішному розведенню тварин печенігами й
половцями сприяли природні умови. Іноземний мандрівник
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Ібн-Фадлан свідчив про наявність багатства трав, про
море рослинності, яка становила джерело для випасів
худоби влітку й достатку природного сіна взимку.
Великі табуни худоби розводились не лише для
споживання, а й використовувалися як тяглова сила. Худоба
була основним видом товару на зовнішньому ринку
і величезним джерелом збагачення родо-племінної
знаті кочовиків. В основі господарства кочовиків було
тваринництво. Натомість підтверджуються низкою
свідчень факти поєднання тваринництва у печенігів,
а особливо у їхніх наступників  торків та
половців  з землеробством. Кочовики сіяли просо, ячмінь,
пшеницю; вони культивували такі культури як цибуля,
часник, дині, кавуни. V половців, приміром, відома така
культура як «соип». Назва «кавун» збереглася й до цих
часів у вжитку українців стосовно до однієї з
баштанних культур [Плетнева, 1958, с. 189].

Отже, не зважаючи на постійні війни як джерело
збагачення знатних вождів кочовиків, основою
економічного, тобто матеріального життя кочових племен поступово
становиться трудове заняття, складовою якого є домашнє

тваринництво та землеробство. Питома вага
землеробства у половців була більша ніж у печенігів. Тож осідлість
у печенігів розвинена слабкіше, а сила, військових нападів
і пограбування сусідніх народів, відповідно, більша. Цю
силу войовничості печенігів підкреслюють писемні
свідчення сучасників.

Сприятливі кліматичні та загальноприродні умови,
відносно високий рівень матеріальної забезпеченності
населення викликали підсилене зростання
народонаселення, в т.ч. чоловічого, яке здатне було поповнювати
лави воїнів.

Костянтин Багрянородний поділяє печенізькі племена
на дві гілки; в кожну з них за його описом входило по
чотири округи або коліна  племена [Багрянородный,
1934]. Мабуть ці чотири коліна мав на увазі й
староруський літописець. Судячи по всьому печеніги не
складали єдиного племінного союзу; їх орда поділялася на
два об'єднання  західне і східне, з різною територією,
на якій вони кочували із різним етнічним складом
кочовиків [Плетнева, 1958, с. 192-193].
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На правому березі Дніпра і далі на захід
розташовувалися чотири племені, з якими візантійці зіштовхувалися
найчастіше й з якими перебували в постійних зв'язках
або військових сутичках. Костянтин Багрянородний
змалював досить докладну картину їх розміщення, зокрема
на територіях, що межували з візантійськими кордонами.
Все печенізьке суспільство розділилось на вісім фем (по
чотири в кожній гілці)  орд, очолюваних архонтами
(ханами). Кожна орда нараховувала 40 частин (до 40 тис.
чоловік). На лівому березі Дніпра в донському напрямку
розташовувалися печенізькі кочів'я кварцепурів, спру-
калпеїв, вороталпатів та вулацоспонів, які безпосередньо
межували з Руссю. Всі ці угруповання в своєму
суспільному розвитку перебували на етапі класоутворення, тобто
йшов процес формування нового способу виробництва,
який так і не знайшов свого подальшого розвитку в
печенізькому суспільстві, досягнувши лише вищої стадії
родоплемінного ладу  військової демократії.

Активізації та підсиленню нападів на Русь
печенігів під кінець X ст. сприяли обставини, що склалися
у внутрішньому стані Київської держави. Після
загибелі Святослава розпалилися усобиці між його синами за
київський стіл. Так, Ярополк, що посів після батька
київський стіл, убиває свого брата, удільного князя
Овруцького Олега й захоплює землі навколо Овруча. Почувши
про те, що сталося на Київщині, Володимир, який був
князем новгородським, злякався Ярополка і втік за море
до варягів. Ярополк посадив у Новгороді своїх
намісників і разом з впливовою феодальною київською знаттю
став володіти всією Руссю. Через три роки Володимир
повернувся з варягами в Новгород, прогнав Ярополкових
посадників і пішов проти свого брата на Київ. Битва за
київський престол закінчилися в 980 р. перемогою
Володимира Святославича, а Ярополк був убитий за наказом
Володимира найманцями-варягами.

З русько-печенізьким протистоянням пов'язане й
інтенсивне будівництво фортифікаційних оборонних систем
за часів князівства Володимира та його сина Ярослава,
відомого в народі як Мудрий. Однією з перших акцій
князя Володимира було зміцнення південних кордонів
Київської Русі. Ось як описує давньоруський літописець
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діяльність князя у цьому напрямкові: «И рече Владимиры
се не добро, еже малъ городъ около Киева. И нача ставити
городы по ДеснБ, и по Востри, и по Трубежеви, и по СулБ,
и по СтугнЪ. И поча нарубати муж£ лучи£ от словень,
и от кривичъ, и от чуди, и от вятичъ, и от сих насели

грады: 6fc бо рать отъ печенБгъ» [ПСРЛ, 1962, II, с. 106].
Ешелоновану оборону тривалий час на Русі тримали
такі фортеці як Воїнь, Білгород, Вітачів, Переяслав тощо,
які стримували наступи печенігів та інших войовничих
кочовиків на столицю держави  Київ.

У часи Володимира й Ярослава Київська Русь досягла
найвищого розквіту. З періодом правління цих
славетних києворуських князів питання боротьби з
кочовиками розв'язувалося Руссю поряд з цілим рядом інших
проблем зовнішньої політики. Володимир Святославич
остаточно підкорив племена, що мешкали на сході від
Києва  в'ятичів та радимичів, які, використавши
зайнятість Святослава справами Візантії, перестали платити
данину київським князям. У 981р., як свідчить
літописець, Володимир переміг в'ятичів і наклав на них данину
таку, як це було при Святославові Через п'ять років така
доля спіткала й радимичів. У ці ж роки київський князь
ходив походом і на литовські землі ятвягів, перемігши
та підкоривши їх. Під 981 роком літописець повідомляє
в «Повісті минулих літ» про те, що Володимир ходив
на ляхів (поляків), відвоювавши Червенські землі з
їхніми містами, захоплені раніше Польщею. Таким чином,
успіхом зовнішньої політики Володимира Святославича
на заході було приєднання до Київської Русі сучасних
західноукраїнських земель [ПСРЛ, 1962, І, с. 81-82; II,
с. 69-70]. Та відвоюванням Червенських земель справа
не закінчується. Літописець згадує про похід
київського князя проти хорватів, землі яких розташовувалися на
східних та західних схилах Карпат. Отже, під владою
Києва наприкінці X ст. перебували землі Закарпаття,
населення якого своєю історичною долею було давно пов'язане
зі східними слов'янами Середньої Наддніпрянщини. Тим
часом Володимир налагоджує добросусідські відносини
з Чехією та Моравією.

З київським князем Володимиром шукали політичного
союзу Римський Папа та німецький імператор Оттон III.
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Останній присилав до Києва свого місіонера Бруно, який
робив спроби схилити киян до західно-римської церкви.
Але місія ця зазнала невдачі. Русь пов'язувала себе, як
відомо, ідейними й культурними стосунками з Візантією,
прийнявшу від неї в 988-989 рр. зрештою християнство,
так як православна церква у Візантії не була носієм уні-
версалістських тенденцій, а проповідувала єднання
церкви й держави, що особливо імпонувало князівській владі.
В давньоруському літоцису занотовано цікаву звістку про
похід Володимира на болгар, коли він «победи болгари»
[ПСРЛ, І, 1962, с. 84], але не згадано на яких  волзьких
чи дунайських. Існує думка, що це була вилазка проти
волзьких булгар, сповідувавших магометанство, хоча
в праці В.Татіщева говориться про дунайських болгар
та сербів [Татищев, 1962, т. Ill, с. 63]. На користь першого
говорить і згадка про мирну угоду та укладену
Володимиром торгову до того часу, як «камень начнеть

плавати, а хмель грязнути», що дало змогу ефективніше й на
тривалий час використовувати Великий шовковий шлях
на відрізку Київ-Булгар [Моця, 2000, с. 275; Зоценко, 2000,
с. 433; Івакін, 2000, с. 529]. Є дані про посольство князя до
Хорезму з метою вивчити можливість прийняття ісламу.
Отже, це були й «іспити віри», за визначенням києво-
руського літописця, коли князі та їхнє оточення активно
знайомилися з існуючими тоді світовими релігійними
догмами  магометанством волзьких булгар, іудаїзмом
хозарських євреїв, католицтвом і православ'ям Риму
та Константинополя. Вибір було зроблено на користь
останнього.

Головне місце в зовнішній політиці Київської Русі
наприкінці X і на початку XI ст. продовжувала займати
боротьба з печенігами. Це питання виходило за межі
зовнішньої політики. Боротьба з кочовиками зачіпала
інтереси всього народу і була справою далеко важливішою
за грабіжницькі походи князів та їх військових дружин
на чужі землі. В боротьбі з печенігами вирішувалася доля
країни; йшла справа про найближчі життєві інтереси
народу  його майно, життя, свободу і незалежність. Цими
загальнонародними інтересами були пронизані почуття
й ідеологія літописця, який вписав у «Повість минулих
літ» докладніші оповідки про боротьбу з печенігами ніж,
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скажімо, його нотатки про походи на в'ятичів, радимичів,
ятвягів, ляхів і т.і.

З літописних оповідей про боротьбу з навалою
печенігів наприкінці X ст. читач складає уявлення насамперед
про ті зміни, що сталися протягом другої половини цього
ж сторіччя в житті і побуті кочовиків південних степів
і слов'яно-руського населення. Внаслідок розвитку
продуктивних сил у кочових орд печенігів відбулася значна
консолідація їх могутності. Зростає економіка кочового
та напівосідлого господарства, збільшуються багатства
печенізьких орд за рахунок воєн з Візантією та країнами
Нижнього Подунав'я.

Це не могло відбитися сприятливо на зростанні
військової могутності кочовиків. У них, зокрема в печенігів,
у початковий період феодалізації їх суспільних відносин
військо ще не було відірване від народу. Чоловіча
частина кочовиків являла собою озброєну силу. Цим і
пояснюється, що кочовики становили суцільну, величезну
військову масу, яку неможливо було за виразом
літописця «перезріти», тобто осягнути очима чи бува хоч якось
уявити. Основним типом війська у них була кіннота. Вона
поділялась на два види  легку й важку. Перший вид
складали молоді та завзятіші воїни-вершники, озброєні
луком та стрілами. Останній вид кінноти був характерний
для пізнішого етапу в соціально-економічному
розвиткові кочовиків, коли в них відбувся поглиблений процес
поділу суспільства на класи. Цей вид складався з багатьох
вершників, озброєних списом і шаблею. Лук та стріли були
ж зброєю, яку зазвичай носили всі кочовики. В період
виділення феодальної верхівки багаті і знатні особи
належали до важкоозброєної кінноти і стояли на чолі різних
її підрозділів. У кочовиків витворився особливий,
відмінний від західноєвропейського та руського, військовий лад
та військова тактика.

Деякі візантійські джерела, наприклад, так описують
військовий устрій печенігів; про це зокрема ми
дізнаємося з повідомлень Анни Комнін: «Скіфи (у Візантії
в ті часи часто називали майже всіх кочовиків скіфами,
що мешкали в степах Північного Причорномор'я  М. М.)
теж виладналися в бойовий порядок: вони
...розташувалися на флангах, розмістилися засадами, зв'язали свої ряди
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згідно з правилами тактики і, загородивши військо
накритими возами, ніби баштами, рушили на самодержця
кожний своїм підрозділом та почали здалека пускати
стріли» [Плетнева, 1958, с. 197]. Приблизно такий як у
печенігів військовий лад продовжував існувати й у торків,
чорних клобуків, а також у половців та інших кочовиків
Степу. Принцип наступу рухливим табором разом з
возами був запозичений у кочовиків українськими козаками
і застосовувався ними в битвах XVI-XVII ст. Наші козаки
ще й піднімали стяги своїх полків, коли йшли на битву
з ворогом, як до них це робили кочовики.

Необхідність побудови сталих і міцних укріплень,
як зазначалося нами вище, з обох боків середньої течії
Дніпра свідчило про те, що співжиття з багаточисельни-
ми й войовничими ордами печенігів для слов'янського
населення в південних степах становилося надто тяжким.
Слов'яни з півдня великими масами змушені відступати
на північ  у лісостеп.

Печеніги в свою чергу просувалися вслід за слов'янами,
що відступали і все ширше колонізували землі, заселені
здавна слов'янськими племенами. Відбувається
переміщення азіатських кочовиків у напрямкові від степів
Причорномор'я на північні широти лісових масивів.
Це явище, як відомо, дало привід С. Соловйову витворити
теорію колонізації, яку він образно назвав боротьбою лісу
зі степом, тобто споконвічною боротьбою осідлого
населення, що споконвіку мешкало в лісах, з степняками-ко-
човиками. Боротьба лісу зі степом у Соловйова означала
реальну історичну картину складних взаємостосунків Русі
з кочовими племенами і народами Сходу, що йшли з Азії
в Східну Європу, зміняли один одного в руських степах
аж до XVI ст. Зворотній процес  наступ Русі на азіатів,
російський історик Соловйов назвав наступом лісу на степ.
Ця боротьба була довготривалою і закінчується
остаточною перемогою лісу, що означало реально як перемога
Русі над кочовиками з Азії в XVI ст. і як повна колонізація
росіянами всієї східноєвропейської рівнини. С. Соловйов
як яскравий і виразний представник
великодержавницького напрямку в російській історіографії, історично
виправдовував цю колонізацію, активним провідником якої
було російське самодержавство [Соловьев, 1959]. Таким
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чином грубо зшита нитками великодержавницька
концепція в російській історіографії другої половини XIX ст.
з області історичної науки переносилася в площину
політики виправдання колоніалізму російських поміщиків
і буржуазії.

Наступ печенігів викликав конкретні наслідки 
пересування слов'янських груп автохтонного населення
з гирл річок, що впадають у Чорне море, далі на північ.
Так, при згадці про уличів і тиверців, які розташовувалися
по Бугові та Дністру, літописець їх знає вже як таких, що
«приседяху к Дунаеви», тобто стосовно до XI ст. він згадує
про них уже в минулому часі, що колись у гирлі Дністра
та Бугу було «множество их». Літопис свідчить, що цих
племен тут уже нема і тільки укріплення  «суть грады
ихъ и до сего дне». Поселення їх залишились, а самих
уличів і тиверців давно уже нема. Вони перемістилися до
верхів'їв Дністра і Бугу та переселилися в напрямку
середньої течії Дніпра, а також Дунаю. Це сталося під натиском
печенігів. Відтік слов'янського населення на північ та
захід був не раптовим. Він тривав не одне століття 
приблизно від другої половини X по XII ст. включно.

V нас уже йшлося про один з нападів печенігів
на Київ у часи князювання Святослава,
позначеного літописцем 968 р. Насправді, слід думати, цій облозі
передували й менш відомі напади печенігів на землі
полян та інші правобережні й лівобережні околиці
Києва, але вони не збереглися в народній пам'яті. Тому
ці епізоди боротьби з печенігами не знайшли місця на
сторінках літопису. Літописець ХІ-ХІІст. залишив для
пізніших поколінь свої свідчення лишень про ті
історичні епізоди боротьби з кочовиками, які були пов'язані або
з народними переказами, записами його попередників,
місцевими речовими пам'ятками, або з топонімічними
назвами. Приміром, літописець під 992 р. у свою «Повість
минулих літ» вніс коротку оповідку про те, що
Володимир заклав «град ББл» (Білгород  тепер сучасне село
Білогородка, що в ЗО км від Києва.  М. М.), як свою
заміську резиденцію і водночас фортецю, що
захищала підступи до Києва [ПСРЛ, II, с. 106]. Далі літописець
оповідає, як печеніги перейшли Сулу (993 р.) й стали на
лівому березі р.Трубіж, а на протилежному боці  бойові
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дружини князя Володимира, і ніхто не смів нападати
один на одного  ані печеніги, ані руси  допоки не
зійдуться в двобої печеніг та слов'янин. Якщо ж
переможе печеніг  три роки безкарно грабуватимуть Русь
печеніги, а якщо слов'янин  кочовики навіть не на-
смілюватимуться підходити до її кордонів. Переміг
руський дружинник  такий собі Кожум'яка, а печенізьку
рать було порубано й посічено: «...и удари имь о землю,
и вскликошася Русь, а ПеченБзБ побБгоша, а Русь погна-
ша по них сЬкуше ихъ» [ПСРЛ, II, с. 107]. На честь
перемоги за переказами князь заклав місто-град Переяслав,
де бойова дружина його «переяла славу».

Насправді ж літописна оповідка про перемогу руського
богатиря над велетом-печенігом є витвір давньої усної
народної творчості, вписаної до літопису як героїчна й
легендарна сторінка в боротьбі киеворуського народу проти
печенігів. Отож цілком справедливо підкреслює відома
дослідниця В.Адріанова-Перетц, що «чим далі відстоїть
від літописця епоха, яку він описує, тим природно, що він
частіше вдається до народної творчості. Тож
дохристиянський період староруської історії (тобто до поширення
писемності й появи історичної літератури  М. М.)
особливо уквітчаний матеріалом усного походження («усні
літописи») і переказами, пов'язаними з пам'ятними
місцями, що пояснюють їх імена, такими, які описують
приурочені до них події, подробиці біографій історичних
осіб ІХ-Х і навіть XIст.» [Адрианова-Перетц, 1951, с. 106].
Це вельми цікаве зауваження відносно староруських
джерел можна з певністю віднести й до літописної оповідки,
наведеної нами вище. В даному разі не викликає сумніву,
що це не історичний факт, а чудова легенда, адже
Переяслав існував принаймні вже близько ста років до описаних
літописцем подій. Так, Переяслав згадується вже серед
інших міст Русі в договорі Олега з візантійськими
правителями Леоном та Олександром, що був укладений 907 р.
За умовами договору Візантія зобов'язувалася
сплачувати щорічну данину: «уклады на рускыа грады: первое на
Киевъ, та ж на Чернигов, на Переаславль...» [ПВЛ, 1950,
ч. І, с. 24]. Згадується Переяслав і в договорі князя
Ігоря, укладеному з Візантією в 945р. [ПСРЛ, II, 1962, с. 37].
Цілком очевидно, що літописець був обізнаний з цими
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документами пізніше або хоча й знав, але не зміг

відмовитися від спокуси й умістив чудову легенду, що

походила безпосередньо з вуст народу.
Є ще одна легенда, вміщена в літописному зводі,

яка розповідає про облогу печенігами Білгорода в 997 р.,

коли князь Володимир пішов на Новгород боронити його

від кочовиків (тут ідеться про якийсь маловідомий нам

похід князя до Новгорода-Сіверського), а інші вороги

(ті ж печеніги), що були поблизу Києва, дізналися про

відсутність князя і стали табором навколо Білгорода 

резиденції Володимира. Печенігів була безліч, хоч і «град»

був великий, як підкреслює літописець.

Коли мешканці міста зібрались на віче, дехто

запропонував здатися на милість ворогові, бо, мовляв, всеодно

помремо з голоду. Тільки один із старших  мудрець,

порадив зачекати три дні. Він звелів з останніх запасів харчів

зварити бочку киселю та бочку сити (розварений розчин

меду) й опустити їх у дві криниці. Затим запросили

печенізьких послів, почастувавши їх «підземними дарами» та

запевнивши, що мають «кормлю в земле». Печеніги змушені

були повірити в достатні запаси їжі для оборонців «града»

й зняли облогу. Мешканці міста раділи з своєї перемоги.

Легенди про героїзм простих людей потрапляли на

сторінки літописів завдяки усним переказам. Вони в свій час

мали слугувати запалом для боротьби Русі з кочовиками.

До кінця X і початку XI ст. велике оборонне
значення для Києва набувають його околиці, де будуються

укріплення, що мали надійно захищати столицю від

ворогів на її підступах. У часи Володимира Святославича,

як ми вже підкреслювали, Київ був оточений смугами

міцних оборонних споруд, валів, увінчаних дерев'яними

частоколами. Залишки цих оборонних земляних

укріплень збереглися до наших днів в Україні, зокрема на

Київщині  вздовж Росі, Стугни, Ірпеня, що в народі відомі

під назвою Змієвих валів. Народ склав легенду про їх

появу: могутній коваль Кожум'яка переміг велетенського

змія, після чого запряг його в плуга й зорав землі

сучасної України. Найближчі з цих валів прилягали щільно

до самої столиці в районах Пирогова, Хотова, Поштової

Віти, Білогородки [Андриевский, 1883; Антонович, 1884;

Добровольский, 1908, 1912 та ін.].
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Ще складнішу систему оборони від навали кочовиків
становили фортифікаційні споруди Лівобережжя
Дніпра  у Посуллі, на Трубежі, Сеймі, Пслі та Ворсклі
[Ляскоронский, 1913; Довженок, 1950, с. 38-46]. V цій
частині Русі-України оборонні вали та інші укріплення
захищали Переяслав, який у домонгольський період
відігравав значну економічну, політичну та культурну роль
у житті Київської Русі і стояв у цьому відношенні поряд
з Києвом.

Південніше, по Стугні, збудовано цілу низку городищ-
укріплень. Між гирлом Стугни і Красної на трьох високих
пагорбах значну оборонну роль відігравало місто Треполь
(сучасне Трипілля). Воно з трьох боків було оточене
водою. Від Треполя по Стугні вгору найбільше з укріплень
слід вважати Василів (нині Васильків), назване на честь
Володимира Святославича, який після Хрещення Русі
отримав ім'я Василія. Тут Володимир побудував церкву
Преображення. За Стугною далі на південь відомі і інші
міста-фортеці: Красне, на півострові над Дніпром Халеп
(сучасне с.Халеп'є) і Вітачів. Останнє, за свідченням
візантійського автора Костянтина Багрянородного, було
перевалочним портом на шляху від Києва по Дніпру 
і далі на південь.

V часи правління Ярослава Мудрого було густо вкрите
укріпленнями і «градами» все Поросся, а також ешелоно-
вана лінія оборони йшла вздовж Ірпеня, Здвижа, які
продовжував будувати Ярослав та його сини [докладніше див.:
Толочко, 1983; Кучера, 1987; Моця, 2000]. V результаті
багаторічних археологічних досліджень встановлено, що
система оборони Київської Русі складалася з 23 поздовжніх
багатокілометрових валів, які об'єднувались у 9
оборонних ліній, що в свою чергу доповнювалось використанням
залишків земляних укріплень як ранньої доби заліза, так
і будуванням нових вузлових складних фортифікаційних
споруд  фортець, на які покладалось головне
завдання  тривале стримування орд кочовиків.

V 1036 році Ярослав Мудрий завдав нищівної поразки
печенігам, зійшовшися з ними під стінами Києва: «Ярос-
лавь же выступи из града исполни дружину, и постави

Варягы посреди на правки страна Кыяны, а на лівемь
крьілі Новгородца и сташа предъ городомъ, а Печенізі
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приступати начата. И поступишася на мБстБ, идБже есть
нынБ святыя Софья Роуская, бе бо тогда поле вне
града, и бе сеча зла. И едва одолБвъ к вечеру Ярославь,
и побБгоша ПеченБзБ раздно» [ПСРЛ, II, с. 139]. Це остання
битва з печенігами, що згадується в літописі, але з ними
ще довго довелося мати справу Візантії, яка
продовжувала обороняти свої володіння від печенігів та нових орд
кочовиків  половців, протягом XI -початку XII ст.

Натомість не слід думати, що печеніги зовсім зникли
з наших південних степів. Вони ще продовжували
становити небезпеку для Києва й Київської Русі. Недаремно
київський князь Ярослав Мудрий продовжував справу
свого батька Володимира Святославича і будував
укріплення по Росі, Стугні, навколо Києва та на лівому березі
Дніпра. Він, зокрема після 1031р. посадив у Пороссі
полонених «ляхів», використовуючи їх для захисту кордонів
та будівництва нових укріплень [Кучера, Іванченко, 1987,
с. 71]. Ярослав значно розширив дітинець, збудувавши
нові оборонні стіни й ворота навколо нього. Князь також
заснував місто Юр'єв (сучасне м.Біла Церква),
назвавши його своїм християнським іменем. Слід зазначити,
що впродовж XII ст. Юр'єв відігравав найактивнішу роль
у боротьбі з половцями і піддавався руйнуванню та
навіть спустошенню. Так, у 1095 р. половці майже знищили
місто, проте воно знов постало з руїн у 1103 р.

Перемога Ярослава над печенігами в 1036 р. примусила
відступити на Дунай лише їх головні сили. їхньому
швидкому відкочуванню до кордонів Візантії сприяла і та
обставина, що на історичній арені з'явилася нова небезпека
з Азії  половці, натиск яких нагадував грізне цунамі.
Частина печенігів залишилася в наших південних
степах і значною мірою асимілювалася тут зі спорідненими
тюркськими племенами, здебільшого відомими під
іменами чорні клобуки, берендеї та торки.

Знесиливши печенігів у довготривалій боротьбі і
позбувшись їх нападів населення Київської Русі
зіткнулося на півдні з торками, відомими у візантійських
хроніках як узи, а на Сході як гузи і які були близькі
за своїми мовними та етнічними ознаками до печенігів.
На півдні Київщини й донині існують ріки, назви яких
пов'язані з перебуванням торків. Торки мешкали також
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у межах східнослов'янських земель на Сіверському
Дінці; навколо нинішнього м. Слов'янська здавна відомі дві
річки, назви яких торського походження  Тор і Торець.
V 90 км від Куп'янська існує село Торське, а поблизу
того ж Слов'янська на р.Жеребиці відомі залишки
Торського городища. Існують і інші топонімічні назви
торського походження [Аристов, 1877, с. 3-7].

Тривале перебування торків засвідчене джерелами
також і на інших територіях Лівобережжя України 
в районі Прилук, Ніжина, Носівки, Баришівки тощо,
що належали до Переялавської та Чернігово-Сіверської
земель. Розташування їх на Лівобережжі простиралося
вздовж південних кордонів Переяславського князівства.
Торки стали відомі літописцеві в зв'язку з боротьбою
з половцями у межах Переяславської землі [Стороженко,
1899; Ляскоронский, 1905]. У торків навіть існувала своя
столиця  Торчеськ, локалізована в межах
сучасного с. Шарки, що на р. Горохуватці. Є відомі топоніми
й гідроніми, зібрані Д. Расовським: село Торчиновичі
на території Галицького князівства; села Торки, Торчин,
м.Торчів  Волинського; села Торчиці, Торчин, Торків;
річки Торч (притока Росі), Торчанка, Торча (притока
Тікича); урочища Торч, Торчевський степок, Торчеське
узгір'я  Київського; місцевість Торкин  Новгород-
Сіверського князівства [Моця, 2000, с. 572-573].

Переяславською землею в XI XII ст. називалися
не лише найближчі околиці Переяслава як
князівського центру. Вона простиралася із заходу від широких
просторів середньої течії лівого берега Дніпра і далеко
на схід. Через її землі протікали Трубіж, Альта, Сула,
Псел та Ворскла, а за ними (землями) розкинулись дикі
степи, господарями яких на той час були кочовики.

Під натиском половців торки поволі просувалися
на захід і досягли кордонів Переяславської землі. А
проте києворуський літописець до розгрому печенігів ніде
не згадує про будь-які військові сутички з торками,
хоч вони були відомі вже за часів Володимира
Святославича. До середини XI ст. відносини Русі з торками були
навіть вельми дружні, і вони були нерідко союзниками
руських князів, зокрема переяславських. Так, у Іпатіїв-
ському літописі можна натрапити на згадку про них
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у зв'язку з участю торків у переможному поході
Володимира на дунайських болгар під 985р. [ПСРЛ, II, с. 71].
Але згодом мирні взаємостосунки почасти руйнуються,
зокрема про одну таку сутичку нам відомо з
літопису, занотовану під 1055 р. За рік до цих подій помирає
великий князь київський Ярослав, і в Києві посів стіл
його син Ізяслав, у володіння якого входили Новгород
та Турово-Пінське князівство, а в Переяславі перебував
Всеволод, землі якого лежали по Остру, Пслу, Ворсклі,
Сулі, а також входили Ростово-Суздальські території.
Всеволод вирішує йти проти торків, вважаючи їх
небезпечними сусідами. Розгромивши торків він уперше
зіткнувся з половцями, проте йому вдалося заключити
з ними мирний договір [ПСРЛ, II, с. 151]. Перед тим як
половці стали новою загрозою для Русі торки вже з
друзів князів руських перетворилися на їх ворогів. Боротьба
з двома противниками  торками та половцями 

вимагала об'єднання зусил трьох братів Ярославичів 
Ізяслава, Святослава і Всеволода. В той рік, як помер
їхній четвертий брат Ігор Ярославич, князь Володи-
мир-Волинського князівства, в 1060 р. брати Ярославичі
об'єднали свої військові сили і пішли на торків: «торки
убояшеся, побБгоша и до сего дне и помроша» [ПСРЛ,
II, с. 152-154]. З повідомлення літописця можна зробити
висновок, що торки назавжди зникли з історичної мапи
Східної Європи, але це, звичайно, не так. Про їх
існування ми зустрічаємо в різних джерелах ще й у XII ст.,
про що йтиметься нижче. Однак це літописне свідчення
має сенс у тому, що торки як противники і дійсно
припинили своє існування та перейшли до розряду «своїх
поганих», тобто підлеглих. На арену виходять страшніші
вороги  половці.

Під датою 1061 р. у літописі вміщено оповідку про
перший напад половців на Київську Русь. На початку цього
року, взимку, переяславський князь Всеволод зі своїми
дружинами зазнав поразки. Половці на чолі зі своїм
ханом Сокалем, спустошивши землі князівства, пішли
в свої вежі [ПСРЛ, II, с. 152]. Так уперше Київська Русь
зустрілася в битві з найнебезпечнішими своїми
ворогами половцями, безперервна боротьба з якими триватиме
майже два наступні сторіччя.
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Розділ III.
ГЕРОЇЧНА БОРОТЬБА

РУСІ З ПОЛОВЦЯМИ

В XI ДО ПОЧАТКУ XIII СТОЛІТТЯ.

1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ
ТА ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД
КОЧОВИКІВ ХІ-ХІІСТ.

ПЕРШІ МАСОВІ НАПАДИ ПОЛОВЦІВ
НА РУСЬ ТА БОРОТЬБА З НИМИ.

Кочовиків, що заполонили південні степив середині XI ст. східні джерела
називають кипчаками, а в Китаї  «цинь-ча». Києворуський
літописець вважав за необхідне називати їх «половци рекше
команы», підкреслюючи, що на Заході їх знають під
останньою назвою  комани або кумани. «Половці» 
давньоруський термін і асоціюється він зі словом «солома», тобто
означає «світло-жовті» люди, шкіра яких мала колір
соломи. Це скоріше народна назва, пов'язана з появою нових
численних ворогів, що несподівано нападали на руські
поля. Простори земель, де розташовувалися орди
половців, називали Дешті-і-Кипчак або Половецька земля.

Ось як влучно охарактеризував половців візантійський
автор Євстафій Солунський у XII ет.: «В одну мить
половець близько, і ось уже нема його. Зробить наїзд і
прожогом, з повними руками, хапається за поводи, підганяє
коня ногами і бичем й вихором несеться далі, як би
бажаючи обігнати швидкого птаха. Його ще не встигли
побачити, а він вже щез з очей» [Моця, 2000, с. 561].

Половці складали велику групу кочовиків тюрського
походження, що прийшла у південні степи Східної Європи
з-за Волги. За своїм етнічно-мовним складом вони були
близькі до печенігів. Існує думка, що кумани розселялись
західніше Дніпра, а, власне, половці східніше [Плетнева,
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1990]. Проте більшість дослідників не поділяють цього
твердження і говорять лише про один народ. На жаль,
староруські літописи подають розташування окремих, а не
всіх половецьких орд [Кудряшов, 1948]. Половецька земля
або «Дешті-і-Кипчак» у середині XII ст. поділялася на Білу
й Чорну Куманію. Біла або ще Західна Куманія посідала
обидва боки нижньої і частково середньої течії Дністра
та Дніпра. Зосередженням Чорної Куманії був Сіверський
Донець. Орди чорних куманів менше відомі руським
літописцям ніж ті, кочів'я яких були розташовані поблизу
Київської Русі. Тож автор «Слова о полку Ігоревім»
називає половців, які мешкали за Доном і на яких ходив
походом Ігор Святославич, такими, що мешкають у
«Земли незнаемой»  на Волзі, Сурожі, Корсуні, в Криму,
Тмутаракані. Отже, в києворуських джерелах половецькі
орди поділяються також на дві головні гілки  східну,
що розташовувалась на схід від Дніпра і західну, кочів'я
яких простиралось від Дніпра до Дунаю.

З'явившись у причорноморських степах сучасної
України, половці окупували найвигідніші райони, в першу
чергу багаті на пасовиська  в Подонні та Приазов'ї. Пізніше
їхнє розселення продовжувалося й у західніших землях.
На кінець XI ст. серед них стали відомі для нас такі великі
угруповання  орди: кримські, придніпровські, лукомор-
ські половці тощо, очолювані такими могутніми ханами,
як Тугоркан, Шарукан, Боняк, Кончак...

Половці поділялися на 11 колін або племен чи орд.
У кожного племені були свої «князі», що очолювали ці
орди, в які, звісна річ, входило багато так званих куренів
(об'єднань кількох переважно патріархальних сімей
родичів). До імен деяких з цих «князів» додавався також
еквівалент давньоруського титулу «кан»  хан: Тугоркан,
Шарукан. Існував і своєрідний порядок наслідування
князівської влади, що утвердився вже в XII ст. і про який мова
йтиме пізніше. Право в половців виникло, як і в русів,
із звичаєвих норм. «Половці закон тримають від батьків
своїх», так записав староруський літописець. Серед
небагатьох відомих основних законів у половців, таких як
звичай кровної помсти або покарань, останній  найбільш
цікавий, що дійшов до нас із нотаток араба Ібн-Батути:
«У худоби їхньої нема ані пастухів, ані сторожі завдяки
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суворості постанов їх за крадіжку. Постанова їх
полягає в тому, що той, у кого знайдуть вкраденого коня,
зобов'язаний повернути його власнику його, а ще віддати
йому 9 таких же (коней), а якщо він не в змозі зробити
це, то відбирають у нього дітей його, якщо ж у нього нема
дітей, то його заріжуть» [Тизенгаузен, 1884].

Суспільно-класова диференціація у половців зробила
великий крок вперед порівняно з їхніми попередниками
печенігами. Так, вищезгадані половецько-кочівницькі
утворення в своєму розвитку сягнули швидкого етапу
розпаду первіснообщинних відносин і зародження
нових  ранньокласових. Зі староруських літописів стає
вже відомо, що в половців досить успішно розвивались
феодальні відносини й різні структури. Суспільство чітко
ділилось на верхні й нижчі щаблі  князів, княжичів,
«добрих мужів», тобто знатних багатих осіб і челядь. Крім
багатих, воїнів, бідних, але все ж вільних членів
суспільства, є свідоцтва і про наявність рабства. Це, як правило,
захоплені в полон численні чужинці, здебільшого з
числа русів  домашні раби, праця яких використовувалася
в домашньому господарстві половців [Плетнева, 1958,
с. 188; 1982, с. 63-64; 1990, с. 45-46]. Вони
використовувалися також і як звичайний товар, тож вивозилися на ринки
работоргівлі.

V половців тривалий час існувало так зване табірне
кочування і велося воно цілорічно. Стада худоби складалися
як з великої рогатої худоби та табунів коней, так і овець
та верблюдів. Основною військовою та почасти робочою
силою в кочовиків, звичайно, були коні. За новітніми
даними, орда в половців налічувала 20-40 тис. чоловік,
причому нерідко переважали 40-тисячні орди. V пік
розквіту половецького суспільства (XII ст.) на широких
просторах східноєвропейських степів гуляло до 12-15 орд, що
дорівнювало приблизно 500-600 тис. чоловік населення
[Плетнева, 1990].

Хоч скотарство і відігравало в житті й побуті половців
головну роль, велике значення в їхньому господарстві, як
і в інших кочовиків, мало й так зване облавне
полювання, під час якого діти та молодь навчалися майстерності
верхового мистецтва та володіння списом, луком і
стрілами. В половецькому суспільстві існували різні ремесла:
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залізоробне, кісторізне, ювелірне, дубильне (обробка
шкіри), виготовлення кінської збруї тощо. Мешкали половці
в численних «вежах»  недовготривалих поселеннях,

які часто передислоковувалися з місця на місце та

складалися з юрт двох типів: перші ставились на вози, тобто
були пересувні, решта  стаціонарні й будувалися на
землі. Під час чергового кочів'я вони виставляли пересувні
юрти в коло й у такий спосіб створювали міцну лінію
оборони від можливого ворога, який може трапитися на
їхньому шляху.

Археологічна наука значно розширила наші знання
про економічну майнову нерівність та ідеологічні
уявлення в кочовиків середини XI  початку XIII ст. У пам'ятках
поховань як торків, чорних клобуків, так і половців,
виявлено три типи поховань:

1) Багаті поховання з дорогими речами, зброєю, кінською
збруєю та останками коней і інших тварин. За
яскравий приклад тут може слугувати ретельно досліджене
багате поховання половецького «хана» в Чингульсько-
му кургані [Отрощенко, Расамакін, 1986, 14-36].

2) Середні  з невеликою кількістю речей, що
складаються переважно з кінської збруї та зброї (вудила, стріли,
накладки від лука), а також останками коней.

3) Бідні  майже без речей і без коня [Плетнева, 1958,
с. 188].
Багатства і войовнича здатність половецьких ханів

досягали таких розмірів, що князі руські не цуралися
одруження з представницями родів половецьких
вельмож, хоч своїх дочок вони заміж у Степ половецький, як
правило, не віддавали. Прикладом цьому може бути шлюб
Юрія Довгорукого з половецькою князівнею, яка
народила Андрія Боголюбського. З писемних джерел, зокрема
літописів, відомо принаймні 8 таких шлюбів. Не важко
уявити, якщо порахувати, скільки ж було князів і
княгинь напівполовців на Русі. Сім'ї тоді були багатодітні 
від п'яти і більше княжих дітей. Тож на Русі налічувалося
за найскромнішими підрахунками до 40 князів і княгинь
змішаного походження, а то й значно більше й не менше
200 онуків та онучок [Моця, 2000, с. 564].

Унаслідок зміцнення економічного й політичного
становища феодально-напівкочової знаті в XII ст. дедалі
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зростали централізаторські тенденції в половецьких
ханствах. Також з метою утримування в абсолютній покорі
багаточисельної челяді міцніють прагнення окремих
ханів до зосередження в одних руках всієї військової
та політичної влади. До цього підштовхували й
безперервні війни з Київською Руссю. Великі хани вимагають
беззаперечної покори від своїх васалів. Все частіше
зустрічається в літописах титул султана відносно до
великих ханів, щось на зразок існуючих у могутніх
мусульманських державах. Влада ханів, особливо великих,
перетворюється з виборної у спадкову.

На початку XII ст. чільне місце в половецькому
воєнно-політичному союзі зайняв хан Боняк, якого
староруські літописці нарекли «Шолудивим», що означало
«коростявий» [Кузмичевский, 1887]. Він самовласно
передав владу своєму братові Таазу, а від нього керування
союзом половців перейшло у спадок Боняковому синові
Севенчу. Приміром, від Шарукана владу успадкував його
брат Сугр, потому вона перейшла до сина Шарукана 
Сирчан-хана. Від останнього влада перейшла до внука
Шаруканового. Централізована влада в Половецькій
землі особливо зміцнилася за часів хана Кончака.

Наприкінці XII ст. Кончак був висунутий
половецькою верхівкою на керівництво всіма ордами; він став
об'єднувачем розрізнених половецьких угруповань
з метою створення єдиної держави з міцною владою,
яка успадковувалася б по прямій лінії від батька до сина,
так як це відбувалося в майже всіх централізованих
державах. І дійсно, в цьому напрямку військово-феодальним
верхам половців вдалося дещо зробити. Від Кончака
влада була перейнята його сином Юрієм Кончаковичем1,
якого києворуський літописець називає «найбільшим
з усіх половців». Він посідав найвище місце в ієрархії
половецьких ханів.

Державна організація та її могутність у кочовиків
трималася виключно на військовій силі. Протягом
довготривалих війн половці успадкували від своїх попередників

1 V XII XIII ст. багато заможних половецьких родин прийняли християнство й
до того ж існувала пряма спорідненість між руськими князями та половецькими
ханами. Тож не дивно, що серед половців зустрічаються староруські або, власне,
греко-християнські імена.  М. М.
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відносно високе військове мистецтво і навіть значно

удосконалили його. Вони витворили високу
майстерність ведення бою у чистому полі. Як і їхні войовничі

попередники гунни, половці привчали змалку чоловічу
частину населення майстерності володіння зброєю.
Половецьке військо досконало володіло всіма тогочасними

знаряддями ведення війни. Головним озброєнням по-
ловця-воїна були лук зі стрілами, списи та бойові сокири,
якими влучали ворога зблизька й на значній відстані.
Половці замолоду вміли майстерно й з фантастичною
точністю влучати списом чи сокирою в свого
супротивника. Відбірні та надзвичайно спритні воїни на додаток
були озброєні й блискуче володіли шаблею. Захисними
засобами для них слугували шоломи та шкіряні чи
металеві панцирі.

Здебільшого половецьке військо складалося з легкої
кінноти і відзначалося блискавичною швидкістю

нападу та відступу на спритних легкохідних конях. У свою
чергу бойовий порядок війська утворювали декілька
великих загонів, позаду яких розташовувалися резерви.
Нерідко половці застосовували засідки, в які
заманювали значні сили противника і, легко кидаючись в
атаку, знищували їх, а потім, повернувши своїх степових
скакунів назад, легко зникали в неозорих степах. Вони
вміли також успішно форсувати численні ріки.
Кочовики майстрували зі шкіри або з очерету невеликі плоти,
що не тонули в воді, складали на нього свої бойові й

побутові речі, прив'язували до коня й пускалися вплав.
Вершники трималися за кінські хвости або ж сиділи

на плоту [Кун, 1947]. Згодом такий спосіб долати водні
перешкоди використовували монголи під час нападу на
Київську Русь.

Під кінець XII ст. половці використовували вже
значно ефективніші методи ведення бойових дій, особливо
під час штурму населених пунктів, а саме: вони
навчилися застосовувати вогонь, яким завдавали противнику
значної шкоди. Половці мали вогнеметні пристрої, що
стрілляли на досить значні відстані. На підтвердження
цього є відомості києворуського літописця, позначені
1184 роком, де зокрема розповідається, як половці на чолі
з Кончаком майстерно й підступно застосовували вогонь
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під час бою [ПСРЛ, 1952, 534-535]. Метання великих
вогняних куль здійснювали 50 чоловік.

Половців у Європі порівнювали з сараною, яка знищує
все на своєму шляху. Під час блискавичних набігів вони
спалювали й руйнували вщент цілі села, грабували майно,
забирали й гнали до своїх кочів'їв худобу, а головне тисячі
полонених. Почорнілі як земля, змучені голодом і
спрагою, вони йшли незнайомими їм місцями, босі і ледве
прикриті лахміттям; ноги їх були збиті до крові й сколоті
колючками чагарників. Багато хто з невільників помирав
у дорозі. Міцніші й витриваліші з них залишалися в
полоні переможців як раби. Більшість нещасних продавалася
в рабство на ринках Азії та Криму, звідки їх
переправляли в країни Європи, де особливо цінувалися невільники
зі слов'янських земель... Існувало два способи звільнення
з полону: вчинялися походи для звільнення або
посилався великий викуп. Поверталась на батьківщину лише
незначна частина невільників.

Головну роль в обороні Русі від кочовиків відігравали
державні військові сили, що пройшли великий і
складний шлях свого формування. Ще в антів військове
мистецтво та озброєння зробили значний крок уперед
в порівнянні з їх попередниками. Так, у боротьбі з
готами та аварами анти значно удосконалили техніку
ведення війни. Для антського періоду історії слов'ян
військова організація відповідала найвищому ступеню
варварства, яку прийнято називати військовою
демократією. Існувало також професійне військо, що складалося
з найманців  дружинників. Обраний воєначальник тут
стає для народу необхідною і постійною службовою
особою. Всі питання, у тому числі й військові, розв'язуються
колективно, всім народом. Народні збори, що у слов'ян
називалися вічем, рада старшин (племінних ватажків),
а також воєначальник складали своєрідні органи
військової демократії, яка виросла з родового ладу. В цей
період військова організація становить постійну функцію
життя людей, об'єднання в племінні союзи. Військова
справа була звичайним побутовим явищем на цій стадії
людства. Військо й народ становили єдине ціле.
Чоловіча частина, а часто все населення було озброєне. На
війну йшов кожен, хто був здатен воювати. На цій стадії
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розвитку суспільства військо ще не було відокремлене
від народу, а ватажки вважалися слугами свого племені
або союзу племен. Вже анти володіли досить
ефективною й досконалою для свого часу зброєю, зокрема
мечами та списами, луком зі стрілами тощо.

ІХ-Х ст. являють значний поступ у військовій справі
слов'ян. їх озброєння, військовий лад, тактика та інші
засоби війни були на рівні таких передових держав як
Візантія. Досягнення в галузі техніки війни та військового
мистецтва відбивають рівень розвитку продуктивних сил
тієї чи іншої країни. В часи становлення і перемоги
вищої, в порівнянні з первісно-общинним ладом, феодальної
формації у слов'ян, появи класового поділу в суспільстві
та утворення держави, військо становиться не лише
засобом оборони, а й слугує чи стає основною функцією
поневолення експлуатованих експлуататорами, а також

знаряддям завоювання інших країн і народів. Військо
виконує особливу функцію, відірвану від трудового
заняття більшості населення. Утворюється постійне
військо, яке протистоїть у внітрішньому житті працюючим
масам.

Таким постійним військом на Русі з кінця IX ст. стають

озброєні князівські дружини з їх призначеними
воєначальниками  болярами або боярами. В цей час
військова демократія існувала лише в межах складу війська,
а не всього населення. В разі навали ворога або потреби
в завойовницькому поході, великий князь зобов'язував
своїх васалів, якими були в київського князя колишні ро-
до-племінні князі, поставляти воїнів з народу. Таким
чином, якщо взяти військо Київської Русі в цілому, то воно

складалося з озброєних князівських дружин та
озброєного населення, яке закликалося на війну в разі нагальної
потреби. Рекрутовані з народу називалися на відміну від
постійних дружинників «воями». Це ті народні сили, що
відігравали головну роль у боротьбі з кочовиками. В
обороні від навали печенігів, а пізніше половців, все населення
становило єдиний військовий табір. Воно будувало також
і оборонні укріплення. В разі наступальних воєнних
операцій на своїх сусідів у похід ішли не лише постійні
руські дружини, а й вої; в цілому ж військові сили Київської
Русі ще в період утворення держави складали величезну
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чисельність. Так, наприклад, Олег водив на
Константинополь у 907 і 911 роках кінного війська та воїнів щоразу
в кількості до 80 тисяч, які пливли Дніпром, а потім
морем на великих човнах, що вміщували до 50 чоловік.

У складі постійних і тимчасових князівських дружин,
починаючи від Олега, були відомі у війську найманці
з числа варягів (норманів), берендеїв, торків, каєпичів
або ж чорних клобуків загалом (у союз Чорних клобуків
входили, як відомо з літописних джерел, торки,
печеніги, берендеї, коуї, турпеї, каєпичі), але ніде не
згадується окремо про печенігів [Плетнева, 1973, с. 5]. Очевидно
це свідчить про якісь особливі стосунки між чорними
клобуками та печенігами. В цілому ці кочівники Порос-
ся, де вони розселились з ласки київських князів, вірою
і правдою служили Київській Русі. Проживаючи поряд,
слов'яни й кочівники позитивно впливали один на
одного, що в свою чергу призводило до своєрідного симбіозу
двох культур. Кочовики переймали охоче звичаї і традиції
споконвічних землеробів. У будь-якому разі йдеться про
початок «ослов'янення» певної частини кочовиків, що так
остаточно й не завершився через зовнішні чинники.

Соціальний склад війська відповідав загалом двом
ступеням розвитку феодальної залежності і формам
феодальної експлуатації населення в Київській Русі, а також
розвитку ступінчастої феодальної ієрархії та васалітету
Києворуської держави. До кінця X ст. ще до князювання
Володимира Святославича хоч уже й склалося велике
феодальне землеволодіння, проте в основі своїй ще
панувала зацікавленість переважно в отриманні прибутків
унаслідок міжнародних військових конфліктів і торговельних
операцій. Унаслідок цього молода держава стверджувала
й свій престиж на міжнародній арені. Але внутрідержавні
справи складалися гірше. Через посилення економічного
тиску щодо власного народу останні чинили
відчайдушний опір. Так, приміром, сталася трагедія з київським
князем Ігорем у 945 році, коли він намагався вдруге
зібрати данину з древлян. Князівську дружину було вщент
розбито, а самого князя розірвано на шматки. Правда, за
це й древляни жорстоко поплатилися. їхню столицю Іско-
ростень було дотла спалено, а древлянські «кращі мужі»
загинули в жорстоких муках. Стіл посіла Ольга, дружина
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вбитого київського князя, яка відзначалася
жорстокістю та рішучими діями в питанні одержання прибутків
з підлеглої державі території розселення східних слов'ян:
«И йде Вольга по ДерьвьстБй земли съ сыномъ своимъ
и съ дружиною, уставляющи уставы и уроки; и суть

становища еЪ и ловища», так сповіщав про діяння княгині

Ольги літопис [ПВЛ, 1950, ч.І, с. 43]. А проте цей процес
ішов надто повільно й лише коли феодалізація та тісно
пов'язана з нею християнізація закінчилася передусім на
окраїнах «Руської землі», а також коли внутрішні райони її
були «взяті в лещата», тоді почалося планомірне й досить
швидке одержавлення всієї території південноруських
земель. Отже, князі, бояри й дружинники жили та
збагачувалися за рахунок данини, що збиралася з
власного населення, а також за рахунок, як уже зазначалося,

награбованого у військових походах за межами молодої
Києворуської держави. Всі ці нагромадження великий
князь Київський розподіляв поміж воїнами в залежності
від того, яке місце посідав кожен з них на службі або у
війні. Так, спочатку складалася майнова нерівність у
війську, яка була перенесена й на форму ленних відносин1,
що запанували на Русі наприкінці X- на початку XI ст.ст.
та продовжували панувати надалі. Залежно від місця по
службі у професійному війську києворуських князів
дружина поділялася в основному на дві категорії  на
старшу й молодшу дружину. До старшої дружини належала
феодальна аристократія, яка утворилася з вихідців
племінних вождів або здобула цей ранг у військових походах
та на придворній князівській службі. Закон «Руська
Правда» Ярослава Мудрого та його синів, а також літописи
називають таких осіб «боярами», «княжими мужами»,
«кращими мужами», «гридями» тощо. Такі категорії
населення як «стара чадь», «кращі мужі» були генетично
пов'язані з родоплемінною верхівкою, інтегрованою в
панівний стан феодального суспільства Русі. Молодшу
дружину складали прості воїни, що рекрутувалися з різних
прошарків вільного населення; їх називали «отроками»
або «датскими» тобто меншими в порівнянні зі старшою

1 Лен  володіння земельною власністю, якою наділяв київський князь
своїх васалів за умови сумлінного виконання воєнної чи адміністративної служби
(прим, упоряд.).
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дружиною. Відповідно до службового становища обидві
ці категорії дружинників  бояр і молодшої дружини,
одержували від свого сюзерена  великого або удільного
князя, земельні володіння бенефіційно, тобто на якийсь
певний час. Пізніше землі передавались довічно й
дозволяли успадковувати. Поступово війна перестала бути
первинним джерелом збагачення, але ще довго не
втрачала елементів наживи та грабунку. Отже, головним
джерелом збагачення князів, бояр, дружинників-воїнів стала
земля, на якій жили общинники-смерди та інші залежні
категорії сільського населення, яке змушене було
відбувати феодальні повинності.

Поряд з військами своїх васалів, удільних князів
та бояр великі київські князі мали власне, часом значне
військо. Наприклад, у князя Святополка Ізяславича на
початку його князювання в Києві 1093 р. було 800 отроків.
Про таку кількість своїх воїнів Святополк говорив,
готуючись іти на половців. Мудрі «старці» не радили йому
рушати в похід; вони казали князеві, що для цього мало
буде й 8 тисяч, бо Русь «оскуділа» воїнами [ПСРЛ, 1952,
II, 209; докл. див.: Довженок, 1950].

Організація військового ладу в Київській Русі була
побудована за десятковою системою, що далі складала
тисячі. Вона була відома багатьом народам періоду
феодалізму. Нею користувалися й пізніше українські
козаки в XIV-XVIIIct. Найбільшою військовою одиницею
була тисяча, яка поділялася на сотні, а сотні на десятки.
Така проста система була найпростішим засобом поділу
війська на чіткі тактичні групи. Вперше про такий лад
військового поділу на Русі згадується в літопису в зв'язку
з діяльністю Володимира Святославича. Ймовірно,
що десяткова система військового поділу існувала вже

при князеві Святославі, який з успіхом перемагав
переважаючі військові сили таких могутніх держав як Візантія
та Болгарське царство.

Засобом пересування війська у віддалені землі були
коні та парусники, які уявляли собою човни-однодеревки
чи великі дощані «лодьи», що вміщували до 50 воїнів.

Озброєння києворуських військ залежало від майнової
спроможності воїна. Зброя князівської верхівки
вироблялася з гартованої криці, інкрустованої коштовним срібним,
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іноді золотим чи емальовим оздобленням руків'я, піхов
тощо; вона нічим не поступалася перед зброєю
візантійської чи західноєвропейської військової знаті.
Коштовною зброєю володіли також багаті дружинники. Власне,
це, головним чином, лише й відрізняло зброю знатних
воїнів від простих, що походили з народу. За своїм
призначенням озброєння відповідало рівню тогочасного
виробництва і військової техніки. Воно поділялося на зброю
ударну, бойову й захисну. До першої насамперед
належали списи, що відігравали важливу роль у військовій
бойовій техніці Київської Русі. Візантійські джерела знають
спис як характерну зброю слов'ян ще в антський період
їх історії. Спис існував поряд з дротиками, що вражали на
віддалі. В Київській Русі списи були удосконаленою
масовою зброєю. В ІХ-Х ст. наконечники їх були з гартованої
сталі листоподібної форми, а в ХІ-ХИІст. 
ланцетоподібної, що наближалися до пірамідальної форми. Кінцівка
ланцетоподібного наконечника списа мала більші
можливості пробивання щита чи панцира. Кожен руський воїн,
як печеніг чи половець, також вправно володів луком.
До поширеної бойової зброї відносилися й двосторонньо
загострені мечі та сокири. Захисними засобами слугували
шоломи та кольчуги. Кольчуга являла собою металеву
сорочку, виготовлену з кілець, що просувалися одне в одне
й зварювалися. До захисних засобів слід віднести також
щити з товстої шкіри або металу. Щит, кольчуга й шолом
досить надійно захищали воїна в бою.

Перший напад половців на руські землі й поразка
переяславського князя Всеволода Ярославича були
провісниками тяжких обставин для Київської Русі,
які склалися в 60-х рр. XI ст. Половецькі орди заволоділи
всіма просторами південноруських степів. Вони щільно
наблизились своїми кочів'ями до південно-східних меж
Переяславського князівства. В 1068 р. половці почали
спустошувати землі, що прилягали до р. Альти поблизу
Переяслава. Нависла також загроза над князівствами
Київським та Чернігівським. Лише тоді київський князь
Ізяслав та чернігівський  Святослав, обидва Ярославичі,
прийшли на допомогу своєму братові князю
переяславському Всеволоду, але було вже пізно. Половці до цього
часу змогли зосередити своє військо під проводом хана
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Шарукана й нанести страшної поразки коаліції руських
князів у битві на р. Альті, в якій загинуло багато руських
воїнів. Ізяслав та Всеволод втекли до Києва, а Святослав
до себе в Чернігів. Отже, катастрофа спіткала
дружини трьох руських князів Ярославичів внаслідок незгод
між ними та нехтування старшим з Ярославичів  Ізяс-
лавом, який відмовився від участі в боротьбі з половцями
народних мас.

Як розповідає літописець, коли Ізяслав повернувся
після ганебної поразки до Києва, кияни, зібравши віче
на «Торговищі», тобто на торговельній площі, що на
Подолі, звернулись до великого князя з негайною вимогою
зброї та коней для продовження боротьби з половцями,
пославши своїх людей до нього. Одначе Ізяслав
відмовив виконати їхні вимоги, що спричинила останніх
підняти повстання проти князя та його адміністрації
[ПСРЛ, І, 160; Ткаченко, 1943, с. 140-152]. Тоді кияни
рушили з Подолу на гору, де було княже укріплення  ді-
тинець і негайно взяли в облогу двір боярина Коснячка,
найближчого «княжого мужа». А в цей час Ізяслав сидів
у себе «на сенБ» (в світлиці). Тим часом повстанці
випустили з порубу (льоху) полоненого князя полоцького
Всеслава, обравши його великим князем київським.
Великокнязівський двір та багато дворів інших феодалів
було вщент пограбовано. Ізяславу вдалося втекти з двору
до Польщі, де правив тоді король Болеслав II Сміливий,
який доводився йому близьким родичем (тітка Болеслава
була дружиною Ізяслава, а тітка Ізяслава доводилась
Болеславу матір'ю).

Оборону «Руської землі» взяв на себе князь
чернігівський Святослав Ярославич. 1 листопада 1068, як свідчить
києворуський літопис, три тисячі руських
дружинників на чолі зі своїм князем Святославом розгромили
на р. Снові дванадцять тисяч половців, забезпечивши
в такий спосіб на певний час спокій на південних рубежах
[ПСРЛ, І, 199; II, 190]. V наступному році війська
Болеслава й Ізяслава не зустрівши ніякого опору з боку Всеслава,
який утік заздалегідь до Полоцька, підступно зрадивши
киян, вступили до Києва, де жорстоко розправилися з
киянами. Хоча й прийняв великокнязівський стіл Ізяс-
лав, оскільки Святослав та Всеволод відмовилися, проте

72



він лишався ненависним народові. Тож щоб
контролювати безпеку в столиці, Ізяслав перевів з Подолу до
Верхнього («княжого») міста торг, де зазвичай збиралося віче
й нерідко виникали бунти. Потому захопив Полоцьк і
вигнав звідти Всеслава.

Триумвірат Ярославичів продовжував ще існувати
формально деякий час і навіть у 1072 році була затверджена
«Правда Ярославичів» на вишгородській нараді, де крім
князів були присутні митрополит, єпископи, найвпливо-
віші ігумени. Цей загальноруський звід законів надовго
став основою києворуської юриспруденції, незважаючи
на зростаючі чвари між князями. Одначе вже в 1073 р.
протиріччя між братами-князями вилилось у відкрите
протистояння. Святослав разом з Всеволодом здійснив
раптовий похід на Київ, де знову посів за
великокнязівський стіл. Ізяслав змушений ще до підходу братових
військ залишити столицю й втекти до Польщі. Триумвірат
«почив у бозі». Святослав зі своїм братом Всеволодом
поділили між собою землі старшого брата, де крім
Києва та Чернігівського князівства у володіння Святослава
перейшов також Новгород та інші землі. Всеволоду
дісталися крім своїх володінь ще й Туров та Волинь.

Отже, установлені традицією й заповітом Ярослава
Мудрого права престолонаслідування було грубо
порушено, хоч більшість киян, противників вигнаного Ізяслава,
радо прийняли Святослава. Проте певне незадоволення
великим князем відчувалося серед дружини та київських
бояр, причина якого полягала, ймовірно, в його оточенні,
що складалося переважно з чернігівських «княжих
мужів». Та й церковні владики (насамперед монастирські)
вимагали повернути владу законному володарю.

Особливо виступав проти узурпації законної влади печерський
ігумен Феодосій, який писав проти Святослава «епістолії».
Врешті-решт великий князь Святослав зумів замиритися
з печерськими ченцями, подарувавши їм землю для
побудови Успенського собору та пожертвувавши значні
кошти на будівництво храму. Після чого ігумен
Феодосій, помираючи, вручив Печерський монастир під опіку
Святослава.

27 грудня 1076 року великий князь київський
Святослав на сорок дев'ятому році свого життя несподівано
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помирає під час операції  видалення якоїсь пухлини
на шиї  «желви». Передчасна смерть ще в досить
молодому віці призвела до політичної дестабілізації в
державі. Польський король Болеслав II вирішив допомогти
Ізяславу повернути великокнязівський стіл, і невдовзі
навесні київський стіл  утретє!  зайняв законний
наступник Ярослава. Всеволод Ярославич змушений
повернутись до Чернігова, а син Святослава  Олег, який
залишився без батьківської спадщини  без вотчин, утік
до Тмутаракані, де сидів його брат Роман, що стала
згодом плацдармом для походів багатьох обділених долею
князів на центральні землі Русі, нерідко залучаючи
половців та інших кочовиків. Таких позбавленців на Русі
прозвали ізгоями.

Користуючись міжкнязівськими чварами половці
майже щорічно нападають на руські землі, завдаючи
величезної шкоди. Становище значно погіршувалося ще й через
практику залучення у внутрішні чвари половців. Уперше
в якості своїх союзників використали половців князі-із-
гої Олег Святославич та його двоюрідний брат Борис
В'ячеславич. Вони привели їх у 1078 році на Русь, і всі
разом пішли проти князя Всеволода на Чернігів. Всеволод
зі своїми дружинами виступив за місто й прийняв бій,
але був розбитий ущент на р. Сожиці й утік до Києва.

В останній чверті XI ст. половецькі напади на Русь
відбувалися в складних умовах розвитку феодальних
відносин. Зовнішні відносини Київської Русі, особливо
боротьба з кочовиками, відбувалися в тісній
взаємозалежності з внутрішнім соціально-економічним і політичним
життям руських князівств, кількість яких дедалі
збільшувалась, а військовий опір кочовикам послаблювався.
Внаслідок цих своєрідних обставин напади кочовиків на Русь
посилюються в усіх напрямках. Половці не обмежуються,
як це було раніше, нападами на Переяславську та
Київську землі. Вони спрямовують свої розбійницькі війни
на північ та північний захід, тобто в напрямкові Черніго-
во-Сіверської землі та земель Галицького й
Волинського князівств. На північному сході кочовики досягають
південних областей Ростово-Суздальської землі.
Завойовницька політика половецьких ханів набирає
широкого розмаху і набуває системи майже щолітніх походів
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на землі Київської Русі. Так, за підрахунками деяких
дослідників, половці здійснили на Русь 46 походів, шкода
від яких була значною [Моця, 2000, с. 561]. Але крім цього,
як уже згадувалося, окремі походи (їх також відбулося
чималенько) були викликані внутрішніми обставинами
в феодальних князівствах Русі. «Запрошеннями»
половців у якості своїх союзників для бойових дій проти
конкурентів за той чи інший стіл не гребували як чернігівські
Ольговичі, так і інші представники роду Рюриковичів.

Тут слід зробити відступ у минуле, щоб з'ясувати,
чому ж саме далека Тмутаракань стала пристановищем
незадоволених князів-ізгоїв. Укріплення, а згодом
місто Тмутаракань виникло на місці античної Фанагорії,
що в гирлі р. Кубані, на Таманському півострові, який
був покраяний розгалуженою дельтою річки та лиманів.
До IV-VIct. н.е. про нову назву після Фанагорії 
Тмутаракань, що зустрічається в пізніших, у т.ч. староруських
джерелах, нічого невідомо. Староруська Тмутаракань
(інші назви  Тьмутаракань, Тьмуторокань, Тьмутора-
кань) як укріплення стає відоме від часів хозарського
панування. Найдавніша його згадка під цим іменем
відноситься до VIII ст.

В античні часи грецька колонія тут була оточена
різними племенами й народами  сіндами, торетами,
паркетами, дандаріями та ін. Хвилі «великого переселення»
залишили тут нові етнічні групи людей. Серед них значне
місце посідали готи-трапезити, що переселилися з Тав-
рики в другій половині Vct. на півострів [Иордан, 1960,
с. 204-205]. Друга подібна колонія, що існувала на схід
від Тамані, складалася з тюркських племен, так званих
чорних булгар. Один з дослідників того періоду
академік Г.Міллер висловив думку, що це були попередники
сучасних балкарців [Миллер, 1881-87, с. 204]. V нижній
частині Кубані розселялися черкеси; староруські
літописи називали їх касогами, а осетини  кабардинцями.
На широких просторах між Азовським морем та Доном
нашим літописцям були відомі яси (або оси)  предки
сучасних осетинів. Тут також сиділи значні групи хозар, що
залишилися після розгрому князем Святославом Хозарії.
Ось таке постійне різноетнічне зовнішнє оточення мало
місто Тмутаракань, яке являло собою міцне укріплення
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й великий торговельний центр-порт Приазов'я та
Кавказького Причорномор'я.

Тмутаракань стала постійним місцем перебування ру-
сів, що становили більшу частину населення, після
розгрому Хозарського каганату і перемоги Святослава над
ясами й касогами. З XI ст. у Тмутаракані існував монастир
з церквою Богородиці, який був філією
Києво-Печерського монастиря.

Ще на початку X ст. Тмутаракань залежала від
Києва і підкорялася київським князям. Після того як влада
за великокнязівський стіл перейшла до Ярослава
Мудрого, Тмутаракань перейшла у володіння чернігівського
князя Мстислава Тмутараканського  рідного брата
великого князя; вона стала складовою частиною

Чернігівського князівства. Слід нагадати, що Мстислав провадив
жорстку політику за утримання Тмутаракані в своїх
володіннях по відношенню до хозар, а здебільшого до ка-
согів та ясів. Він особисто вбив касозького князя Редедю
й цим примусив підкорятися касогів. Пізніше він часто
використовував загони хозар і касогів під час воєнних
походів. Як відомо з літописних джерел, у 60-ті рр XI ст.
тут управляв князь Ростислав Володимирович,
якому платили данину яси й касоги. Він істотно впливав
на Крим; його також боялася Візантія. З літопису відомо,
що корсунський намісник греків у Криму (катепан)
отруїв князя Ростислава, аби позбутися небезпечного сусіда.
Це вивликало повстання населення Корсуня (Херсонесу),
серед якого було багато русів. Мешканці міста забили ка-
тепана камінням.

З другої половини XI ст. Тмутаракань
перетворюється на місце тривалого перебування прихильників
чернігівських князів і пристановищем незадоволених
князів-ізгоїв.

Незадоволені розподілом земель не на свою користь
князі в боротьбі зі своїми противниками вдавалися до
використання половців, дозволяючи їм розграбовувати
й плюндрувати києворуські землі. Гостра міжкнязівська
боротьба розгорілася відразу ж після битви на р.Сожи-
ці. Її роздмухали князі-ізгої  онуки Ярослава Мудрого;
вони виступили проти своїх дядьків Ізяслава та
Всеволода Ярославичів, які позбавили їх земель, що дісталися
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їм у спадок. Найбільше були утиснуті інтереси синів
покійного князя Святослава Чернігівського, який
помер, перебуваючи на великокиївському троні. Це  Гліб,
Олег, Давид, Борис та Ярослав. До них приєднався також
і князь-ізгой Борис Вячеславич  онук Ярослава Мудрого
й син покійного князя Смоленського. Особливо бурхливу
діяльність проявляв Олег Святославич проти Ізяслава,
а особливо проти Всеволода, що посів у Чернігові і якого
автор «Слова о полку Ігоревім» назвав цілком
справедливо Олегом Гориславичем: «Тьй бо Олегь мечемь
крамолу коваше и стрБлы по земли сБяше... Тогда при ОлзБ
Гориславичи, сБяшется и растяшеть усобицами...» [Орлов,
1938, с. 69]. Перебуваючи в Тмутаракані, йому вдалося
зібрати значні військові сили, залучивши половців. Тоді
влітку об'єднані війська Олега вщент розбили дружини
Всеволода у битві, відомій як битва на літописній річці
Сожиці (25 серпня 1078 р.) й відвоювали Чернігів.
Останній змушений був звернутися за допомогою до Ізяслава
в Київ. Ізяслав разом зі своїм сином Ярополком поосені
виставили велике військо й обложили Чернігів, проте не
могли його взяти, зустрівши відчайдушний опір з боку
мешканців міста. Згодом на заваді постали дружини
Олега та Бориса з загонами половців. Поспішив на допомогу
батькові та своєму рідному дядькові зі своїми дружинами
й Володимир Всеволодович (Мономах), що тоді князював
у Смоленську.

Противники зустрілися у вирішальній жорстокій січі
на Нежатиній Ниві 2 жовтня 1078 р. Ще на початку битви
наклав головою Борис Вячеславич. Хоча війська князів-
ізгоїв і отримали нищівну поразку, але в цій битві було
підступно вбито й князя Ізяслава  найстаршого з братів
Ярославичів. Великим князем Київським по праву став
Всеволод Ярославич (1078 -1093): «Всеволодъ же сБде КыевБ
на столБ отца своего и брата своего, приимь власть Русь-
скую всю» [ПСРЛ, 1952, т.2, 195]. Отже, він почав
розпоряджатися й іншими князівствами, які були підвладні колись
його батькові Ярославу Мудрому. Свого сина Володимира
він посадив у Чернігові; племіннику Ярополку Ізяслави-
чу віддав Володимир на Волині, а в додаток ще й Туров.
Такий розподіл князівств та інших володінь з точки зору
тодішніх міжкнязівських відносин вважався незаконним і,
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ясна річ, не міг заспокоїти противної партії незадоволених
князів. У 1079 р. з половецькими ордами виступив Роман,
але під Воїнем зазнав невдачі. Всеволоду вдалося
укласти мир з половцями, а Романа було забито нібито через
сварку з одним з половецьких ханів [Татищев, 1963, т.2,
с. 93]. У цій справі не безсторонніми виявилися й хозари,
що були в союзі з половцями і які не могли жити в мирі
з неспокійним братом Романа  Олегом Святославичем.
Очевидно, не без втручання візантійського
імператорського двору Мономаховичів, родичів Всеволода по його
дружині, хозари захопили Олега й заслали у далеку Візантію,
де він пробув чотири роки, два з яких перебував на о. Родос
[Путешествие игумена Даниила.., 1864, с. 7]. А в
Тмутаракань великий князь Всеволод послав свого посадника
Ратибора [Татищев, 1963, т. 2, с. 94]. Проте Тмутаракань
продовжувала залишатися й надалі пристановищем для
князів-ізгоїв та їх прибічників. Після заслання Олега сюди
незабаром прибули з Волині Давид Ігоревич та син
Ростислава Володимировича  внука Ярослава Мудрого,
Володар, які прогнали Ратибора.

1083 року з Родосу повернувся Олег і, схопивши
Давида та Володара, знов став розпоряджатися Тмутаракан-
ню. Маючи неспокійну вдачу, він наразі почав готуватися
до нової боротьби зі своїми противниками-князями.
Насамперед Олег Святославич помстився хозарам, з вини
яких він опинився на далекій грецькій землі. Він, як
свідчить літопис, «изсБче козары» за те, що вони були
співучасниками вбивства Романа [ПСРЛ, 1962, II, 196]. Волинських
князів-невдах Давида й Володара Олег відпустив у свої
володіння.
Тим часом Всеволод продовжував

перерозподіляти й далі володіння. Він переміщував на кращі землі
своїх найближчих родичів, натомість зважуючи на те,
щоб не зачіпляти інтересів незадоволених племінників.
Так, він надав Давидові Ігоревичу замість Володимира,
що належав його батькові, Дорогобуж, чим викликав
невдоволення у Ярополка Ізяславича, який лише щойно
закріпив за собою Волинь. Однак Ярополка приборкав син
Всеволода Володимир (Мономах). Невдовзі в цих
суперечках сам Ярополк загинув від руки невідомого на
ймення Нерадиця.
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1093 року помер останній з синів Ярослава
Мудрого  великий князь Київський Всеволод. Його місце
за згодою Володимира Всеволодовича посів прибувший
з Турова Святополк Ізяславич (1093-1113), який не
проявив себе за роки свого правління державою ані як
розумний державний діяч, ані як вдалий полководець. Попри
все це була ще й жорстока, честолюбна та користолюбна
людина. Незважаючи на прихильну зустріч з боку киян
(прийняли «з радістю», як відзначав літопис), Святополк
не рахувався з ними, за що звинувачував його києворусь-
кий літописець.
Святополку одразу ж прийшлося зіштовхнутися

зі складнощами, без негайного вирішення яких
продовжувала існувати реальна небезпека загибелі Київської
Русі. Дошкульні половецькі напади лише посилювалися,
а князівські усобиці розхитували державний устрій.
Особливо потерпала від цього Київська земля, спустошувана
половецькими ордами. Про це нагадує нам з гіркотою
запис у літопису, де йдеться про те, що коли одразу по
смерті великого князя Всеволода прийшли половці
вимагати «миру», тобто чергового викупу, Святополк не
порадився ані зі старшою дружиною батька свого, ані
дружиною покійного стрия й негайно заарештував
половецьких послів, лише опираючись на поради своїх туровських
радників  «нетямовитих друзів» [ПСРЛ, 1962, II, 209].
V свою чергу розлючені половці вдерлися на Русь і
обложили Торчеськ  столицю «своїх поганих» у Пороссі,
де мешкали торки, вірні союзники руських князів.
Прагнучи миру, Святополк змушений був відпустити послів,
але половці продовжували спустошувати руські землі.
Тоді зопалу він негайно зажадав виступити зі своєю
дружиною проти половців. Проте війська, що було під рукою,
виявилося явно замало  всього вісімсот душ
дружинників, і на цей раз Святополк послухався дружинників
та послав за допомогою до Володимира Мономаха в
Чернігів. Мономах не лише сам прийшов зі своїм військом,
а й негайно закликав Ростислава приєднатися до нього.
Невдовзі князі зустрілись у Видубецькому монастирі 
родовому осередку Мономаховичів, як розповідає
літописець, зі Святополком, але так і не дійшли згоди. Лише
бояри примусили їх припинити чвари й помиритися,
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бо «погані гублять землю Руську». Тож вони змушені були
діяти спільно. Але плани так і лишилися різні: Володимир
прагнув укласти з половцями мир, а Святополк 
воювати до переможного кінця. Та зрештою підкорившись волі
великого князя, об'єднані військові дружини вирушили
до Треполя (сучасне Трипілля), де 26 травня 1093 року,
в день «святого Вознесіння», за містом відбулася битва
з половецькою ордою. Ось як описував літописець зустріч
руських дружин з половецькими полчищами: «И минув-
ше Треполь, проидоша валъ. И се ПоловцБ идяху противу,
стрБлци противу пред ними; нашимь же ставшимь межи
валома, и поставиша стязи своя, и изидоша стрилци

из валу» [ПСРЛ, 1962, II, 211]. Отже, половці, вийшовши
на вал та поставивши свої стяги, налягли всією силою
на руські дружини. Спершу вони натиснули на дружину
Святополка, і ті, не витримавши натиску, побігли в розтіч;
за ними останнім побіг Святополк, який невдовзі ледве
зміг сховатися за укріпленими стінами Треполя.
Дочекавшись ночі, повернувся з ганьбою до Києва.

Затим половці накинулись на військо, очолюване
Володимиром та Ростиславом і в лютій січі перемогли
останніх. Багато хто з дружинників утонув у
весняному повноводді Стугни, намагаючись уплав урятуватися
від ворога. Не подолав річки і Ростислав, який на очах
безсилого щось зробити Володимира, що сам ледь не
втонув, зник, поглинутий холодними паводковими водами
[ПСРЛ, 1962, II, 212]...

Половці безкарно накинулися спустошувати плодючу
Київську землю. Відчайдушний їм опір продовжували
чинити лише захисники Торчеська. Вони зі своїх міцних
укріплень вражали ворога стрілами: «Изъ града убиваху
многы отъ противныхъ» [ПСРЛ, 1962, II, 212]. Хоч
половці наглухо й блокували його, та оборонці, знемагаючи
від спраги й голоду, не впускали ворогів у місто. Дев'ять
тижнів тривала облога Торчеська, де мешкало в мирі
і злагоді змішане тюрсько-слов'янське населення. Спроба
великого князя будь-що пробитися на допомогу мужнім
оборонцям не увінчалася успіхом і призвела до нової
відчутної поразки. Це трапилося 23 липня 1093 р у битві
на р.Желані. Святополку з двома дружиниками вдалося
втекти до Києва, а Торчеськ після тривалої облоги було
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захоплено й спалено дотла. Залишки мешканців міста
було забрано в полон. Не оминув лиха й Київ-град:
половці спустошили його околиці й пограбували місто [ПСРЛ,
1962, II, 212].

Невдовзі великий князь Святополк уклав мирний
договір з половцями, виплативши їм, напевне, величезний
викуп та закріпивши мир династичним шлюбом з дочкою
хана Тугоркана, який так багато приніс горя на землі
руські в останнє десятиліття XI ст. Тут не буде зайвим
зазначити, як оцінював ті події російський історик XVIII ст.
В.Татіщев. Він зокрема писав, що Святополк був
безсилий у боротьбі проти половців і змушений укласти
шлюбну угоду, так як не бачив іншого виходу [Татищев, 1962,
т. II, с. 101].

А тим часом 1094 р. раптово пішов походом разом
з половцями на Чернігів князь Олег Святославич,
що як хижий яструб налетів зі свого кубла в Тмутара-
кані. Він підступив до Чернігова, спалив передмістя, але
міста взяти не зміг. Однак після тижневої облоги міста
Володимир Мономах вирішив віддати Чернігів
сильнішому супернику, уклавши угоду з Олегом, а сам повернувся
до Переяслава. V своєму «Повчанні дітям» він
згадуватиме ті тяжкі події і як шкодуючи палаючі села та
монастирі, з болем залишав Чернігів... V винагороду за свій успіх
Олег віддав на поталу половцям землі Чернігівщини,
і вони грабували й плюндрували її. Ці напади жорстоких
кочовиків на міста й села потягли за собою сумні
наслідки спустошення та полонення людей, яких величезними
натовпами гнали в половецькі вежі.

Не зважаючи на мир, що був укладений Святополком,
половці продовжували також спустошувати й грабувати
землі Київщини. Майже щорічно вони нападали на Русь,
ускладнюючи становище, яке й без цього було вкрай
напруженим через періодичні неврожаї та феодальні чвари,
що почастішали. З Печорського Патерика стає відомо,
що «быша брани многы от Половець, к сим же и усобица
бысть в та времена, глад крЪпокъ, и скудость веліа при
всем в Руской земли» [Абрамович, 1930, с. 149]. I одним
з головних винуватців, як нами вже зазначалося вище,
був Олег Святославич. Якщо переважна більшість інших
князів надавали підтримку великому князю Святополку,

6-12-377 81

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД КОЧОВИКІВ ХІ-ХИСТ. ПЕРШІ МАСОВІ НАПАДИ ПОЛОВЦІВ НА РУСЬ ТА БОРОТЬБА З НИМИ



ГЕРОЇЧНА БОРОТЬБА РУСІ З ПОЛОВЦЯМИ В XI ДО ПОЧАТКУ XIII СТОЛІТТЯ

в боротьбі проти половецьких орд, незважаючи на не
зовсім прихильне особисте ставлення до нього, то Олег
щоразу ухилявся від спільних дій руських князів. Так,
у 1095 році Володимир Мономах перебив половців
на чолі з ханами Ітларем та Кітаном, що прийшли з
вимогою відкупу. Виступивши потому в похід на половців, Свя-
тополк і Володимир зажадали приєднання до них Олега.
Князь погодився, але так у похід і не вийшов. Того ж таки
року, коли в поході на кочовиків були Святополк та
Володимир, половецькі орди підступили до Юр'єва (сучасне
м.Біла Церква) і взяли в облогу, але не змогли захопити,
хоч і завдали величезних руйнувань. Місто вдалося
відбудувати лише в 1103р. [Андриевский, 1883, кн.9-10].

V 1096 р. великий князь Святополк з Володимиром
намагалися запросити Олега на зустріч до Києва з метою
обговорити з усіма політичними силами подальші дії
проти половців. На що Олег відповів зухвало й погордливо:
«...нБсть лБпо судити (мене) епископомъ и черньцемь,
или смердомь», відверто побоюючись різкого осудження
всіма верствами його практично зрадницької політики
[ПСРЛ, 1962, II, 220].

Визначною постаттю в боротьбі з половцями останніх
десятиліть XI та в першій чверті XII ст. і взагалі на
політичній арені Київської Русі цього періоду виступає
Володимир Мономах (1053-1125). Визначні події цих часів
не могли не впливати на формування політичного
світогляду та державну діяльність багатьох діячів тієї доби.
Але одного лише зовнішнього впливу було б замало для
того, щоб з'явилась така рідкісна і своєрідна для раннього
середньовіччя особа далекоглядного державного діяча,
полководця і вченого, якою була постать Володимира
Мономаха.

Володимир, син Всеволода Ярославича, народився

якраз за рік перед смертю свого діда, великого князя

Київської Русі Ярослава Мудрого. Матір'ю

Володимира була грекиня на ймення Марія  донька
візантійського імператора Костянтина IX Мономаха. Під час
хрещення Володимира нарекли Василієм; за
християнською традицією новонародженим на Русі нерідко
давали два імені  слов'янське і грецьке. Зростав і
виховувався Володимир у високоосвіченій сім'ї Всеволода
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Ярославича  великого князя Київської Русі. Як
свідчив пізніше Володимир Мономах у своєму «Повчанні»,
його батько знав п'ять мов; він підкреслював важливість
такого явища як знання багатьох чужоземних мов.
«В томь бо честь есть от иных земель»,  наголошував
він [ПСРЛ, 1962, І, 246].

Дід Володимира, Ярослав Мудрий, що любив книги,
вдень і вночі читаючи їх, був найбільше прив'язаний
до свого сина Всеволода і помер ледве не на руках його,
як свідчив літописець. Він тримав Всеволода завжди біля
себе, і коли помер, то найбільше опікувався похоронами
все той же Всеволод, наголошується в тому ж літописі.
Коли Ярослав Мудрий помер у Вишгороді  своїй
заміській резиденції, прах його було перевезено на санях
до Києва й поховано в Софіївському соборі. [ПСРЛ, 1962,
II, 150-151]. Біля батька поховали й Всеволода
Ярославича, «бо він любив його більше від його братів».

З родини покійного Ярослава Мудрого, що брала участь
у похоронах, літописець, як бачимо, називає лише
одного Всеволода, а останні його не цікавлять. Оповідь про
особливу прихильність Ярослава до свого сина
Всеволода, а також палка і найбільша турбота останнього під час
поховальних приготувань, подана літописцем вочевидь
з тенденційністю пізніше, в той час, коли онук Ярослава
Володимир Всеволодович став великим князем. На
догоду йому черговий укладач «Повісті минулих літ»
Сильвестр цим, як і багатьма іншими літописними оповідями,
прагнув нагадати читачеві про заслуги й правомірність
посідання Володимиром Мономахом великокиївського
княжого столу.

Про свою теплу любов Ярослава Мудрого до батька,
про побут і звичаї освіченої родини не міг не знати
Володимир. Мати Володимира прибула до Києва з
високоосвіченого візантійського роду Мономахів; вона мала також
неабияке виховання та високу для свого часу освіченість.
Не може бути анінайменшого сумніву в тому, що вона
разом зі своїм високоосвіченим чоловіком дала своєму
найулюбленішому синові вельми високу освіту і виховала
в ньому найкращі риси державного діяча і воїна.

Володимир Всеволодович провів своє дитинство в
Києві, а юнацькі роки його минали в Переяславі  стольному
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граді землі Переяславської, яку по праву успадкував його
батько. Формування патріотичного світогляду,
військового та державного вишколу Володимира Мономаха
відбувалося, таким чином, під впливом освіченої
родини, культурного оточення нащадків Ярослава Мудрого
та його двору; великий вплив на його світогляд і
виховання мали староруська та візантійська література; його
палкому патріотизмові і відданості справі єдності
Київської Русі, за яку всіма силами й способами боровся й
заповідав нащадкам своїм Ярослав Мудрий, також сприяли
києворуські традиції, знання яких Володимир здобував
з народних переказів та літописних історичних джерел.
Непересічне значення в справі виховання військових
навичок і майстерності мав той факт, що Володимир виріс
і здобув військове загартування в Переяславі  в центрі
третього за своїм значенням руського князівства, якому
довелося вести майже безперервну війну з кочовиками
на стратегічних підступах до Києва. Саме тут у нього
виховані були вольові якості полководця і мудрого
державного діяча, на що давно звертали особливу увагу
історики [Ляскоронский, 1892, Голубовская, 1915, Орлов, 1946
та інші]. Як згадував сам Володимир, він з тринадцяти
років почав тяжку, сповнену знегод і труднощів
життєву школу, яка визначила напрямок його діяльності.
Про свій шлях воїна-полководця, політичного діяча
і людини докладно виклав Володимир Мономах у
своєму відомому «Повчанні дітям», що вміщене лише в
єдиному списку «Повісті минулих літ» за Лаврентіївським
літописним зводом.

Тоді, коли прийшов Володимир Всеволодович
княжити в порубіжному Переяславі (з 16 років), велика
небезпека безперервно нависала над Переяславською землею,
і на нього ліг увесь тягар оборони земель. Це були роки
найбільшої половецької активізації. Особливо проявив
свій талант воїна-полководця Володимир Мономах у часи
правління Переяславським князівством (1094-1113). Отже,
Володимир повинен битися з половцями й ходити, як
згадується в його «Повчанні», за Сулу. Щоб попередити
напади половців, він вчиняє походи за Римов, що
знаходився на Сулі. Він побив тут Ітлареву орду, взяв
половецькі вежі й ходив за р.Голтву [ПСРЛ, 1962, І, 249].
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Ми не будемо тут перейматися докладним аналізом
Мономахового «Повчання», збереженому в єдиному
списку у складі Лаврентіївського літопису під 1096 р.,
а лишень розглянемо в загальних рисах цей твір з точки
зору тих питань, які стосуються безпосередньо боротьби
з половцями. Володимир повчає не мати гордості в серці
своєму, старих шанувати як батька, молодих  як брата;
він напучує своїх синів як воїнів, щоб вони покладалися
не на воєвод і варту, а самі всюди ряд рядили. Повчання
Мономаха в тій мірі, де воно стосується виховання синів
як воїнів, перегукується з войовничими поняттями часів
Святослава Ігоревича. На війну вийшовши, пише
Володимир, про лінощі треба раз і назавжди забути, пильнувати
вночі, зброю тримати при собі, рано вставати й берегтися
п'янства і блуду, бо людина, захоплена зненацька, гине
[ПСРЛ, 1962, І, 246].

Описуючи свої ратні подвиги, Володимир Мономах
подав яскраві картини боротьби з половцями. Він
особисто ще за життя батька та після його смерті уклав
дев'ятнадцять мирних угод з половецькими ханами;
звершив безліч походів, з яких великих  83, а малих 
без ліку. Сотні половецьких ханів були полонені
руськими дружинами під проводом Володимира Мономаха.
Половці тремтіли, лише почувши його ім'я. Основні ідеї
«Повчання» це  зберегти Руську землю, об'єднавши
всіх руських князів для спільних походів на Степ.

Укладач «Повісті минулих літ» (друга редакція; перша
редакція, що належала, ймовірно, ченцеві Печерського
монастиря Нестору, не збереглася) ігумен Видубицького
монастиря Сильвестр переробив заключні статті «Повісті»,
присвячені подіям кінця XI-початку XIIст. та тісно пов'язані
з діяльністю Володимира Мономаха. На догоду великого
князя Володимира і, цілком імовірно, не без його участі,
був завершений літописний звід «Повісті», що
закінчувався 1116 роком, через три роки після приходу Володимира
Мономаха на київський великокнязівський стіл. Справді,
якщо йти вслід за літописним оповіданням XII ст., то
жоден з князів до часу монгольської навали не змальований
у літопису так яскраво, щоб міг зрівнятися з Володимиром
Всеволодовичем ані за своєю енергією, ані за розумом, ані
за авторитетом, яким наділив його літописець.
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Провідну роль в обороні Русі від кочовиків Володимир
Мономах починає відігравати з середини 90-х рр. XI ст.
Після катастрофи, що спіткала Київську Русь у битвах
з половецькими ордами на Стугні та Желяні, а також
спустошень кочовиками околиць Києва, Святополк став
міцно триматися союзу з Володимиром. Але навіть
за умови цього, здавалося б, щільного дуумвірату
провідних на Русі князівств  Київського й Переяславського,
боротьбі з половцями продовжували заважати міжкня-
зівські феодальні чвари. Натхненником і зачинателем
цих усобиць залишався й надалі зловісний Олег
Святославич, який сидів віднині не в далекій Тмутаракані,
а в самому серці широких просторів Наддніпров'я і Поде-
сення  Чернігові. Хоч він і повернув собі ціною великої
крові своїх співвітчизників та ціною змови з половцями
спадковий батьківский стіл, а разом з ним і великі
простори земель Чернігово-Сіверянщини, проте залищався
незадоволеним своїм становищем, перебуваючи на
нижчому шаблі феодально-князівської ієрархії; князя
Чернігівського не полишала думка, що він син великого князя
Святослава Ярославича, а вершину в державному і
політичному житті Київської Русі посідають нижчі  сини
його стриїв, які повинні бути принаймні нарівні з ним.
Найзапеклішим своїм ворогом Олег Святославич вважав
князя переяславського Володимира Всеволодовича, який
перед цим сидів у Чернігові зовсім недавно і, при першій
же слушній нагоді, залишаючись у Переяславі, міг
повернути собі Чернігів всупереч його (Олега) волі. Та й інші
феодали стереглися важкої руки князя Володимира, який
намагався впроваджувати на Русі політику свого батька,
його військові та політичні задуми і яка полягала в
необхідності загальноруської єдності в протистоянні Степу.
Він ще за життя батька, за свідченням його «Повчання»,
як вихор літав з одного кінця руських земель в інший,
безжально приборкуючи більших і менших князів 
запеклих противників великого князя Київського.

Після смерті Всеволода серед великої маси князів ки-
єворуські літописи найбільше виділяють його сина
Володимира. Це пояснюється насамперед не лише видатними
якостями та освіченістю Володимира Всеволодовича,
а й прихильністю до нього укладача літописного зводу

86



початку XII ст. ігумена Сильвестра. Недаремно він
невдовзі після завершення другої редакції «Повісті минулих
літ» здобув єпископську кафедру в Переяславі. Так
віддячив йому Володимир.

Починаючи з 80-х рр. XI ст. зі зникненням
небезпеки з боку печенігів та торків, яких приборкала Русь,
у південних степах Східної Європи для половців більше
не існувало грізних суперників серед кочових племен.
Половецькі орди посіли тут панівне становище і могли
вільно спрямовувати свої зусилля проти Київської Русі,
де точилися криваві міжкнязівські чвари. Не минало
жодного року, щоб не горіли руські села й міста.
Користуючись своєю багаточисельністю, що досягала сотень
тисяч воїнів і щільному розміщенню кочів'їв вздовж
південних земель Русі, половці могли одночасно з'являтися
в багатьох місцях руських земель і не давали змоги
руським силам зосередити належну увагу для відсічі нападів.
До того ж в останній рік життя Всеволода посилилися
конфлікти в середині оточення князя  як між
старими боярськими родами, так і молодими  висуванцями
дружинних кіл. Серйозним негараздам сприяла і
страшенна засуха, що паралізувала Руську землю в 1092 р.
(часті засухи на Русі  звичне явище), наслідки якої
були катастрофічні. Того ж таки року половці
розрізненими загонами підступили до руських міст і захопили
Пісочен, Прилуки, Переволоку та безліч сіл. А вже в 1096
році у травні місяці хан Боняк руйнував околиці Києва,
Куря  Переяславщину, Тугоркан штурмував сам
Переяслав [Голубовский, 1884, с. 79].

Смертельна загроза з боку половців примусила князів
Святополка й Володимира міцніше згуртовувати сили
Русі, а тих, хто проводив відверто прополовецьку й
практично зрадницьку політику, карали. Так, Святополк
і Володимир за зухвалість та непокору силою покарали
Олега Святославича, захопивши Чернігів. Олегові
вдалося втекти до Стародуба, а згодом князі взяли в облогу
це місто, яка тривала понад місяць. Побитих було багато
з обох боків, і була «брань люта», як відзначав літописець.
Зрештою Олег змушений був просити миру і цілувати
хрест, поклявшись у такий спосіб з'явитися з братом
Давидом до Києва, «яко то есть старей в земл£ нашБй
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Кыевъ, и ту достоить намь снятися (зійтися  М. М.)
и порядъ положити» [ПСРЛ, 1962, І, 230; II, 221]. Наведені
слова літописця, внесені ним у «Повість минулих літ»,
засвідчують роль і місце Києва в період феодальних війн
та боротьби з кочовиками. Київ продовжував лишатися
традиційним центром об'єднання руських земель перед
зовнішньою загрозою.

Святополк і Володимир повернулись з-під Стародуба
до Києва. А проте міжусобна боротьба князів руських
була лишень на руку половецьким ханам. Саме тоді, коли
точилася кровопролитна боротьба біля стін Стародуба,
половецькі орди на чолі з Курею та «безбожним,
шолудивим» Боняком плюндрували Київську та Переяславську
землі. Хан Боняк вдерся на околиці Києва і спалив
навколишні села, Кловський та Германия монастирі,
пограбував і підпалив Печерський монастир, а також Красний
двір  резиденцію князя Всеволода. Ці події докладно
описані в літописі; тут без сумніву відчувається живе
свідчення сучасника-літописця і безпосереднього мешканця
Печерського монастиря, який спостерігав і пережив те,
що творили вандали-половці в той час на околицях Києва
[ПСРЛ, 1962, І, 232-234; II, 222-224].

А 31 травня того ж року інший половецький зверхник 
хан Тугоркан, зі своєю великою ордою оточив Переяслав.
Захисники зачинилися за брамою міста й чекали
допомоги від свого князя. Невдовзі несподівано для половців
Святополк і Володимир зі своїми дружинами подолали
біля Заруба (сучасне с. Зарубинці) Дніпро й підступили
до міста. 19 липня 1096 року відбулася вирішальна
битва. Київські і переяславські дружини та озброєний народ
під проводом Володимира Мономаха раптово вдарили
на половецький стан і нанесли нищівної поразки. Вороги
втікали в цілковитому безладі, а руські воїни доганяли
й знищували їх. Тут було вбито й самого половецького
хана Тугоркана разом зі своїм сином. Труп хана  свого
тестя  Святополк перевіз до Києва і поховав біля
Берестова на пагорбі, на перехресті доріг, щоб бачили вороги
й пам'ятали, що з ними буде така ж кара за підступність
та ворожість. Цей факт літописець зафіксував з точністю
до дня і години  20 липня «в пятокь 1 час дне» [ПСРЛ,
1962, І, 231-232; II, 222].

88



У битві з половцями біля Переяслава Володимир
Мономах виявив себе як блискучий полководець великого
масштабу. Одначе важлива й переконлива перемога
загальнонародних сил на Переяславщині над половцями,
а також загибель одного з войовничих половецьких
провідників  хана Тугоркана не принесли тривалого
спокою для Русі. Загроза не лише не зменшувалась, а дедалі
зростала. Тим часом не вщухала й міжусобна боротьба
між князями.

2. КНЯЗІВСЬКІ З'ЇЗДИ.
НАСТУП НА ПОЛОВЦІВ.

ПОХОДИ РУСЬКИХ ДРУЖИН
У ПОЛОВЕЦЬКІ СТЕПИ
НАПРИКІНЦІ XI
ТА В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХИСТ.

Не зважаючи на те, що на половцівможна було очікувати майже не щодня біля
стін південних руських міст, серед князів ще гостріше
розгорялись міжусобні криваві чвари. Олег Святославич,
приміром, хоч і дав клятву на хресті не воювати більше
зі своїми противниками-князями, а проте як ця обіцянка,
так і інші були здебільшого від лукавого. Він не прийшов
до Києва з Давидом, як обіцяв, а пішов на Смоленськ,
щоб зібрати нові сили для подальшої боротьби за землі
та владу. Зібравши військо, потому пішов на Муром, де
сидів удільним князем Ізяслав Володимирович. Олег розбив
дружини Ізяслава і зайняв Муром. У цій запеклій сутичці
загинув князь Ізяслав Володимирович. Тіло вбитого
перевезли до Києва, де й поховали в дідівській усипальниці
в церкві Спаса на Берестові, а згодом його прах було
перенесено в Новгород і поховано в Софіївському соборі.

Олег захопив усю Ростово-Суздальську землю,
призначивши своїх посадників у захоплених містах та збираючи
з них данину і навіть прагнув заволодіти Новгородом,
де князював тоді Мстислав Володимирович. Однак князь
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новгородський не без допомоги половців та свого брата
Вячеслава з дружиною виступив проти олегових
дружин, очолюваних братом Ярославом. Олег, почувши про
виступ мстиславової дружини, залишив Ростов і
Суздаль, спаливши останній. Об'єднані сили під проводом
Мстислава наздогнали Олега й розбили вщент у битві
на р. Колоква. Хоча Олегові й вдалося втекти до Мурома,
а згодом до Рязані, він усе ж змушений був залишити
й ці міста та укласти мир з Мстиславом, а також зрештою
відмовитися раз і назавжди виступати проти Святополка
й Володимира.

Не зважаючи на те, що великим князем Київським був
Святополк Ізяславич, він напевне вимушено підтримував
Мономаха через побоювання його зростаючого
авторитету серед князів, тож відкрито не виказував свого
незадоволення. Отже, Володимир Мономах фактично став на
чолі коаліції князів руських. Він прагнув у першу чергу
ввести в практику князівські з'їзди з метою запобігти
міжусобиць.

Перший княжий з'їзд відбувся восени 1097 р. в Любечі1.
В ньому взяли участь Святополк з Володимиром, брати
Святославичі  Давид та Олег, а також Давид Ігорович
та Василько Ростиславич. Його найголовніша мета 

«строенье мира», тобто покінчити зі згубними чварами
та міжусобицями. Літописець акцентує нашу увагу саме
на одностайності думки: «Почто губимь Рускую землю,
сами на ся котору дБюще? а половци землю нашу несуть
розно, и ради суть оже межи нами». Князі домовились,
що надалі кожен повинен триматися своєї вотчини і не
переступати меж землі іншого. Землі і князівства кожен
тримає відповідно до лінії його роду, як поділили колись
батьки: Святополк  Київ разом з Туровом, який
призначався йому раніше; Володимир  Переяслав, Смоленськ,
Ростов із землями; Мстислав  син Мономаха 
Новгород разом з землею; Святославичі (Олег, Давид і
Ярослав)  Чернігів і навколишні землі. Крім цих прямих
родових ліній нащадків Ярослава Мудрого
залишалися ще князі, які належали до віддаленої родової гілки:

1 М.Грушевський припускав (і не без підстав), що тут мається на увазі урочище
на лівому березі Дніпра під Києвом, а не відоме місто на Чернігівщині, бо
практично всі з'їзди збиралися саме під Києвом; див.; Грушевський, 1905, т. II, с.90.
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Давид Ігорович отримав Володимир на Волині, Володар
Ростиславич  Перемишль на Сані, а Василько Рос-
тиславич  Теребовль. Князі заприсягайся, що «отселБ
имБмься во едино сердце и съблюдБмь Рускую землю,
каждо держить очьчину свою... Аще отселБ кто на кого
вьстанет, та на того будемь вси» [ПСРЛ, 1962, т. I, 256-257].
Але про підкреслену в літописі одностайність князів годі
й говорити. Чвари не припинялися й надалі.

Любецький з'їзд тимчасово припинив боротьбу
провідних князів  Святополка і Володимира з князями-ізгоя-
ми Святославичами за Чернігівські та Новгород-Сіверські
землі. Відтепер розгорілася ворожнеча в Галицькій та
Волинській землях. По всьому видно, що рішенням з'їзду
залишився незадоволеним Давид Ігорович, який змушений
був віддати частину своїх земель Ростиславичам.
Найбільше його непокоїв князь Василько Ростиславич, а
головне, що ця особа була вельми популярною як у Галицькій,
так і на Волинській землі. Князь Василько перед цим
прославився героїчними подвигами у війнах з Польщею, тож
Давид Ігорович, відчуваючи силу і перевагу свого сусіда,
боявся, що Василько може стати небезпечним ворогом
і завоює собі ще більше довір'я на Волині.

Невдовзі після з'їзду Давид Ігорович повідомив Свя-
тополку Ізяславичу про начебто існуючий заколот проти
нього Володимира Мономаха й Василька Ростиславича.
Мовляв, галицькі князі не так давно вже вбили Ярополка
Ізяславича  брата Святополка, а тепер він гадає, що
подібне мають зробити як з ним, так і з великим
князем. Ні Василько, ні Мономах про це, звичайно, і в сні не
помишляли. Святополк не наважився сам розправитися
з Васильком, а передав його в руки Давида. Теребовлян-
ського князя схопили у великокнязівському палаці й по-
звірячому осліпили в Звенигороді під Києвом. Укладач
«Повісті минулих літ» запозичив відомості про трагічну
подію з галицьких джерел. Безпосереднім автором цих
подій був якийсь Василій, про якого нам нічого не
відомо. Після осліплення нещасного Василька доправили
як в'язня до княжого міста Давидового  Володимира.

Почувши про цю жорстоку подію, що відбулася одразу
ж після клятви на хресті, Мономах обурився. Його
підтримали всі Святославичі й виступили об'єднаним військом
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проти великого князя. Врятувала Святополка від кари
лише одна обставина: кияни вмовили Мономаха не
воювати на радість половцям і переконали, що винуватцем
осліплення Василька був Давид Ігорович. Великий князь
Святополк зобов'язувався сам покарати підступного во-
лодимирського князя.

А тим часом розгорілися чвари між Давидом
Ігоровичем, з одного боку, та братами Васильком і Володарем
Ростиславичами, з іншого. В цій боротьбі князь Давид
втратив своє князівство, але незабаром відновив свою
владу за допомогою половецького хана Боняка. Тож для
уладнання чергового конфлікту між князями в
серпні 1100 р. було скликано князівський з'їзд в Світичах,
де суворо засудили вчинок Давида (він також був
присутній на з'їзді) за те, що «кинув ножа серед нас» [ПСРЛ,
1962, II, 249], позбавивши його Володимира й перевівши
на незначне князівство. В літописі не йдеться про інші
рішення князів на з'їзді, зокрема, про подальшу боротьбу
з половцями, але, слід гадати, що це питання не сходило
з порядку денного.

Як відомо, це болюче питання розглядалося на
наступному з'їзді на річці Золотчі під Києвом 1101р., де
обговорювався й готувався похід на половців; останні мабуть
передбачували у майбутній війні свій нещасливий кінець
і послали своїх послів на з'їзд з проханням укласти мир.
Наразі такий мир уклали в Сакові під Києвом, проте
безперервне віроломство половців не давало підстав
сподіватись на тривалий мирний перепочинок, і військову
операцію було перенесено на пізніший строк [ПСРЛ, 1962,
II, 249]. До того ж у половецькому стані хани різних
великих і дрібніших орд могли діяти кожен на свій розсуд.
Вони, наприклад, могли будь-коли рушити свої війська
на руські землі, що і траплялося не раз.

Володимира Мономаха як справжнього патріота своєї
землі ніколи не покидала думка про те, що
спустошливим нападам половців потрібно покласти край. І він
наполегливо діяв, турбувався про захист Руської землі.
Так, у 1103 році на Долобському озері, що під Києвом,
зібрався ще один загальнокнязівський з'їзд, щоб
остаточно обговорити питання про час виступу проти
половецьких орд. Мономах наполягав на тому, щоб виступити
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ранньою весною, а Святополк був проти, мовляв, не час
воювати навесні, адже цим ми «хочемь погубити смерды
и роль ихъ». Володимир Мономах відповів на це, що
дивно йому таке чути, бо чому ж ніхто не хоче зрозуміти,
від чого буде шкоди більше: від того, що смерда вб'ють,
коли він буде орати, а коня заберуть, заберуть і жінку
та дітей, і все майно. Коня шкода, а смерда чому б не
пожаліти?.. І не міг ніхто йому проти цього заперечити.
Так оповідає нам літописець ті події, пройнятий і сам
великим патріотизмом, стверджуючи, що сам Бог вложив
у серце руським князям добру думку йти всіма силами
на половців [ПСРЛ, 1962, II, 252, 253]. Тієї ж весни на чолі
з Святополком та Володимиром об'єднані дружини
сімох князів (Олег не приймав участі начебто через якусь
хворобу) вирішили вдарити по ворогу. Вирушили вниз по
Дніпру кіннотою та на подіях і дійшли в кінці березня
до о. Хортиця. Затим ще йшли 4 дні відкритим полем
і нарешті зустрілись із численною половецькою ордою.
V запеклій битві, що відбулася на р. Сутин (десь у басейні
річки Самара), було отримано блискучу перемогу, вбито
двадцять половецьких ханів, таких як Алтуноп, Урусоб,
Асуп, Сурбар, Кочій, Кунам, Ченегреп, Куртик та ін.,
захоплено багаті трофеї, про які з гордістю повідомляв
літописець: «взяша бо тогда скоты и овцЬ и кони, и вельблуды
и вежЬ с добытком и с челядью... И приидоша в Русь
с полономъ великымъ, и съ славою и с победою великою
усвояси» [ПСРЛ, 1962, II, 255]. Серед багатьох полонених
був і відомий хан Белдуз, якого привели до Святополка.
Як розповідає літописець, хан запропонував багатий
відкуп  золото, срібло, коні, худобу. Великий князь відіслав
того до Володимира Мономаха, який і слухати не
схотів про якісь там дари, справедливо дорікнувши ханові,
мовляв, скільки вони вже присягали не ходити на руські
землі, а проте й далі проливають кров християнську. Тож
звелів негайно стратити його за звинуваченням у
порушенні половцями присяги не нападати на Русь.

Внаслідок цього вдалого походу на половців руським
князям вдалося звільнити печенігів і торків та
розселити їх на Пороській оборонній лінії. Ці тюрські поселенці
як надзвичайно вправні воїни повинні були приймати
перші удари половецьких орд і обороняти Руську землю.
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Тоді ж було відновлено ряд укріплень на півдні, що були
зруйновані під час половецьких наскоків. Так, наприклад,
1104 р. князь Святополк відбудував Юр'єв, спалений
половцями [ПСРЛ, 1962, II, 256]. У Юр'єві та навколо нього
поселяли виведених зі Степу полонених кочовиків, у т.ч.
половців або куманів. Недаремно поблизу Фастова й
дотепер існують села Велике Половецьке та Мале
Половецьке. Часто переселених печенігів, берендеїв, торків, ковуїв,
каєпичів називають у староруських літописах Чорними
клобуками.

Два роки не нападали половці на Київську Русь і лише
оговтавшись від страшної поразки, хан Боняк,
зібравши величезну орду, пішов у Середню
Наддніпрянщину. Про цей напад є згадка літописця під 1105 роком,
зв'язавши напади половців з появою хвостатої комети
на небі та затемненням Місяця, що відбулося 13
грудня того ж року. І дійсно, хан Боняк під Зарубом узимку
переміг берендеїв і торків, що цілком імовірно
виступали проти половців. Ще двічі нападали половці на
Переяславщину та Київщину, за якими щоразу Мономах
організовував погоню, але невдало. 1106 року половецькі
загони нападають на Зарічеськ (тепер  містечко
Заріччя на Рівненщині) і спустошують його. Проте цього разу
руській дружині вдається організувати погоню й розбити
ворога аж на Дунаї, звільнивши полонених та
повернувши здобич.

Навесні 1107 року хан Боняк знов пограбував
переяславські землі, захопивши багато коней, а влітку того
ж року разом з Шаруканом та іншими ханами підступив
до Лубен, узявши його в облогу. Об'єднані сили руських
князів пішли на підмогу оборонцям міста. На цей раз
приєднався до руського війська і князь Олег Святославич
зі своєю бойовою дружиною. Успішно переправившись
через Сулу вони розгромили численні половецькі орди,
вбивши Тааза  брата Боняка, та полонивши хана Сургу
з братами. Старий Шарукан ледве втік, позбувшись
усього свого майна [ПСРЛ, 1962, І, 282]. Руські воїни
повернулися з великою перемогою. А на початку наступного року
Володимир, Давид і Олег вели вже мирні переговори
з половецькими ханами, які завершились успішно.
Мирну угоду було скріплено ще й династичними шлюбами:
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Володимир Мономах посватав за свого сина
(майбутнього сумнозвісного князя Юрія Довгорукого  засновника
Москви й руйнівника Києва) доньку половецького хана
Аєпи з роду Асеня, а Олег Святославич  за свого сина
Святослава ханську доньку з роду Гіргеня [ПСРЛ, 1962,
I, 283]. Такі мирні договори руських князів зі знатними
кочовиками скріплювалися шлюбними зв'язками, як
правило, їх синів з доньками половецьких ханів.

Проте в 1108-1110 роках продовжувалися
напади половецьких орд на Русь з угруповання Боняка,
і це змушувало Володимира Мономаха діяти рішучіше
й далекоглядніше. Так, у кінці 1109 р. він посилає військо
вглиб Степу  аж до Дону, яке захоплює величезну
кількість половецьких веж  до 1000, а навесні 1110 року
великий князь Святополк, Володимир Мономах і
Давид Святославич здійснюють новий похід на половців.
Вони зі своїми дружинами дійшли до Воїня, але змушені
були повернути назад з причини начебто якоїсь
небезпечної хвороби (сап?  В. Т.), що викликала загибель
коней у цій місцевості. А можливо, князі не знали напевне
розташування половців і побоювалися заглиблюватися
далеко в Степ, залишаючи в небезпеці свої тили.
Цікаво, що приблизно в цей час половці також наблизилися
до Воїня і з невідомої причини повернули назад. На жаль,
у літописі про справжню причину не йдеться.

Як зафіксовано чітко в літопису, похід об'єднаних
руських дружин у далекі половецькі степи відбувся в кінці
зими 1111р. В поході на грізного ворога брала участь
більша частина князів та їх військових сил, на чолі яких
стояли великий князь Святополк з сином Ярославом,
Володимир Мономах і Давид Святославич з синами
[Ляскоронский, 1907]. Літописна оповідь про ці події
цікава своєю докладністю, яка свідчить про безпосередню
участь самого автора. За своєю манерою викладу і
змістом, особливо в заключній частині, ця оповідка нагадує
«молитву» Мономаха з його «Повчання» [ПСРЛ, 1962,
II, 269-278].

Руські війська вийшли в лютому, коли ще лежав сніг
і йшли цілий місяць. Як оповідає літопис, об'єднані сили
руських князів були вже на Сулі в п'ятницю другого тижня
Великого посту, а в суботу  на Хоролі. Тут їм довелося
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стояти ще тиждень, а далі рушили в неділю, коли
зазвичай «хрест цілують». Середохресне християнське свято
буває в середині четвертого тижня посту. Тоді якраз
наступили весняні талі води, і князі з кінною дружиною
«сани пометаша» дійшли до Псла, а потім зупинились
на Голтві, чекаючи на піших «воїв». Від Голтви все

військо рушило в напрямку Ворскли й прибуло сюди у
вівторок, бо «на завтра в среду хресть целоваша». Від Ворскли
до шостої неділі посту військо перейшло «многи рБки»
і дісталося басейну Дону у вівторок. Тут воїни одягли
кольчуги й шоломи. Як видно, до того часу вони йшли
легко одягнені, а військове спорядження та зброя
доставлялися вслід за військом спочатку на санях, а потім
возами. Загони «изрядиша», тобто одягнувшись у броню
та надійно озброївшись, підійшли до Шаруканя 
половецького міста, яке перебувало вже в Половецькій
землі на Сіверському Дінці [Барсов, 1885, с. 303-305]. Вони
без бою захопили місто, а невдовзі й Сугрів. Руські
дружини зустрілися з авангардом половецького війська
25 березня (в «Лазарево воскресенье и Благовещенья
день») на р.Сальниці, правій притоці Сіверського Дінця,
де й відбулася вирішальна битва. 27 березня основна
маса половецького війська була повністю знищена. Було
захоплено величезну кількість полонених, худоби,
коней. Києворуський літописець урочисто підкреслював,
що «възвратишася Русьтии князи вьсвояси, сь славою
великою к своимъ людемъ, и ко всимъ странамъ далнимъ,
рекуще къ Грекомъ, и Угромъ, и Ляхомъ, и Чехомъ, донде-
же и до Рима пройде» [ПСРЛ, 1962, II, 273].

Цей старанно організований похід руських князів
нагадував своїми наслідками переможний рейд у 1107 р.,
але він був набагато визначніший. У 1111 році було
завдано нищівного удару й знищено величезні сили половців.
Після цього походу регулярні напади половецьких орд
на Київську Русь припинилися на тривалий час.
Переможні походи руських на половців під проводом Володимира
Мономаха, виведення з віддалених південних земель
у межі Русі підлеглих половцям інших тюрських племен,
спустошення половецьких веж сильно послабили міць
войовничих половців, підірвали їх економічну й військову
могутність. Організаторський та блискучий військовий
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хист Володимира Мономаха настільки налякав половців,
що протягом всього його сидіння на великокнязівському
столі (1113-1125) кочовики не посміли самостійно
нападати на Русь. Жоден літопис не зафіксував у ці роки бодай
одного нападу половців на Руську землю. Руські поети
оспівували похід 1111 р. у своїх піснях, уривки яких дійшли
й до нас. Душею цього героїчного періоду був Володимир
Мономах. Він виступає в народному билинному епосі,
в феодальній літературі, дружинній поезії як головний
ініціатор і проводир походів на половців. Ось як пізніше
оспівували його подвиги: «Мономах знищив Половців,
загнав хана Отрока в край Обезів (Грузію), за залізні ворота
(Кавказькі гори), а Сирчан зістався на Дону, відживився
рибою (був у крайній біді). Тоді Володимир Мономах пив
Дін золотим шоломом і забрав усю землю їх, загнавши
клятих Агарян» [Грушевський, 1992, т.2, с. 105]. До речі,
історія втечі половецького хана Отрока (Атрака)  сина
Шарукана, на Кавказ, яскраво змальована в панегірику
початку XIII ст., присвяченому князю Роману Мстисла-
вичу і вміщена в Іпатіївському літописі, підтверджується
грузинськими хроніками. Зокрема відомо, що
грузинський цар Давид прийняв на службу до 40 тис.
половецьких воїнів під проводом хана Отрока [Плетнева, 1958, т.1,
с. 221-222].

V 1113 р. після свята Паски тяжко захворів великий
князь київський Святополк і невдовзі помер (16 квітня.
 В.Т.) у своїй літній резиденції за Вишгородом. Тіло
Святополка було перевезено до Києва й урочисто
поховано в Золотоверхому Михайлівському соборі,
побудованому за часів його сидіння в Києві та названому на його
честь. Християнське ім'я Святополка було Михаїл. Люди
дивувалися величезному багатству, яке роздавала його
дружина-княгиня  монастирям, священослужителям,

бідним, як це водилося за християнським обрядом.
На десятий день після поховання Святополка кияни

зібралися на раду й послали до Переяслава бояр
просити Володимира Мономаха на київський стіл. А в цей час
у місті вибухнуло повстання киян, можливо, інспіроване,
на думку П. Тол очка, певними київськими боярськими
силами, орієнтованими на Володимира Мономаха [Толочко,
1987, с. 100]. Перший раз Володимир хоч і розчулився
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(за свідченням літописця  «плакася велми и не пои-
де»), проте відмовився, оскільки добре пам'ятав, що займе
«чужий стіл», адже київська феодальна верхівка
неодноразово виступала проти цього, коли він намагався посісти
князем у Києві після смерті батька. Отже, виходить цілком
логічно, що Володимир Мономах як тонкий і
надзвичайно розумний політик хотів легалізувати свій незаконний
прихід до Києва «запрошенням киян». А коли повсталі
пограбували двори тисяцького Путяти (ставленика Свято-
полка й прибічника Святославичів), соцьких, єврейських
купців, через чотири дні кияни («нарочиті мужі») знову
послали до Володимира, з рішучою вимогою посісти
княжий стіл, бо станеться лихо багатьом боярам, монастирям
тощо, як зазначає літописець. Тож він дав згоду
черговим прибульцям з Києва. З того часу Володимир
Мономах «сЬдЬ на столь отца и дЬдъ своихь, и вси людье ради
быша, и мятежь влеже» [ПСРЛ, 1962, II, 276]. Тут не
можна обійти однієї надзвичайно важливої деталі, поміченої
у «Повісті минулих літ»: літописець Мономаховичів двічі
наголошує на тому, що Володимир зайняв «стол отень
и дЬдень», тобто цим зайвий раз виправдовується й
підтверджується начебто легітимність отримання ним влади
у Києві.

Посівши великокняжий стіл у Києві, Володимир
Мономах наразі зміцнює свою владу, зосередивши у своїх
руках величезну територію, де були посажені Мономахо-
вичі або їх союзники. Як правило, ці союзи скріплювалися
династичними шлюбами. А будь-які непокори чи
незадоволення з боку князів рішуче придушувалися. Отже,
починаючи з 1113 р. під «важкою» рукою київського князя
Володимира Мономаха переважали тенденції до міцного
єднання києворуських земель. Літописець виразно
підкреслював важливість міцного союзу князів та єдності
Русі за часів Мономаха: «съвъкупишася братья Русции
князи» [ПСРЛ, 1962, II, 280].

І з половецьких степів за період князювання
Мономаха вже не було тієї небезпеки, що роздирала Київську
Русь упродовж багатьох років. Тож не зайве наголосити
й на тому факті, що половці не посміли напасти на Русь
одразу після смерті Святополка, бо вперта боротьба з ними
між 1103-1111 рр. була недаремною завдяки багатолітнім
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зусиллям і воєнному талантові Мономаха. В часи його
князювання ми зустрічаємо лише одну літописну
звістку, датовану в Іпатіївському літописі під 1116 р., як
Володимир посилав свого сина Ярополка, а чернігівський
князь Давид свого сина Всеволода на Сіверський Донець.
Вони взяли тоді три половецьких міста Сугрів, Шарукань
і Балин, а Ярополк привів собі в жони полонянку
(«красну вельми»)  доньку знатного вельможі [ПСРЛ, 1962,
II, 284].

Послаблення половецьких нападів на Київську Русь
у часи правління Мономаха та його сина Мстислава
можна пояснити ще й тим, що в середовищі кочовиків
також точилася боротьба. Так, проти половців не раз
виступали інші кочовики  торки й печеніги. Про таке
повстання нам відомо з Іпатіївського літопису. Наприклад,
після походу на половців Ярополка і Всеволода в 1116 р.
відбулася дводенна битва на берегах Сіверського Дінця
торків і печенігів з половцями, але повсталі були розбиті
й змушені йти під захист Володимира Мономаха,
переселившись на Русь. А натомість було й інше. Приміром,
невідомо з яких причин у 1121р. Володимир прогнав
якісь групи берендеїв з Русі, а торки й печеніги самі того
ж таки літа повтікали [ПСРЛ, 1962, II, 286]. І навпаки,
деякі половецькі угруповання шукали дружніх зв'язків
з Києвом. Відомо, що таке намагання увінчалось
успіхом: син Мономаха Андрій у 1117р. повінчався шлюбом
з онукою Тугоркана.

Звичайно, слід погодитись з висловленою давно
істориками думкою, що служба на порубіжжі зі Степом,
де київські князі поселяли «своїх поганих»  тюрських
степовиків, була тяжкою і небезпечною; доводилось
постійно зіштовхуватися з відважним, жорстоким і хижим
ворогом  половцями, які мстилися колишнім своїм
підлеглим за втечу від своїх господарів. Тож нові поселенці,
що розміщувались на південних межах руських земель,
часто не могли утримувати натиску половців і втікали
з наділених руськими князями місць; нерідко кочовиків,
полонених у походах на половців, поселяли в глибинних
районах києворуських земель [Ляскоронский, 1907, с. 25-
28]. Про це свідчать навіть сучасні назви сіл і урочищ
України. Ми вже згадували про торків, що мешкали на півдні
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Київщини. Й до цього часу збереглися топонімічні назви
у віддалених районах Київщини та інших українських
областей. Існує село Велике Половецьке в Сквирському
районі, а Мале Половецьке  у Фастівському. В
Бердичівському районі Житомирщини є село Половецьке.
Дехто з істориків вважає, що давня назва Бердичева,
можливо, була Берендичев і походить від слова берендеї.
Там же, на Житомирщині, в Радомишльському районі
є село Торчин, а в Дзержинському  Великокозарське.
На Поділлі поблизу Літина приселок називається Кума-
нівкою; можливо тут було поселена одна з половецьких
груп полонених  куманів. На галицьких землях існує
й донині село Козарівське, а на Коломийщині  Пече-
ніжинське. На Львівщині існують однойменні могила
й урочище  Половець. Подібні топоніми
зустрічаються на Волині і навіть далі на північ  на Берестейщині.
Та найбільше топонімічних назв тюрського походження
існує в Східній Україні: у Подесенні  села Команське
і Печенюги, на Стародубщині  Торки. Подібні назви
відомі й на Харківщині, які ми наводили раніше.

Підсумовуючи, слід наголосити, що з'їзд руських
князів на Долобському озері в 1103 р., який взяв напрямок
систематичного ешелонованого наступу вглиб Степу,

приніс позитивні наслідки. Наступальні заходи руських
князів на чолі з Володимиром Мономахом змінили
співвідношення сил на користь Київської Русі. В проміжку
1103-1132 рр. Іпатіївський літопис наводить лише 9
нападів половців на Русь, з яких 5 закінчились нищівною

поразкою половців і наступальними операціями руських
дружин. Ті походи, що були організовані руськими
князями в 1103 р. проти західно-дніпровського угруповання
половецьких орд, а також проти східно-донського в 1109,
1111 та 1116 р. закінчилися цілковитою поразкою
половців. Половці змушені були відійти аж до Кавказу.

А проте це не означало, що Київська Русь назавжди
позбулася небезпеки з боку половців. V 30-ті рр. XII ст.
після смерті київського князя Мстислава Володимировича
(1125-1132 роки правління) починається новий своєрідний
етап політичної історії Київської Русі та половців. На Русі
надовго перемагають відцентрові сили в міжкнязівській
політичній боротьбі, наслідком якої стала самовбивча
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феодальна роздрібленність руських земель, що привела
врешті-решт до катастрофи.

Міжусобна боротьба руських князів не тільки не
припиняється, а ще більше розпалюється. В ній виступають два
ворожих табори  нащадки Мономаховичів і Ольговичів.
Ці часи в половецькій історії до 70-х рр. XII ст.
характеризуються участю кочовиків у міжусобицях руських князів.
Особливо були серед них найактивніші Ольговичі, які,
наслідуючи зрадницьку політику Олега Святославича,
систематично залучають половців до свого союзу в боротьбі
з нащадками Мономаховичів. Спільниками Ольговичів
були баточисельні орди східно-донського угруповання
половців, які незабаром зміцніли після смерті
Мстислава. Крім того, союзу Ольговичів з половецькими ханами
сприяли й родинні зв'язки, що досить істотно впливали
на політичні відносини між ними.

3. БОРОТЬБА

РУСІ З ПОЛОВЦЯМИ

В ПЕРІОД

ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТІ.

Після смерті Володимира Мономаха,половці, сподіваючись на послаблення

союзу руських князів і залишаючись вірними своїм
розбійницьким традиціям, увірвались на територію
Переяславського князівства. Назустріч їм з військами вийшов
Ярополк Володимирович. Половці повернулися від
Переяслава і почали спустошувати Посулля. Ярополк
наздогнав їх і розбив [ПСРЛ, II, 289-290]. Тільки з 1128 по 1161
рік літописець нараховує 15 нападів половців на руські
землі, що діяли безпосередньо як союзники Ольговичів
[Плетнева, 1968, с. 222]. За рахунок постійних грабунків
збагатилось, відродилося й зміцніло розгромлене
Володимиром Мономахом донське угруповання половецьких орд.

Крім Мстислава, що посідав київський стіл у 1125-

1132 рр., залишалося ще чотири сини Володимира
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Мономаха: Ярополк, Вячеслав, Юрій і Андрій. Ярополк
ще за життя батька посів у Переяславі й залишався там
і після смерті. Він був на своєму місці, бо відзначався
хоробрістю і виявив неабиякі здібності полководця, що
забезпечило успішну боротьбу з половцями на околицях
Переяславської землі. Третій брат, Вячеслав, як уже
згадувалося раніше, спочатку князював у віддаленому від
Києва Смоленську, а потім був переведений до Турова.
Юрій Володимирович, що пізніше прозваний
Довгоруким, ще за життя батька почав князювати в
Ростово-Суздальській землі; Андрій сидів у Володимирі-Волинському.
Новгородом керував старший син Мстислава
Володимировича Всеволод, а Ростислав посів у Смоленську. Ізяслав
Мстиславич володів землями спочатку в Курську, а потім
у Полоцьку.

Чернігівськими землями володів князь Ярослав,
рідний брат померлих ще за життя Мономаха Олега
й Давида Святославичів. Особа ця нічим особливим
не відзначалася, тож син покійного Олега Святославича
Всеволод Ольгович напав на землі свого дядька,
вигнавши того з Чернігова. Не допомогло Ярославу і
втручання великого князя Мстислава та його брата Ярополка.
Всеволод Ольгович не без допомоги й підтримки бояр
та духовенства закріпився на столі. Він виявився
серйозним противником київського князя, а зрештою і всіх
Мономаховичів. У боротьбі з останніми він активно
використовував половців. Під час війни зі своїм дядьком
Ярославом за Чернігів він привів сім тисяч половців
на чолі з ханами Селуком та Ташем. Мстислав
Володимирович втрутився в боротьбу, прогнавши половців
[ПСРЛ, 1962, II, 290-291]. Після смерті великого князя
Мстислава його місце зайняв Ярополк Володимирович
(1132-1139). 1135 року половці знову активно втручаються
в міжкнязівську боротьбу за Чернігів та Переяслав. Вони
спустошують села і міста Переяславщини, підступають до
Києва, спалюють Городець. Наступного року Ярополк
Володимирович перевів свого брата Андрія з Володимира
і дав йому Переяслав, але проти виступив Всеволод
Ольгович, закликавши орди половців. Ольговичі з половцями
перейшли в грудні Дніпро й почали воювати в околицях
Треполя, Красного, Василькова й Білгорода, обступивши
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Київ з усіх сторін і Ярополк змушений піти на поступки
Ольговичам [ПСРЛ, II, 299].

Вигнання Всеволодового брата Святослава Ольгови-
ча з Новгорода в свою чергу стало приводом до війни
чернігівських князів Ольговичів з київським князем Яро-
полком Володимировичем. Закликавши половців, вони
спустошують Посулля, взяли Прилуки й збираються йти
на Київ. Всеволод Ольгович, приспавши пильність
київського князя Ярополка, збирав своїх прибічників з
військами біля Вишгорода. В 1139 році помирає Ярополк,
якому незадовго до смерті все таки вдалося на якийсь
час обєднати сили для боротьби з Ольговичами й дещо
стабілізувати внутрішнє становище Півдня Київської Русі.
Його місце займає брат Вячеслав, але не втримавши
владу в своїх руках, поступається місцем Всеволоду Оль-
говичу, який 4 березня 1140 року вийшов з Вишгорода
на Київ і вже наступного дня захоплює київський стіл
(1140-1146).

V Олега Святославича було три сини: Всеволод,
Святослав і Ігор. До 1123 р. усі вони сиділи на уділі свого
батька  в Новгород-Сіверському князівстві, допоки
в Чернігові правив їхній дядько Давид Святославич.
По смерті останнього чернігівський стіл посів Ярослав
Святославич  найстарший з Мономаховичів, якого
через п'ять років (1128 р.) вигнав войовничий племінник
Всеволод Ольгович. Після того як Всеволод зайняв
київський стіл, він передав Чернігів своєму двоюрідному
братові Володимиру Давидовичу (князь чернігівський
з 1140 по 1146р.). А тим часом Чернігова добивався Ігор
Ольгович на тій підставі, що Всеволод обіцяв йому
віддати чернігівські землі в разі захоплення Києва. Але ж
заодно Всеволод пообіцяв віддати Чернігів і
Давидовичам, завоювавши цим підтримку в боротьбі за київський
стіл. Тож він свідомо мусив посварити Мстиславичів
з Давидовичами, віддавши останнім Чернігів. Всеволод
зумів заручитися також і підтримкою князя
галицького Володимира Володаровича, який раніше домагався
самостійності свого князівства. Незадоволених князів
Всеволод Ольгович приборкував за допомогою
половців. Проте незалежним від Ольговичів залишався
далекоглядний і найамбіційніший з Мономаховичів Юрій
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Володимирович (Довгорукий)  тодішній князь Воло-
димиро-Суздальського князівства.

Щоб хоч трохи відволікти увагу своїх противників
від внутрішніх суперечок, Всеволод вряди-годи
організовує походи проти половців. Принаймні літописець згадує
про один такий похід у Половецький Степ, позначивши
його під 1140р. [Ляскоронский, 1907, с. 28].

Половці майстерно використовували незгоди серед
руських князів і прагнули використати їх з метою
подальшої наживи, принаймні здобути сякий-такий відкуп
від них. Тож вони не переставали з'являтися в межах
руських земель, загрожуючи черговими

спустошеннями. Спочатку руські князі ймовірно не були готові дати
належної відсічі і йшли на поступки, призначаючи
переговори на своїй території, що означало для того часу
слабкість тієї сторони, на чиїх землях велися перемови.
Так, одного разу місцем переговорів було вибране місто
чи урочище Малотин, на думку М. Карамзіна,
розташоване десь поблизу Сули й Дніпра. Зустріч не дала
жодних результатів як одній стороні, так і іншій. Половці
змушені відступити далі в свої степи. Та загроза
військового нападу з боку грізних степовиків не була усунута.
Лише коли князем київським став Ізяслав

Мстиславович (1146-1149), половці попросили миру [Татищев,
т. II, с. 165].

Одначе половці не відмовилися від своїх намірів і
продовжують активно брати участь у князівських
міжусобицях спочатку на боці князів чернігівських Ольговичів,
а потому на боці Юрія Довгорукого, коли розпалилася
жорстока боротьба між Довгоруким та його
племінниками Мстиславовичами за Київ. Князь Суздальський
Довгорукий, як відомо, був у родинних зв'язках з
половецькими ханами. Він був одружений на половчанці,
від якої народився Андрій Боголюбський.

Всеволод Ольгович прагнув зберегти велике
князівство Київське за Ольговичами. 1146 року він зібрав
киян на віче (слід думати, що це були збори київської
феодальної верхівки) і сповістив про те, що він тяжко
хворий, тож зажадав, щоб після його смерті вони
визнали князем його брата Ігоря Ольговича. Він наказав
на цьому віче: «цілуйте крест Игореви». Бояри цілували
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хрест, тобто заприсягнися Ігореві на Ярославовім дворі:
«рекоша ты нам князь», натомість літописець засвідчує,
що вони прийняли це нещиро: «яша по нБ лБстю» [ПСРЛ,
II, 320-321]. Відомо, що незважаючи на присягу,
принесену Ігорю, Гліб тисяцький та Іван Войтишич надіслали
таємне посольство до Ізяслава Мстиславича, який сидів
тоді в Переяславі, з проханням посісти київський стіл.
Коли ж Ізяслав з дружиною впритул підійшов під стіни
Києва, бояри, як і було домовлено, перейшли на бік
переяславського князя. Ізяслав чудово розумів, що ув'язне
в жорстокій боротьбі з Ольговичами, але заручившись
відчутною підтримкою київських бояр та чорних клобуків
(«своїх поганих»), а також фактично населення всього
Поросся, він рішуче пішов на протистояння. Тож Ізяслав
відповів київським боярам, що він готовий голову свою
покласти за них і всіх тих, хто населяє Київщину. Мовляв,
він іде на місто свого діда, а також батька свого.
Літописець мав на увазі той факт, що Ізяслав був онуком
Володимира Мономаха і сином покійного великого князя
київського Мстислава Володимировича.

Ігор Ольгович не волів так легко поступатися Києвом,
тож просив допомоги у своїх земляків з Чернігівщини.
Але його зусилля не увінчалися успіхом, а навпаки
скінчилися досить трагічно. 13 серпня 1147 року Ізяслав Мстис-
лавич прибув до Києва, а перед цим Ігоря тяжко побили
кияни. Згодом привели до Ізяслава і за наказом новоспе-
ченого київського князя постригли в ченці й заточили
у Видубицький монастир закутим у кайдани. Як відомо,
тоді монастирі були водночас і місцями ув'язнення.
Незабаром Ігоря було переведено в один з переяславських
монастирів, де й посадили в «поруб»  монастирську
в'язницю, а його дружини прогнали на Чернігівську
землю, пограбувавши дотла [ПСРЛ, II, 329].

Таким чином чернігівським Ольговичам не вдалося
закріпити своє князювання в Києві. З трьох братів
залишався лише один Святослав Ольгович, який володів
землями Новгород-Сіверського князівства. Двоюрідні
брати Давидовичі  Володимир та Ізяслав володіли
землями чернігівськими; в тісному союзі з ними перебував
онук Давида Святослав Володимирович [докладніше див.
генеалогію князів Чернігівських: Багалей, 1882].
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Святослав Ольгович докладав багато зусиль, щоб

визволити свого брата Ігоря. Між тим, його двоюрідні
брати Давидовичі входять у змову з Ізяславом Мстис-
лавичем з метою заволодіти новгород-сіверськими
землями. Вони мотивували свій союз з київським князем,
якщо вірити літописцеві, тим, що Ігор був ворогом Мо-
номаховичам і так само їхнім. Давидовичі радили
Святославу Ольговичу залишити Новгород-Сіверський і йти
до Путивля, де були ніби-то кращі землі, на що сівер-
ський князь відповів відмовою, мовляв, ніяких волостей
йому не потрібно, а лише тільки-но відпустили б його
з полону брата. Тож звернувся про допомогу до Юрія
Довгорукого. В уста Святославові літописець вклав
слізне благання: «Брата мого Всеволода Бог взяв, а Ігоря
взяв Ізяслав; прийди в Руську землю в Київ, будь
милосердний, розшукай мого брата» [Соловьев, т. І, с. 444-445].
Святослав також послав вірних йому людей у половецькі
землі просити у ханів  дядьків його дружини
половчанки  негайної військової допомоги. Половці не

гаяли часу: вони прислали кілька сот своїх ординців.
Давидовичі вирішили використати сприятливу

ситуацію, щоб покінчити з останнім з Ольговичів і заволодіти

всіма чернігово-сіверськими землями. Київський князь
Ізяслав Мстиславич не був проти того, щоб позбутися
ще одного претендента з Ольговичів на великокняжий
престол. Він, погодившись з Давидовичами, разом зі
своїм сином Мстиславом та допоміжними загонами переяс-
лавців і берендеїв пішов на Новгород-Сіверський. Тут уже
були зі своїми дружинами Давидовичі. їхні військові сили
зупинилися в лісі в Порахні  на березі річки Рахна.
Потім просунулись до Мельтекового сільця, а звідти
послали своїх воїв захопити Ігореві та Святославові
табуни  стадних кобил 3 тисячі та жеребців 1 тис. [ПСРЛ, II,
331-332]. Давидовичі взяли Ігореве сільце; тут було
зібрано величезні багатства  вина і меду, всякого «тяжкого»
товару  заліза, міді. Все це князі -звеліли завантажити
на свої вози; потім наказали запалити двір Ольговичів,
церкву і тік з хлібом, де стояло близько тисячі стогів.
Згодом Давидовичі пішли на Путивль.

Ізяслав Мстиславич звелів, як свідчить літописець,
віддати йому все майно, що належало Ігореві, а те що було
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Святославове, поділити на чотири рівні частини1. В
льохах виявилося 500 берковців меду, 80 корчаг вина. З
церкви вивезли геть усе до нитки: срібний посуд, золототкані
предмети, образи тощо. З маєтку Святослава Ольговича
біля Путивля забрано 700 душ челяді [ПСР Л, II, 333-334].

Тим часом Ігор Ольгович був привезений з Переяслава
до Києва і пострижений у ченці в Київському монастирі
св. Федора, а Святослав за порадою своїх знатних мужів
змушений був утікати в «лісну» сторону, тобто в область
ростово-суздальських земель. Тут князював його дядько
Юрій Володимирович (Довгорукий). Так, війна Давидови-
чів з Святославом Ольговичем була перенесена в землі
в'ятичів (Ростово-Суздальське князівство). Ізяслав
Мстиславович повернувся до Києва.

Святослав тоді стояв у Колтеску; сюди Юрій
Володимирович прислав йому на допомогу тисячу берендеїв та бі-
лозерські дружини, а сам пішов на Новгород. Захопивши
Новий торг і область, що лежала вздовж р. Мста, він звелів
Святославу воювати Смоленськ, де сиділи родичі Давидо-
вичів. Святослав розпочав воювати з племенем голядь,
полонивши велику кількість людей. Юрій Володимирович
послав своїх людей до Святослава з проханням завітати
до нього в Москву. Це перша літописна згадка про
Москву, датована 1147 роком [ПСРЛ, II, 339].

Москва була тоді невеликим князівським сільцем,
обнесена дерев'яним частоколом; вона розташовувалась
у гирлі р. Неглинної при її злитті з р. Москвою. Тож сюди
й запрошував Юрій Довгорукий свого родича та
спільника в міжусобній війні з києворуськими князями.

Які справи вирішував князь Юрій з Святославом і які
взагалі конкретні причини цього заклику, для нас
залишилися невідомими, проте вони могли зустрітися тут, слід
думати, з приводу зміцнення їхнього союзу для боротьби
з племінниками ростово-суздальського князя Мстис-
лавичами  внуками Володимира Мономаха. Відтепер
уже стояло питання не про інтереси Ольговичів. Юрій
Довгорукий сам намагається захопити Київ, щоб посісти
княжий стіл свого покійного батька Володимира
Мономаха. Поки що він діяв через Святослава Чернігівського,
який, без сумніву, за згодою Юрія Довгорукого ввійшов

1 Ізяславу, його синові та двом Давидовичам (прим, автора).
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у змову з половцями. Літописець розповідає про це так:
Святослав прийшов і став навпроти Неринська. Згодом
прийшли до нього половецькі посли від дядьків його,
тобто від половецьких ханів  Святославових родичів
по лінії дружини-половчанки, запропонувавши тому свої
послуги: якщо він звелить, вони негайно прийдуть зі
своїми військами. Святослав дав згоду, а сам пішов до Ді-
дославля, куди прибула орда хана Токсобокича. Згодом
до них приєдналися орди Коучевича та Горина.
Незалежно від цього інші половецькі орди спустошували черніго-
во-сіверські землі [ПСРЛ, II, 341-342].

А тим часом у Києві стало відомо, що Давидовичі
помирилися з Святославом Ольговичем і разом вступають
у змову з Юрієм Довгоруким, щоб іти на Київ проти
Мстиславичів. Тож кияни нагадали своєму князеві про
випадок, коли 1068 р. було випущено з ув'язнення Всес-
лава Полоцького і поставлено князем, а через це
сталося багато зла іхньому місту. А тепер Ігор  ворог наш
і не ув'язнений, а в монастирі ченцем, тож, мовляв, уб'ємо
його і затим підемо на Чернігів з метою розправитися
з Ольговичами. Отже, не зважаючи на вмовляння з боку

митрополита та тисяцьких Лазара й Рагуйла не робити
цього, кияни рушили до монастиря св. Федора, схопили
Ігоря, кинули на землю й потягли зв'язаного через Бабин
торжок на князівський двір і там з ним без ніяких вагань
покінчили. Згодом труп Ігоря на возі було перевезено
на Поділ і кинуто на торгу. Через деякий час за велінням
тисяцького Лазаря тіло було поховано в Семенівському
монастирі.

Ізяслава Мстиславича, коли відбувалися ці трагічні
події, в місті не було; він перебував у війську, що стояло
в верхів'ях р. Супою, на порубіжжі чернігівських та
переяславських земель. Він ретельно готувався до походу проти
об'єднаних сил чернігово-сіверських князів та їх
союзників половців. Невдовзі війська Ізяслава пішли на південні
міста Чернігівщини і деякі з них захопили. На допомогу
прибуло підкріплення в особі дружин брата Ростислава
Мстиславича зі Смоленська та полків його дядька

Вячеслава, і всі вони повернулися до Переяслава. Коли половці
дізналися, що йдуть об'єднані сили на чолі з київським
князем, вони покинули своїх спільників Ольговичів
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і Давидовичів і відступили в степи. Давидовичі з Ольго-
вичами змушені були повернутися до Чернігова.

Наступала нова фаза в боротьбі за князівський стіл
у Києві. З новою силою розв'язалась боротьба Юрія
Довгорукого з союзом князів Мстиславичів на чолі з
київським князем Ізяславом. Юрій тричі ходив на Київ.

У запеклій боротьбі Юрія Довгорукого зі своїми
племінниками Мстиславичами вирішальну роль відіграли його
родичі по лінії дружини-половчанки. В розпалі боротьби
Юрія за Київ половці не примусили себе довго чекати
і негайно втрутилися в міжкнязівську боротьбу. В 1150 р.
вони з'явилися на р.Супої і пішли відомою їм дорогою
через низину Ворскли, Псла й Сули. Невдовзі поблизу
Переяслава з'єдналися з дружинами Юрія
Володимировича. Об'єднаним силам київського князя на цей раз
вдалося дати гідну відсіч своїм супротивникам. Характерно,
що половці не грабували населення й не спустошували
києворуський край. Юрій зумів відвернути їх від цього.
У другому своєму поході на Київ він намагався залучити
на свій бік напівкочові тюрські племена чорних клобуків,
які мешкали, як відомо, у Пороссі. Проте князь
Довгорукий не врахував того, що чорні клобуки ворогували здавна
з половцями. Тож намагання Юрія Володимировича
поєднати свої інтереси й водночас примирити два тюркські
табори зазнали невдачі. Це успішно використали
противники Юрія  Мстиславичі. Вони попередили можливий
наступ половців в басейні р. Супою, зосередивши тут свої
потужні військові сили. Син київського князя Мстислав,
що княжував тоді в Переяславі, ставши на чолі бойових
дружин, зумів залучити до свого військового союзу тор-
ків, берендеїв та залишки орд печенігів, які кочували
за межами Київщини і завдав сильного розгрому
половцям на рр.Углі та Самарі [Ляскоронский, 1907, с. 31-32].

Переможний похід об'єднаних сил наддніпрянських
князівств на чолі з Мстиславом Ізяславичем і їхня

перемога спонукали половців до помсти. 1153 року вони
страшенно спустошили міста і села Посулля. Цей
спустошливий напад половців був такий блискавичний і
несподіваний, що військові загони Мстислава, які поспішили
прибути на місця половецьких спустошень, не змогли
наздогнати половецьку кінноту й повернули назад. У 1154 р.
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об'єднані сили Мстиславичів відбили ще один потужний
наступ з боку половців на Переяславщину. Цією
надзвичайно складною обставиною в наддніпрянських землях
вдало скористався Юрій Довгорукий і в своєму третьому
поході захопив Київ (1155-1158рр.). Він чудово розумів,
що половці будуть вимагати від нього немалої
винагороди за надану йому допомогу в битві за Київ, тож
розсадив своїх синів у найважливіших стратегічних містах,
укріпленнях  Вишгороді, Білгороді, Переяславі, Каневі
та інших місцях. Ці міста забезпечували надійну охорону
Києва від навали кочовиків. Він укріпив також деякі
міста Лівобережжя. Серед подібних укріплень відоме таке
місто на Подесенні, як Остер.

V всіх своїх спробах організувати великі походи на Русь
після 30-х рр. XII ст. половці зазнають невдачі, оскільки
об'єднані сили руських на чолі з Володимиром Монома-
хом нанесли кочовикам смертельний удар, що так і не
дав відродитись численним обезкровленим ордам
кочовиків. Натомість бурхливий розвиток феодальних
відносин на Русі викликав крайню ступінь не лише
територіальної, а й політичної роздробленності та
військової послабленності в порівнянні з XI  початком XII ст.,
тож і Київська Русь не в силі була виступити
організовано для остаточного знищення половців  найнебез-
печніших з кочовиків-сусідів.

З метою збільшення своїх сил половецькі хани не тільки

грабували слов'янське населення, а й намагалися
повернути в свою залежність ті племінні тюркські угруповання, що
відірвалися від половецьких об'єднань  торків, берендеїв
та половців, що покинули кочовища й оселилися на ки-
єворуських землях Поросся, Посулля, Ворскли та Десни.
Але на Пороссі половці зустріли рішучу відсіч населення
та князівських дружин, очолених Васильком
Юрійовичем. Отримавши відсіч на Пороссі, половці зосередили
свою увагу на чернігово-сіверських землях, де в цей час
княжив Ізяслав Давидович (1151-1158 рр.). Чернігівське
князівство межувало на півночі з Ростово-Суздальською
землею і Смоленським князівством; на заході  з
Полоцьким князівством і Північною Києвщиною; на

півдні  з Переяславським князівством; на північному сході
його межі сягали землі в'ятичів і Муромо-Рязанського
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князівства. З південного сходу широкими просторами
чернігово-сіверські землі прилягали до Половецького
степу. Звідси їм безперервно загрожувала навала грізних
степняків.

У 1154 р. половці втрутилися в боротьбу києворуського
князя Ростислава Мстиславича (1154-1155 рр.) з
чернігівським князем Ізяславом Давидовичем (1151-1158рр.) 
спільником Юрія Довгорукого. Через загрозу з боку
половців Ростислав Мстиславич змушений був зняти
облогу Чернігова, але це не врятувало його становища.
Використавши невдачу Ростислава Юрій Довгорукий
захопив київський стіл (1154-1158рр.). На київському столі
Довгорукому вдалося на короткий час досягти становища
старійшини руських князів, але вже 1157 р. проти нього
склалася ворожа коаліція на чолі з смоленським князем
Ростиславом Мстиславичем. У Києві, в свою чергу, мала
місце змова проти великого князя. Наслідком цього
стала загадкова смерть Юрія Довгорукого після бенкету
в київського боярина Петрила. Він був похований у церкві
Спаса на Берестовім [ПСРЛ, II, 488-489].

На великокняжий стіл запросили Ізяслава Давидовича,
коли він активно готувався до наступу на Київ. У
стольному граді під час похорону Юрія Довгорукого відбулися
масові заворушення киян. Вони пограбували
великокняжий двір і кілька заміських резиденцій. Отже, князівські
міжусобиці тяжко відбивалися на становищі народних
мас. Князі та їх знатні мужі збагачувалися за рахунок
народу. Всякий можливий випадок послаблення князівської
влади давав сприятливий привід для виразу класової
ненависті експлуатованих до експлуататорів. Народні маси
розправлялися зі своїми класовими ворогами.

Владу в Києві на один лише рік зайняв чернігівський
князь Ізяслав Давидович, залишивши в Чернігові свого
племінника Святослава Володимировича. Однак
обставини склалися так, що таке порушення престолонас-

лідування треба було виправляти, бо вони викликали
незадоволення всіх Ольговичів. Отже, Чернігівська земля
дісталася Святославу Ольговичу, а Новгород-Сіверська
Святославу Всеволодовичу.

У Києві знову влада перейшла до Мстиславичів.
Спочатку правив Ростислав Смоленський. 1166 року він очолив
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великий воєнний похід на південь Київської Русі для
охорони її ключових торговельних шляхів, що потерпали від
кочовиків, закликавши майже всіх південноруських
князів: «Посла Ростиславъ к братьи своей и к сыномъ своимъ,
веля имъ всимъ съвъкупитися у себе съ всЪми полкы
своими; и приде Мьстиславъ из Володимири, Ярославъ
брать его из Лучъска, Ярополкъ из Бужська, Володимиръ
Андреевич, Володимиръ Мьстиславичъ, ГлЬбъ Гюргевичь,
Рюрикъ, Давидъ, Мстиславъ, ГлБбъ Городеньский, Иванъ
Ярославичь и Галичьская помочь; и стояша у Канева
долго время, дондеже взиде Гречникъ и Залозникъ».

1167 року князь Ростислав несподівано помирає, і
великокняжий стіл переходить до Мстислава Ізяславича,
незважаючи на реальну наявність претендентів з
більшими правами. Новий київський князь примусив іменитіших
старших родичів відмовитись від своїх законних
претензій. V 1168 році він скликав до Києва князів на черговий
з'їзд, щоб разом обговорити його далекоглядні наміри
щодо походу на половців з метою покінчити з ними

остаточно. В тому ж році об'єднані руські сили рушили
на південь. До складу військових сил входили не лише
ополчення київські, а й дружини чернігівських Ольгови-
чів, удільних князів Гліба й Михайла Юрійовичів та ін.
Ось як обумовлювалася в літописі необхідність такого
походу: «Братье! Пожальтеси о Руской земли и о своей
отцинБ и дБдинЪ, оже несуть хрестьяне (половці.  П. Т.)
на всяко лБто у веж£ свои, а с нами роту взимаюче, всегда
преступаюче, а уже у насъ и Гречьский путь изъотымають,
Солоный и Залозный» [Толочко, 2000, с. 342].

З піднесенням Володимиро-Суздальського
князівства з середини XII ст. політичне життя в Київській
Русі не тільки не занепало, а дедалі пожвавлювалося.
Придніпров'я і Подесення залишалися опорою боротьби
з кочовиками. Провідну роль у цьому відношенні
відігравав Київ, хоч він і був спустошений Андрієм Бого-
любським у 1169 р. Прикладом цьому може бути саме
об'єднаний під зверхністю Києва похід на половців у
1170 р. V цьому поході брали участь дружини всіх пів-
денноруських князів, а також смоленських. Похід тривав
три з половиною тижні і завершився великим успіхом.
Об'єднані руські сили повернулися з походу з великою
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здобиччю до Києва якраз на Великдень. V літопису
оповідається, як половці повтікали, залишивши на поталу своїх
жінок, дітей і вози свої. Було захоплено половецькі вежі
на р.Углі, а інші  на Сніпороді, що біля Чорного лісу.
Тут руські дружини притиснули половців до лісу,
розбили їхні сили вщент, захопивши в полон безліч ворожих
воїнів, їхніх дітей, жінок, челяді, коней та іншої худоби
[ПСРЛ, 1962, II, 540].

За всіх обставин активної боротьби києворуських
князів з половцями слід підкреслити, що з 70-х рр. XII ст. роль
Києва та Переяслава в боротьбі з половцями дуже
послабла. Тільки окремі військові епізоди нагадували про
минулу їх славу і героїку. Водночас, починаючи з 70-х рр.
того ж сторіччя в половецькому таборі відбувається
зміцнення Східного (Донського) об'єднання кочівників,
яке стало найнебезпечнішим для Київської Русі. На
боротьбу з Руссю постають і ті групи кочівників, що не
належали до будь-яких конкретних великих об'єднань.
В літописах їх згадують під іменем «дикі половці».

Донське об'єднання відтепер (1172-1187 рр.) відіграє
провідну роль у боротьбі з Руссю. Об'єднувачем половців,
що кочували в межах Дону й Сіверського Донця, став
войовничий хан Кончак. Він прагнув об'єднати під своїм
самовладдям половецькі орди, що кучно
розташовувалися зі своїми вежами вздовж Дону та правої нижньої течії
Волги.

Номінальним зверхником західнополовецьких орд

(Дніпровське об'єднання) був хан Кобяк, який так і не зміг
створити сильного об'єднання. Ця група половців не була
згуртована в єдине ціле. Поза нею або безпосередньо
в її середовищі саме й існували так звані дикі половці.

1172 року, скориставшись послабленням єдності
військових сил Русі і подальшими міжкнязівськими
чварами, як свідчить літопис, «прийде множество Половец»,
що насувались у двох напрямках. Одна частина пішла
до Переяслава й стала біля Пісочина, а інша посунула
правим берегом Дніпра й стала поблизу Корсуня [ПСРЛ,
1962, II, 555]. Тут смертельні вороги господарювали на свій
власний розсуд: вони діяли безкарно в самому серці землі
Руської. Київський князь Гліб Юрійович (1171-1173 рр.)
змушений був їхати в половецький табір, що знаходився
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біля Переяслава, з покорою; в Переяславі номінально
князював тоді його 12-річний син Володимир Глібович.

До іншого угруповання половців, що перебувало в
Корсуні  «к Руським», тобто до тих, які чинили свою волю
«в Русі»  в землі Київській, Гліб послав передати, щоб
його чекали: «Йду в Переяслав замиритися з тими
половцями і повернуся до вас з миром» [ПСРЛ, 1962, II, 556].
Помирившись з половцями біля Переяслава й щедро
обдарувавши їх різними дарами, він зголосився поїхати
до половців, що стояли в Корсуні. Разом з ним перебував
і брат Михалько зі своєю бойовою дружиною, який
стояв перед цим на Перепетовому полі  околиці
Василькова. Натомість половці попередили Гліба й Михалька,
щоб вони не ходили до Корсуня; мовляв, ті не будуть
з ними розмовляти, поки не нападуть на Київ і не
візьмуть полон великий, та не повернуться з ним у
Половецький степ. Половці й справді рушили величезною
ордою в київському напрямку; вони захопили укріплене
місто Полонне та спустошили навколишні села, а потім
підступили до старокиївських укріплень, захопивши в
полон велику кількість людей з табунами коней, отарами
овець та іншу худобу [ПСРЛ, 1962, II, 559]. Страшна
звістка про лихо, що скоїлося, застала князя Гліба на
Перепетовому полі, і він волів було особисто йти на половців
з дружиною. Проте слуга з берендеїв умовив київського
князя не йти, а послати вслід половцям Михалька зі
своєю дружиною та берендейським військом. Гліб дав згоду
і об'єднане військо, активно підтримане населенням,
догнало половців за Бугом, розбивши останніх ущент, а
полонених повернуло до своїх домівок.

Таким чином, похід половців на Русь у 1172 р. був
відбитий, хоч і з великими втратами. Проте, починаючи
з 1172 року, половці з угруповання хана Кончака майже
щорічно нападають на Київську Русь. Наприклад, у
літопису під датою 1174 р. ми натрапляємо на образний запис
про те, що поки Святослав Всеволодович сидів у
Чернігові, а Роман Мстиславич  у Києві, половці розпочали
«пакость творити» по Росі. Водночас плюндрувалися
землі чернігівські й переяславські. На жаль, як розгорталися
події на Росі, в літопису не згадується. Однак яскраво
висвітлюється боротьба з половцями на Лівобережжі,
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зокрема похід Ігоря Святославича (героя «Слова о полку
Ігоревім») за Ворсклу. Поблизу Лтави він перерізав
дорогу половцям, що йшли на Переяслав на чолі з ханами
Кобяком та Кончаком, нав'язав бій і здобув цілковиту
перемогу, відбивши награбоване у навколишніх селах.
Наздогнавши рештки половців, уцілілих на полі битви,
руські вої частково побили, а частково захопили в полон
[Багалей, 1882, с. 236-237].

Слід підкреслити, що поблизу Санджара (недалеко від
сучасної Полтави) існувала усталена для половців
переправа через Ворсклу. Насамперед звідти в ті давні часи
завжди можна було чекати на небезпеку з боку
Половецького степу. Саме звідти дорога вела половців на
Переяславську землю. Тож щоб забезпечити свої землі від
несподіваного нападу кочовиків, переяславські князі
віддавали у володіння своїм васалам землі між Лтавою
й Санджаром лише за однієї умови: охороняти як
зіницю ока місця ймовірної переправи половців на землі
Київської Русі. Почасти великі князі київські покладали
цей обов'язок безпосередньо на переяславських князів,
їм доручалося також охороняти кордони й на
правому боці Дніпра. Так, Ростиславичі з цією метою віддали
Михайлові Юрійовичу (Михалкові) Поросся і Переяслав
[Ляскоронский, 1907, с. 40].

Наприкінці третьої чверті XII ст. настав деякий спокій
у міжкнязівських стосунках на Русі; притлумились було
бурхливі усобиці між Ольговичами та Мономаховичами.
Київський стіл посів уже підстаркуватий Святослав
Всеволодович (1176-1180рр.) з династії чернігівських князів.
Після вбивства Андрія Боголюбського (1174 р.) і
втихомирення народних бунтів у Ростово-Суздальській землі
також наступив відносний спокій. Усе це не могло не
відбитися сприятливо на зовнішньому житті Київської Русі,
зокрема, на відносинах з половцями-куманами. Хоч Рю-
рикові Ростиславичу і вдалося вдруге підступно захопити
київський стіл (1180-1181 рр.), але спокій у середовищі
князівських верхів знову відновився з поверненням на
великокняжий стіл Святослава Всеволодовича (1181-1194).

У таборі половців також концентрувалися й
зміцнювалися військові сили на чолі з амбіційним ханом Кон-
чаком. Половці, об'єднані Кончаком у відносно могутнє
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централізоване державне утворення, відкривають у
останній чверті XII ст. нову сторінку активної боротьби з
Київською Руссю. Вони відтоді починають свої хвильоподібні
походи на києворуські землі не розрізненими окремими
ордами, як це було раніше, а організовано, за заздалегідь
виробленим планом.

Так, 1177 року половці напали на Поросся і взяли
штурмом шість міст, підлеглих союзникам Київської
Русі берендеям. Не зупиняючись, вони пішли на
Ростовець, де нанесли удар руським військам, взявши у полон
багато бояр з челяддю та худобою [ПСРЛ, 1962, II, 603].
Метою цього вторгнення в землі Русі було захоплення
якнайбільше полону, послаблення сил руських та
розчищення шляху для майбутнього ешелонованого
наступу кочовиків. Тож у 1179 р. великі сили половців, цих,
за виразом літописця, «нечистих» і породження сатани,
під проводом хана Кончака вступили на територію
Переяславського князівства. Цей потужний наступ Кончак
здійснював у союзі з найорганізованішим Донським
об'єднанням кочівників. Половецький хан звелів ордам
спустошувати околиці багатостраждального Переяслава.
Дізнавшись про це, Святослав Всеволодович вийшов
з Києва, щоб негайно почати переговори з Кончаком.
Та дійшовши до Треполя, київський князь несподівано,
а чи навмисне, чи з інших якихось тільки йому
відомих міркувань не пішов далі. А коли дійшла звістка, що
половецькі орди, не дочекавшись дружин Святослава,
спустошили переяславські околиці, він рушив
пришвидшеним кроком у напрямкові Канева. Тут київський князь
вірогідно переправився на лівий берег Дніпра і зі своїми
дружинами дістався Сули й став навпроти Лукомля, де
мали повертатися половці до свого Половецького степу.
Проте половці розгадали наміри руських і організовано
та блискавично відступили в іншому напрямкові. Руським
дружинам не залишалося нічого іншого, як повернутися,
піймавши облизня, до своїх рідних володінь [Голубовский,
1884, с. 80-81; Ляскоронский, 1907, с. 40-42].

V 1180 році внаслідок тимчасової змови між Кончаком
та Святославом Всеволодовичем, а також недавнім
своїм супротивником Ігорем і в боротьбі за київський стіл,
києворуські князі на чолі з Рюриком Ростиславичем
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наносять нищівний удар об'єднаним русько-половецьким
силам на р. Чорториї, ледь не полонивши Кончака та Ігоря
Святославича [Моця, 2000, с. 565]. А вже влітку 1184 року
великий князь Святослав Всеволодович, розірвавши союз
з Кончаком, і князь Рюрик Ростиславич, що поріднився
зі Святославом через шлюб їхніх дітей, вирішили
виступити разом проти половців, які знов зібрали свої потужні
сили на чолі з Кончаком. Вони закликали інших князів.

До цього союзу приєдналися Мстислав і Гліб Святослави-
чі, Володимир Глібович з Переяслава, Всеволод Яросла-
вич з Луцька та його брат Мстислав, а також інші удільні
князі [ПСРЛ, 1962, II, 630-631]. Натомість князь Ігор, що
володів Новгород-Сіверським князівством, відмовляється
йти або виставити хоча б заслін проти половецьких орд,
за що переяславський князь Володимир Глібович нищить
кілька його прикордонних міст, караючи в такий спосіб
за зраду.

Дізнавшись про підготовлене для контрудару руське
воїнство, Кончак вирішує повернутись назад. Решта
половців на чолі з Кобяком, що не встигла відступити вчасно,
зіткнувшись з рішуче налаштованою дружиною
Володимира Глібовича, не витримала й відступила за Орель,
де зустріла руських стрільбою з луків. Проте на допомогу
переяславцям підоспіли полки Святослава й Рюрика.
Почалася жорстока січа. Руські ввірвалися в половецький
стан і почали рубати наліво й направо ненависних своїх
ворогів. Перемога була на їхньому боці. В полон було
захоплено багато половецьких воєначальників, у т.ч. й
самого Кобяка. За словами літописця, число полонених
досягало 7 тис. чоловік [ПСРЛ, 1962, II, 632]. Слава про
цю та інші перемоги Святослава розлетілася в усі закутки
Київської Русі і пізніше знайшла відображення в шедеврі
києворуської поезії «Слово о полку Ігоревім»: «Святославь
Великий Киевский,  співається в поемі,  грозою бя-
шеть, притрепал своими сильными пълки и харалужными

мечи, наступи на землю Половецкую, притопша хълмы
и яруги, взмути рЪки и озеры, иссуши потоки и болота,
а поганого Кобяка из Луку моря от жБлезныхъ великихъ
пълковъ половецкихъ, яко вихрь вторже; и падеся Кобяк,
во град£ Киевъ, в гриднице СвятославлБ». Черговий
похід половецького зверхника Кончака цього ж таки року
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також закінчується поразкою на р.Хорол. Як і раніше
в битві проти половців, тут особливо відзначився
переяславський князь Володимир Глібович, що йшов в
авангарді руських дружин, який як свої п'ять пальців чудово
вивчив і знав місцевість. Він також був відважним
воїном і великим стратегом. Коли руські дружини вийшли
на рубіж р.Хорол, то не зустріли жодного половця. Вони
форсували річку й зійшли на висоту, де побачили
зблизька скупчення половців та самого Кончака, що гарцював
на баскому коні. Руські навально наступали, вдаривши
всіма своїми силами. Ворог не витримав і почав
відступати, не дивлячись на те, що в половців була на той час
передова й нечувана до цього зброя  потужні луки,
тятиву яких натягувало аж вісім воїв. І стріляли вони також
«живим вогнем». Святослав захопив у полон і бусурмена,
відважного слугу Кончакового. Це був той самий воїн,
що влучно й дошкульно стріляв «живим вогнем». Кончак
зумів утекти. Руські захопили багато коней, зброї і
полонених [ПСРЛ, 1962, II, 636]. Сили половецькі були значно
послаблені.

Скориставшись істотним послабленням половців, нов-
город-сіверський князь Ігор Святославич, закликавши
на допомогу свого брата Всеволода та сина Володимира,
також вирішив іти в 1185 р. походом на далекі половецькі
вежі, що були віднині беззахисні. Спочатку сіверські князі
зустріли недобитих під Переяславом половців за Мерлом,
розбили їх і спокійно повернулися додому. Цей легкий
успіх запаморочив їхні гарячі голови. У вівторок, 23
квітня того ж таки 1185 року, честолюбивий князь Ігор удруге
виступив у похід на половців, вирішивши перейняти
славу великого князя Святослава. Допомагали йому і ковуї,
що отаборилися в межах Чернігівського князівства, яких
привів під знамена Ігореві старійшина Ольстин Олексич.
Дев'ять діб тривав похід, і 1 травня дружина Ігорева та
його союзники вже стояли на березі Сіверського Дінця
[Кудряшов, 1959, с. 26; «Слово о полку Игореве», 1965,
с. 43-94]. Переправившись на протилежний берег, вони
рушили в напрямку р. Оскол. Про ці драматичні події
розповів нам невідомий автор у своєму безсмертному творі
«Слово о полку Ігоревім». Вони згадуються також у
літописі й уміщені під 1185 р. І в «Слові», і в літопису йдеться
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про знамення, яке начебто побачив князь та його
сподвижники, але, проігнорувавши його, виладналися
супроти половців. А ось як оспівав ті далекі події великий поет
Микола Зеров у своєму чудовому сонеті «Князь Ігор»:
«Князь Ігор очі до зеніту звів III бачить: сонце під
покровом тьмяним. 11 Далека Русь за обрієм багряним, III горе
чорний накликає Див». Або: «В стременах став, зорить.
А кінь гребе III ловить ніздрями далеку вогкість Дону...»

Шість руських полків стали напоготові. Праворуч 
військо племінника Святослава; попереду  син Володимир
зі своїми хоробрими боями; поряд з ним  ще один полк
Ярославів з ковуями; інший полк, що складався з дружин
союзних князівств, був в авангарді. Вони разом рушили до
невеликої річки. Під градом стріл руські полки перетнули
річку й атакували ворога. Половці не витримали й
почали втікати до Дону. Лаврентіївський літопис свідчить,
що руські дружини, полонивши багато половців, стояли
три дні на вежах половецьких, пили й гуляли, і мріяли
дійти Дону, а там до Лукомор'я, тобто до Азовського моря,
куди і їхні діди не ходили. Якщо прийняти цю оповідку
за вірогідну, виходить, що дружинам Ігоря запаморочила
голови перша перемога, яку святкувати було ще
передчасно [ПСРЛ, 1962, І, 397].

В Іпатіївському літописному зводі, власне, в його
складовій частині  Київському літопису, епілог першої
перемоги над половцями трактується так, що нібито сам Ігор
звернувся до своїх дружин і нагадав їм про половецьке
військо, яке оговталось і ось-ось загрожуватиме по-
справжньому. Ігор думав повертатися додому в ту ж ніч.
Але Всеволод заперечив йому, мотивуючи втомою коней
і війська. Вої заночували в полі. Тут за словами автора
«Слова» задрімало «Ольгове хоробре гніздо, що далеко
залетіло». Оця затримка й обернулася для Ігоревого
війська трагедією.

В суботу на світанку почала наступати орда половецька
«акь боровБ»; князі руські розгубилися й не знали, що
далі вдіяти, бо ворогів  безліч [ПСРЛ, 1962, II, 641].
Тут і справді зібралися всі орди половецькі, що складали
Донське угруповання під проводом самого хана Кончака.
Відповідно з літописом, Ігор звернувся до своїх князів-
спільників із закликом: «Поидемъ, но или умремъ, или
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живы будемъ на единомъ мБстБ» [ПСРЛ, 1962, II, 641].
І руські дружини пішли в нерівний бій. Ігор отримав
тяжке поранення в цій битві, котра стала жорстоким
випробуванням для його дружин. Вирішувалася доля
хороброго гнізда Ольговичів у далеких степах ворожих десь
біля р. Каяли, що коло Дону Великого [Федоров, 1956].
З невимовною тугою за долю землі Руської переживає
давньоруський поет у «Слові». Він згадує давні віки Тро-
янові, які минули як добрі і мирні літа старого
Ярослава, без міжкнязівських чвар; хто ж порушив цей спокій
на Русі? З сумом і жалем за втрачену єдність на Русі
автор «Слова», як щирий патріот, докоряє Олегу
Святославичу за те, що він «мечемь крамолу коваше и стрелы
по землБ с£яше»... Співець-автор згадує і велич Русі, коли
були часи перемог над різними ворогами. В «Слові»
постає жахлива картина битви, коли військо Ігоря зазнало
жорстокої поразки, а сам князь попав у полон разом
із сином Володимиром.

Спочатку половці обмежувались обстрілом руських
дружин градом стріл, не наважуючись застосовувати
коротку зброю; вони не вступали в рукопашний бій
до того часу, поки не підійшли основні сили. А 12
травня, на світанку, коли підійшли великі й свіжі сили
половців, вони налягли на кількісно менші бойові
дружини руських князів і стали ламати їх
відчайдушний опір. Першими не витримали ковуї і кинулися
врозтіч, але княжі та боярські вої стояли насмерть.
Серед них був і брат новгород-сіверського князя
Всеволод  курський князь, якого автор «Слова»
шанобливо називає Буй Тур Всеволод і який разом зі своїми
воїнами-«кметами» (кмітливими) бився до останнього.
Ось його звертання до Ігоря, де він славить своїх воїв
[Брайчевський, 2005, с. 520]:

«А мої ті куряни  воїни вправні:
під трубами сповиті,
під шоломами злеліяні,

кінцем списа згодовані,

путі їм відомі,

яруги їм знайомі,

луки у них напружені,

сайдаки отворені,
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шаблі вигострені;
самі скачуть, як ті сірі вовки в полі,
шукаючи собі честі,
а князю  слави».

Як засвідчує літописець, Всеволод, наділений від
природи силою тура, поламавши зброю, бився з половцями
голими руками... Такі деталі оповідки про битву могли
потрапити в літописну оповідь тільки від очевидця.

Внаслідок триденної битви на р.Каялі всі руські князі
опинились у полоні; бояри та всі інші вої або загинули
під час битви, або пораненими попали в полон, бо, як
занотовує літописець-очевидець, військо Ігоря було оточене
половцями наче щільним і міцним частоколом. З поля
бою врятувалися лише п'ятнадцять знатних мужів, а
«прочий в море истопша» [ПСРЛ, 1962, II, 644]. Останні слова
літописця про те, що багато воїв утонуло в морі свідчать:
річка Каяла, на якій відбувалася битва і де розлилася
рікою кров руська, була в межах гирла Дону і впадала
в Азовське море. Багато дослідників вважає, що битва
відбулася на річці, сучасна назва якій Кальміус, хоч
існують і інші точки зору з цього питання [див.: Кудряшов,
1948, 1959; Федоров, 1956].

У «Слові» так закінчується розповідь про кінець битви
на р.Каялі [Брайчевський, 2005, с. 524]:

«Билися день,
билися другий;
третього дня під полудень упали стяги

Ігореві.
Тут два брати розлучились на березі

Бистрої Каяли;
тут кривавого вина недостало;

тут пир докінчили хоробрі русичі:
сватів напоїли

і самі полягли

за землю Руськую».

Київський князь Святослав Всеволодович, коли

відбувалася кривава битва на р. Каялі, саме повертався
від в'ятичів, де був у якихось справах. Він дійшов до
Чернігова по дорозі на Київ якраз у ту годину, коли, як
пише літописець, прибіг один з учасників трагічних
подій на Каялі і розповів про все, що сталося з військом
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Ігоря та іншими князями. Святослав, почувши, тяжко
зітхнув, утер сльози і мовив: «О любі браття мої і сини,
і мужі Землі Руської! Дав мені Бог придушити поганих,
а ви не втрималися, отворили ворота на Землю Руську»...
[ПСРЛ, 1962, II, 644-645].

А давньоруський літописець змалював жахливу
картину поразки: «Взмятошася городи Посемьские, и бысть
скорбь и туга люта, якоже николи же не бывала во всемъ
Посемьи, и в НовБгородБ СБверськомъ, и во всей волости
Черниговьской, князи изымани дружина изымана,
избита»... Розійшлася туга землями руськими...

За літописною хронікою після тяжкої поразки дружин
Ігоря Святославича половецькі орди організували великі
спустошливі напади на Київську Русь у двох напрямках.
Хан Кончак пішов на чолі великого угруповання,
націлюючись на Київ. Інший нищівний напад половці вчинили
під проводом хана Кза на Посем'я. Кончак взяв в
облогу Переяслав, але захопити його не зміг. Переяславці
героїчно оборонялися на чолі зі своїм хоробрим князем
Володимиром Глібовичем. На допомогу переяславців
прийшли київські князі Святослав Всеволодович та
Рюрик Ростилавич. Половці змушені відступити від Пе-
реялава і підійшли до Римова, який взяли лише після
запеклого опору; населення містечка було винищене.
Тільки незначна частина змогла врятуватися, втікаючи
через так зване «Римове болото». Автор «Слова» не
оминув і цієї трагічної події: «Це у Римі кричать під шаблями
половецькими»...

Хан Кза пограбував Путивльську землю і дотла спалив
передмістя Путивля. V літописі є згадка про те, як
Святослав Всеволодович послав свого сина Олега і
переяславського князя Володимира Глібовича на Посем'я боронити
Руську землю [ПСРЛ, 1962, II, 645-646]. Половці змушені
були повернутися в Степ на свої вежі, захопивши в полон
багато людей.

Ігор Святославич оповитий смутком, томився в
полоні ворога. Проте він ходив вільно; до нього хоч і була
приставлена варта, але не чіплялася, зважаючи на те,
що князь Ігор був відважний і видатний воїн. Хан Кончак
готовий був одружити свою доньку на Ігореві. Та князеві
згодом вдається втекти на Русь, а через два роки з полону
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повертається і його син Володимир разом з ...донькою
Кончаковою та дитиною [Данилевич, 1905, с. 3-5]. Так,
відігравши весілля, новгород-сіверський князь з ханом
поріднилися. Однак у цьому нічого дивного не було,
оскільки наведені тут факти лише підкреслюють характер
діалектичних взаємовідносин двох народів та
демонструють насправді їхню складність. Про такі контакти між
руськими князями й ханами кочових племен
згадувалося вже нами вище. Існує навіть особлива думка про те,
що Київська Русь і Половецький Степ у ХІІ-ХІІІст. були
одним поліцентричним державним утворенням [Гумилев,
1989, с. 327].

Катастрофа, якої зазнала Київська Русь на Каялі,
спричинила деяку перерву в наступальній боротьбі проти
половців, що була викликана ще й кількома поважними
обставинами. Необхідно було полагодити господарчі
справи в південних та південно-східних землях
Переяславського князівства й Чернігово-Сіверщини, де лежали
в руїнах міста й села; тут значно зменшилося населення,
частково винищене та забране в полон. V літописах нові
виступи руських дружин проти половців знаходять своє
відображення лише з 1187 р. і відтоді, коли, як пише
літописець, «здумав Святослав зі своїм сватом Рюриком піти
на половців» [ПСРЛ, 1962, II, 652]. їм стало відомо, що
половці з'явилися на переправі Татинець1 [Ляскоронский,
1907, с. 51]. Шлях київських князів, до яких приєднався
і переяславський князь Володимир Глібович, а також
чорні клобуки, пролягав старою дорогою, якою
ходили в Степ понад Дніпром майже всі їхні попередники.
Він (шлях) ішов вздовж правого берега Дніпра до
Заруба, вниз до Ворскли. Дорогою несподівано захворів
Володимир Глібович, і його доправили до Переяслава,
де він і помер 18 квітня 1187 р. та похований з почестями
в церкві св. Михайла. Очевидці, як оповідає літописець,
не соромлячись плакали за своїм князем, адже він був
для переяславців мужнім князем, бо золота не збирав
і майна не шкодував для війська («мужьствомъ крБпкомь

1 В. Ляскоронський вважав, що брід Татинець розташовувався на р. Ворсклі,
тобто на лінії звичайних шляхів, якими ходили руські дружини в Степ на половців.
Як відомо, в давнину звичними для переправи через р. Ворсклу були мілководні
місця поблизу літописного Інжиру або Кобеляк (прим. М. М.).
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показался, и всякими добродБтелми наполненъ, о немже
Украйна много постона»). Цікава деталь: назва «Украйна»
тут уперше була вживана й дедалі ширше буде вживатися
в літописах протягом усього XIIIст. [ПСРЛ, 1962, II, 653].

Поки князі були зайняті похороном переяславського
князя, хан Кончак підступно встиг спустошити міста
і села на Пороссі й перейшов на землі чернігівські [ПСРЛ,
1962, II, 653]. Цього року, як свідчить літописець, зима
була вельми зла, якої ще не було ніколи [ПСРЛ, 1962,
II, 654]. Князі київські Святослав і Рюрик та
чернігівські на чолі з Ярославом Всеволодовичем пішли тією
ж дорогою вниз по Дніпру, а сніг був великий; вони
дійшли до р. Самари, де зустріли свою сторожу і
дізнались, що біля Голубого лісу розташовані половецькі вежі
та численні табуни коней. Ярослав Чернігівський, який
і раніше відзначався боягузством, відмовився йти далі,
мотивуючи, що земля його вже далеко та й дружина
стомилася. Рюрик присоромив його, але той не зважав.
Тож і не відомо, чи пішли далі київські князі на половців
у 1187 р.

15 вересня 1187 р. літописець засвідчив
затемнення Сонця в Галичині і, як завжди при спостереженні
подібних явищ природи для того часу, він зауважив,
що це недобрий знак. А вслід за цим літописець умістив
оповідь про передчасну смерть галицького князя
Ярослава Осмомисла 1 жовтня того ж таки року. На зразок
повісті про смерть Ярослава Мудрого літописець
розповів, як Ярослав Осмомисл, помираючи, розподілив
галицькі землі між своїми спадкоємцями і як після його
кончини почалися великі заворушення, внаслідок чого
навіть змушені були втрутитися київські князі Святослав
Всеволодович та Рюрик Ростиславич. V зв'язку з цими
подіями боротьба з половцями зайняла другорядне
місце. Київські князі обмежувалися лише тим, що посилали
проти половців окремі дружини на чолі воєвод та чорних
клобуків. Відомо, наприклад, про похід воєводи Романа
Нездиловича за Дніпро разом з чорними клобуками
на половецькі вежі. Взявши вежі, де знаходилися лише
жінки й діти, а все чоловіче населення було відсутнє,
бо пішли походом на Дунай, вони повернулися додому
[ПСРЛ, 1962, II, 659].
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А напади половців наприкінці 80-х рр. та впродовж 90-х
у XII ст. відбуваються майже безперервно. Особливо вони
набули загрозливих розмахів на Переяславщині та
Київщині після того, як були поруйновані руськими
дружинами половецькі вежі під час походу половців на Дунай.
Це примусило київських князів Святослава та Рюрика
повернутися до питання оборони Київської Русі від
зовнішніх нападів. Вони вживають заходів у цьому
напрямкові, щоб мирно розв'язувати конфлікти з кочовиками.
Влітку 1190 р. Святославу і Рюрику вдалося досягти миру
з половцями, але вони встигли посваритися з

чорними клобуками  своїми надійними союзниками, і їхні

окремі зверхники заключили союз з половцями. Останні
скористалися зі слушної нагоди й почали спустошувати
Поросся, не припиняючи вдалих походів у Подунав'я.
А проте перед руськими дружинами вони здебільшого
залишаються не в міру полохливими. Якщо раніше ще
наприкінці XI ст. половці не задумуючись застосовували
тривалі облоги багатьох міст Русі, наприклад, Переяслава,
Торчеська та ін., то віднині, угледівши руські дружини,
швидко відступали до своїх «ватаг», як називає
літописець половецькі табори [ПСРЛ, 1962, II, 669].

V 90-х рр. XII ст. києворуських князів займають питання
вже не стільки проблем оборони порубіжних територій,
скільки питання далеких походів у Степ, а саме: в степи
північного й західного узбережжя Чорного та
Азовського морів  «Лукомор'я». Все частіше молодше покоління
військових проводирів  сини руських князів, на свій
розсуд і ризик вчиняють сміливі походи проти половців.
Прикладом таких дій може слугувати сміливий випад проти
кочовиків молодого Ростислава Рюриковича в 1193 р.
зі своєю дружиною та чорними клобуками [ПСРЛ, 1962,
II, 676-679]. Цей похід у половецькі степи був успішний,
і руські воїни повернулися зі славою і честю великою,
як пише літописець, полонивши переважно дітей і жінок
та пригнавши багато худоби. Підоспілі половці не
наважилися вступити в бій, а назирці брели слідом за
дружиною Ростислава аж до Росі, так і не посмівши напасти.

Святослав висловив своє незадоволення Рюрикові
і дорікнув йому, що це його син зачепив половців і
«зачал рать», тобто розпочав війну, а також застеріг його
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від походу на Литву й порадив стерегти відтепер свої
землі [ПСРЛ, 1962, II, 678]. Тож Рюрик залишив думку
про «свій путь» у Литву й змушений був запобігати
нападам половців на свої землі. Тієї ж зими 1194 р. половці
захопили в полон чорних клобуків, які чомусь
опинилися на узбережжі моря. А Святослав і Рюрик ще довго
стояли на сторожі земель руських у південних районах
Київщини.

25 липня 1194 р. помер великий князь Святослав, який
був без перебільшення одним з провідних героїв «Слова
о полку Ігоревим». Наш староруський літописець також
віддав йому належне, прославляючи його як державного
діяча й полководця, захисника землі Руської та охоронця
великих політичних, державних і культурних традицій
стольного Києва. Київський княжий стіл за заповітом

перейшов до Рюрика Ростиславича (1194-1202).
Наприкінці XII ст. час від часу на боротьбу з половцями

виступали також ростово-суздальські князі. Так, 1199 р.
суздальський князь Всеволод Юрійович зі своїм сином
Костянтином Всеволодовичем  переяславським
князем, організував похід у Степ Половецький, який не мав
якихось істотних наслідків [ПСРЛ, 1962, І, 414-415]. Після
смерті Святослава Всеволодовича особливо в боротьбі
з половцями прославився князь Галицько-Волинського
князівства Роман Мстиславич, син київського князя
Мстислава Ізяславича. Літописець на початку XIII ст.
(1201 р.) у панегірику, присвяченому Роману Мстислави-
чу і внесеному в Іпатіївський літописний звід, порівнює
його з Мономахом, що погубив половців і «изгнавшю
Отрока во Обезы за Железная врата, Сърчанови же
оставшю у Дону, рыбою оживъшю; тогда Володимеръ
Мономахъ пиль золотомъ шоломомъ Дон, и приемшю
землю ихъ всю, и загнавшю окаяныя Агаряны» [ПСРЛ,
1962, II, 716].

Як відомо, князь Роман близько 17 років князював
на Волині. До кінця XII ст. літописи не зафіксували
будь-якої участі в походах на половців; невідомо навіть
яку участь він брав у політичному житті впродовж цих
років, окрім того, що був зятем великокиївського князя
Рюрика Ростиславича. Після приходу до влади великий
князь Рюрик дає своєму зятеві міста на півдні Київської
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землі  Торчеськ, Треполь, Корсунь, Богуслав, Канів.
Правда, невдовзі Рюрик передав їх Всеволоду
Юрійовичу  ростово-суздальському князю, а Роман отримав
інші володіння. З цього випливає, що він належить
до складу тих князів, які живуть політичним життям
Київщини. 1199 р. Роман Мстиславич, як відомо, після
вигнання галицькими боярами свого князя Володимира
Ярославича, об'єднав Галицьку і Волинську землі й став
на чолі відомого Галицько-Волинського князівства.
Отже, відлік слави ратної цього видатного політичного
й військового діяча начебто слід починати саме з
цього часу. Але обізнаний знавець минулого й сучасного
Київської Русі, автор «Слова о полку Ігоревім» ще за
десять років до утворення великого Галицько-Волинського
князівства оспівував його як буя-воїна та героя, що
прославив себе в боротьбі з багатьма зовнішніми ворогами
Київської Русі, в т.ч. з половцями.

Галицько-Волинське князівство за часів Романа Мстис-
лавича виступає на перше місце серед давньоруських
князівств. Тож цілком справедливо літописець називає князя
Романа Мстиславича «самодержцем» всієї Русі [ПСРЛ,
1962, II, 615]. Подальші свідчення про князів Романа та
його сина Данила Романовича зафіксовані під різними
іншими датами, що, на жаль, протирічать одна одній.
Проте відомо цілком достеменно, що
Галицько-Волинський літопис до відкриття його М. Костомаровим являв
собою суцільну оповідь без будь-якої логічної хронології.
Тож хронологія цього літопису носить загалом штучний
характер, а не означена самим літописцем. Така наявна
умовність змушує нас відноситися зрештою до неї з
великими застереженнями. Зокрема, про боротьбу Романа
Мстиславича з половцями галицький літописець
говорить у минулому, а не в сучасному. Таким чином, не слід
гадати, що князь Роман міг ходити вперше на половців
лише в 1197 р., як пише М. Котляр у своїй замітці «Чи міг
Роман Мстиславич ходити на половців раніше 1197 р.?»
[Котляр, 1965, с. 119-120].

У літопису вміщена патріотична легенда, де йдеться про
те, як Володимир Мономах прогнав половців на Кавказ
(ми вже цитували її фрагмент.  В. Т.); він вигнав і
великого хана Отрока. Після смерті Мономаха половецький
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хан Сирчан послав до Отрока гудця1 Орева, щоб той
передав, мовляв, Володимир помер, тож він мусить
повернутись негайно у свою землю. А ще наказав, щоб той співав
йому половецьких пісень. Та якщо він і після цього
не захоче повернутись, слід дати тому понюхати євшан-
зілля. Співак-музика так і зробив. Урешті-решт Отрок,
понюхавши євшан-зілля, розплакався і заявив рішуче:
«Краще на своїй землі кістьми лягти, аніж на чужій
славним бути!» І повернувся Отрок на свою землю та зачав
Кончака  героя народу половецького, що ходив Сулою
пішки та носив казани на плечах. Така легенда ймовірно
була поширена серед половців. Літописець закінчує
похвалою на адресу князя Романа, який прагнув подолати
всіляких чужоплемінників, що зазіхали на землі руські.
Зовнішня політика галицько-волинського князя Романа
Мстиславича під кінець його князювання була
спрямована не лише на боротьбу з половцями, але й проти агресії
тодішньої Польщі.

А натомість боротьба з половцями не випадала з поля
зору князів Наддніпров'я та Галичини. Яскравим
прикладом може слугувати тут великий похід у Половецький
Степ 1205 р., в якому прийнявши активну участь майже
всі давньоруські князі йшли в далекі степи добре
відомими їм шляхами; вони розбили вщент половців і
захопили багатьох у полон, а також захопивши силу-силенну
худоби. Ця подія знайшла своє яскраве відображення
на сторінках Лаврентіївського літопису у найдрібніших
деталях. Завершується ця оповідь тим, як Рюрик, Роман
і Ростислав, повертаючись зі Степу, гостювали в
переяславського князя, а затим переїхали до Треполя. В тому
ж таки 1205 році Роман Мстславич загинув у битві з
поляками. Смерть під Завихвостом перервала блискучу
діяльність тонкого дипломата й полководця.

Ціле десятиліття після цього літописи не засвідчили
серйозних битв і навіть сутичок з половцями.

Князівські міжусобиці початку XIII ст. знову
надали можливість нападам половців. V 1215 р. половецькі
орди напали на Переяславську землю з півдня вздовж
р. Ворскли. Однак переяславському князю Володимиру

1 Співак-музикант; на Закарпатті донедавна називали співаків і музик гудака-
ми (прим. М.М.).
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Всеволодовичу вдалося меншим числом своїх бойових
дружин відбити цей наступ.

У XIII ст. сутички половців з Руссю становляться дедалі
рідшими й зовсім незначними. Причини такого
затухання половецьких нападів слід шукати в змінах соціально-
економічного й політичного життя половців. Половецькі

вежі помітно перетворюються на постійне місце
проживання їх поселенців, що переходять до осідлого життя.
Половецькі угруповання перетворюються з паразитичних
грабіжницьких напівдержав в об'єднання багатьох родин
колишніх кочовиків, на колективи осідлого населення,

основою якого ставало землеробство. Трудове життя
половецького населення змінює його побут і культуру.
Грабіжницькі війни перестають бути смислом життя
вчорашніх кочівників. Але цей прогресивний процес був
перерваний монгольською навалою.

L МИРНІ ВІДНОСИНИ
КИЇВСЬКОЇ РУСІ З ПОЛОВЦЯМИ.
КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ.

ІСТОРИЧНА ДОЛЯ ПОЛОВЦІВ.

Багатовікове сусідство Київської Русі зкочовиками не могло обмежуватися лише
військовими походами, перемогами та поразками двох
войовничих таборів. Навіть за найскладніших обставин
племена, народи й нації не бувають відмежовані одне
від одного непрохідним муром. З погляду на об'єктивно-
історичні обставини вони змушені перебувати в
економічних, культурних, сімейно-побутових та різних інших, іноді
незалежних від їхньої волі спілкуваннях. Взагалі всі кочові
племена, що прибували з Азії в Європу, тут, на більш
культурній основі піддавалися, звичайно протягом тривалого
часу, місцевим впливам племен і народів, в оточення яких
вони потрапляли. В більшості кочівники за таких
обставин асимілювалися і втрачали свої попередні
етнічно-племінні риси, набуваючи мовних, етнографічних, релігійних
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та побутових ознак того населення, в середовищі якого
вони опинилися. Такий процес асиміляції та культурної
трансляції відбувався й між половцями та слов'янським
населенням  руськими. Внаслідок внутрішніх
соціально-економічних змін, які відбувалися в половецькому
середовищі, а також завдяки впливу на половців вищої
староруської культури, вони (половці) втрачали
поступово не лише свої войовничо-грабіжницькі риси, але й
виробляли в собі нові якості культурних народів, схожих
на їхніх розвиненіших у культурному відношенні сусідів.
Наприклад, велика частина половців протягом XII ст.
приймає руську християнську віру, як вищу форму ідеології
феодального суспільства в порівнянні з дофеодальним
язичництвом, яке панувало в кочівників. Перегортаючи
сторінки літописів другої половини XII  початку XIII ст.,
ми зустрічаємо дуже часто не лише серед половецьких
ханів та їх знатних осіб, а й серед звичайних родин
кочовиків руські християнизовані імена. Ось відомі такі імена:
Гліб, Данило, Лавор (Лавр) Половчанин, Ярополк Томзако-
вич, Юрій Кончакович, Данило Кобякович тощо. Останні
два належать синам ханів Кончака та Кобяка, які стояли
на чолі загонів об'єднаних військ, що протистояли
монгольській навалі на р.Калці в 1223 р.; вони носили руські
імена, не будучи християнами. Переймання половцями
руських імен без сумніву свідчить про вплив Русі на
домашні побутово-родинні умови їх життя. Слід думати, що
половці, принаймні їхні знатні військові особи, володіли
староруською мовою. Так само можна припускати й щодо
освічених князів руських; вони володіли мовою половців.
З літописних свідчень не видно, щоб під час мирних
перемовин руських князів та половецьких ханів сторони
користувалися послугами товмачів (перекладачів). А
мовному спілкуванню простих половців, не кажучи вже про
берендеїв чи чорних клобуків, з руськими могли
безперечно сприяти їхні спільні військові походи проти різних
ворогів, а також майже щорічна масова участь багатьох
тисяч, іноді десятків тисяч половців у великих і малих
міжусобних сутичках руських князів. У свою чергу, в
староруській термінології ми натрапляємо на безліч
тверських слів і виразів, запозичених у половців [Попов, 1949,
с. 114-117]. Мовним взаєминам сприяли також і військові
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сутички між двома протилежними ворожими таборами.
Як з одного боку, так і з іншого в полон захоплювалася
величезна кількість полонених. Приміром, у літописах
згадуються численні свідчення про великі маси полонених.
Зокрема, під 1167 роком в одній з оповідей Софіївського
літопису зафіксовано, що русичі захопили стільки
полонених, яких навіть обрахувати нема можливості. А в тому
ж літописі згадується під 1185 р. число полонених у 7000;
одних лише половецьких ханів було взято 4171 [Попов,
1949, с. 101]. Тут мова ймовірно йде про розгром половців
великим князем Святославом Всеволодовичем. Такий
великий полон був явищем далеко не поодиноким. Доля
такої і подібної кількості полонених залишається
невідома. Слід гадати, що тільки мізерна частка їх могла бути
викуплена чи обміняна на полонених русичів. Більшість
захоплених у полон половців здебільшого залишалася
в різних формах залежності у вотчинах руських князів,
бояр чи дружинників. І це була водночас одна з форм
асиміляції кочівників. Великі за своєю кількістю групи
тюрського населення, що мешкали в південній частині
Київщини, були чорні клобуки. Під час військових
сутичок русичів з половцями вони виставляли нерідко
на боці русичів до ЗО тисяч своїх воїнів. Одначе скільки
в них було всього населення, сказати важко. Після
нашестя монголів чорні клобуки вже не згадуються. Ті,
що, дякувати Богові, вціліли, цілком імовірно
асимілювалися й розчинилися в слов'янському середовищі.

Взаємовпливи між Київською Руссю та половцями
відбувалися також через мирні, головним чином,
родинні зв'язки половецьких ханів з руськими князями. Вище
вже згадувалось про одруження київського князя Свя-
тополка Ізяславича з донькою хана Тугоркана 
відомого половецького воєначальника, який після загибелі
в битві з бойовими руськими дружинами, очолюваними
своїм зятем Святополком, був похований поблизу
Києво-Печерського монастиря. Родинними й політичними
зв'язками особливо відзначався чернігівський князь
Святослав Ольгович, бо батько його був жонатий на
половчанці. З половцями була тісно пов'язана родина
і іншого чернігівського князя Володимира
Давидовича. Князь Мстислав Удалий, що займав стіл Галицького
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князівства, а також його зять, відомий князь Данило
Галицький, були в тісній дружбі з половецьким ханом
Котяном. Такі зв'язки здебільшого були на користь
руському елементу, що впливав на успішну асиміляцію
половецьких родин.

Монгольська експансія у Східну Європу торкнулася
насамперед південних степів та їхніх давніх і вже постійних
поселенців-половців. Перша поява найстрашніших
руйнівників цивілізації в Європі монголів примусила половців
шукати друзів і спільників у Київській Русі.

Питання про похід монголів у Східну Європу було
розв'язане Чингісханом, коли той направив 25-тисячний
корпус на чолі зі своїми полководцями Джебе і Субеде-
єм через Кавказ у причорноморські степи. Монголи
пройшли понад Каспійським морем, вийшли на простори
кипчацьких степів, зіштовхнувшись з об'єднаними
військами ясів, черкесів та інших кавказьких народів, а
також окремими силами половців. Монголам не вдалося
зламати опір, проте хитрим дипломатичним шляхом
вдалося відірвати половців від племен північнокавказь-
кого регіону і невдовзі знищити. Настала черга інших
половців.

V 1222р. на Дону половці зазнали нищівної поразки [Па-
шуто, 1968, с. 280-282]. Основні сили половців на чолі
з ханами Юрієм Кончаковичем та Данилом Кобякови-
чем були знищені. Рештки половецького війська відійшли
до Дніпра, звідки хан Котян змушений був звернутися
до руських князів і благати допомогти. Як свідчить
літописець, він звернувся з проханням допомогти їм негайно,
адже завтра, мовляв, монголи можуть цілком можливо
і Русь захопити [ПСРЛ, 1962, II, 740-741].

V Києві 1223 р. відбулася рада всіх князів Південної
Русі, де зібралися практично всі «старійшини в Руской
земли»: Мстислав Романович  князь київський,

Мстислав Святославич  князь чернігівський і Мстислав
Мстиславич  князь галицький, разом з юним Данилом
Романовичем. Не прибув лише Юрій Всеволодович 
князь суздальський, який не міг дістатися так швидко
до Києва. Були присутні і інші князі, наприклад,
Михайло Всеволодович, Всеволод Мстиславич тощо. Всі вони
одностайно вирішили допомогти половцям. Проте на
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р. Капці 31 травня 1223 р. руське військо, а також їхні
союзники  половці, були розбиті вщент. Усі князі
загинули. Вдалося врятуватись лише Мстиславові Удалому та
Данилові Романовичу. Монголи продовжували добивати
половців, знищуючи вежу за вежею разом з мирним
населенням, худобою та майном. Таким чином, половці
були майже повністю знищені. Монголи на чолі з Джебе
й Субетеєм пішли на волзьких булгар, нанісши і їм
нищівного удару.

Під час навали Батия (Бату) і встановлення панування
Золотої орди половці остаточно зійшли з історичної
арени. Лише невеличка їх частина була переселена в різні
місця й розпорошена на дрібні групи. Невеликі
поселення половців зустрічаються ще XIV ст., а потім звістка
про них і зовсім зникла. Так наступив в історичній долі
половців у Східній Європі сумний кінець. Як свідчать
німецькі джерела, жалюгідні рештки половців ще довго
існували в Угорщині, куди загнали їх з причорноморських
та приазовських степів монголи. Хан Котян та інша
половецька знать тут ще тривалий час відігравали
певну політичну і навіть керівну роль при дворі угорських
королів. Але після 1241р. й тут вони сходять з арени
в результаті цілковитої асиміляції [Голубовский, 1884].
У Східній Європі половці залишили по собі лише
численні топонімічні назви та значну тюрську термінологію
в українській і російській мовах.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Історичне значення боротьби зкочівниками наших пращурів може бути визначене
сукупністю всіх або принаймні головних визначальних
досягнень і успіхів у соціально-економічному,
політичному та культурному житті Київської Русі на кожному етапі
її розвитку в домонгольські часи. До XI сторіччя в період
становлення та зміцнення Давньоруської держави з її
передовішою, порівняно з первісним ладом, феодальною
економікою, політичним та військовим устроєм, Київська
Русь виявилася здатною не лише затримати могутній
наступ печенігів, а й вчинити натиск на печенізькі орди,
внаслідок чого залишки печенігів змушені були
покинути наші південні степи. Цей зовнішній чинник в історії
Київської Русі безсумнівно сприяв розквіту внутрішнього
життя держави до середини XI ст. і до часів Ярослава
Мудрого включно.

V цей же час Київська Русь наносить один за одним

удари хоч кількісно меншим ніж печеніги, але не менш

небезпечним групам кочовиків  торкам. Спочатку тор-
ки змушені були займати нейтралітет між Руссю і
печенігами, а коли в XI ст., залишившись в мізерній меншості
до руського населення й опинившись у повній залежності
від київських князів, вони зрештою в силу об'єктивних
причин піддалися асиміляції й зникли з історичної мали.
Сумна доля спіткала й інші розрізнені групи кочівників,
що відокремилися від печенігів  чорних клобуків.

Протягом 170 років (від середини XI ст. до 1223 р.)
Київська Русь опинилася віч-на-віч з найчисельні-
шими та найгрізнішими ворогами  половцями.
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Соціально-економічне життя половців як кочовиків
визначало позмінно зміцнення або послаблення в різні
часи їхньої політичної та військової могутності. їх успіхи
в боротьбі з києворуськими князівствами то підносилися,
то йшли на спад. На тривалий час половцям нанесли удар
об'єднання києворуських князівств на чолі з
Володимиром Мономахом наприкінці XI ст., а також у першій
чверті XII ст. Два великі угруповання  Західно-Дніпровське
та Східно-Донське  під ударами русичів втратили свою
силу й могутність. Дикі половці не брались до уваги.

Лише починаючи з 70-х рр. XII ст., через поглиблення
суперечностей між феодально-роздрібненими руськими
князівствами та завдяки поверненню великих
половецьких орд з Кавказу, половцям на чолі з Кончаком
удалося відновити Східне (Донське) угруповання і здійснити
спробу зміцнення централізованої ханської політичної
і військової могутності. Цьому зміцненню в значній мірі
сприяла родинна спорідненість ханських династій з
дворами києворуських князів. Ми вже згадували тут раніше,
що російський історик Лев Гумільов ставив навіть
питання про існування в ХІІ-ХІІІст. єдиної поліцентричної
держави  Русі і Половецької землі. А натомість це вже
перебільшення. І тривала здебільшого безкомпромісна
боротьба не на життя, а на смерть між двома запеклими
противниками тому свідок. Отже, внаслідок свого
соціально-економічного укладу життя та низки серйозних
військових невдач у 80-х рр. XII і на початку XIII ст.
половецьке суспільство було об'єктивно приречене на свою
історичну загибель. Зникнення половців з історичної
мапи Східної Європи, зокрема з південноруських степів,
прискорило й монгольське нашестя.

Київська Русь, як найміцніший мур, витримала
багатовіковий штурм кочовиків і зберегла свої землі для своїх
нащадків; вона передала їм всі свої надбання
матеріального й духовного багатства, свою високу культуру, яку
врятували наші пращури від руїни та знищення.

Ми, покоління, що будує нову соборну й незалежну
державу  Україну, з величезною повагою і любов'ю
звертаємо свої погляди на героїчне минуле, щоб більше
любити сьогодення і віддавати свої сили в боротьбі за
краще майбутнє.
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ДОДАТОК

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ
УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО-ПАТРІОТА

Народився Михайло Іванович Марченко 19 вересня 1902 р.
у с.Гатному (нині Києво-Святошинського району Київської
області) у селянській родині. У сім'ї, крім Михайла, було ще троє
молодших синів  Василь, Степан та Іван (відповідно  1905,
1907 та 1910 рр. народження). У 1911р. діти втратили матір 
Федору Антонівну.

Виходець з незаможної родини, у 1918 р. М. І. Марченко
закінчив земську двокласну школу. У лютому 1919 р. він був
обраний секретарем ревкому та комбіду у рідному селі. Під час
денікінщини брав участь у повстанні проти «білих» російських
окупантів. У 1920-1923 рр. працював у своєму господарстві й
водночас у Боярській сільськогосподарській профшколі. Цілком
умотивованим виглядав і наступний крок юнака  1922 р.
двадцятирічний Михайло став членом Комуністичної спілки молоді
України (КСМУ).

У 1923 р. комітет незаможних селян с.Гатного направив
Марченка вчитися до Київської військової артилерійської
школи. До 1926 р. Михайло Іванович перебував у війську: червоноар-
мійцем 3-го радіобатальйону у Києві, згодом служив у військовій
частині у столичному тоді Харкові, обирався депутатом міської
Ради (1925-1926рр.). Після відбуття служби він працював головою
правління споживчої кооперації у рідному селі (1926-1928 рр.),
очолював сільськогосподарську комуну ім. Г. І. Петровського
у с.Гостомелі Київської округи (1928-1930 рр.), обирався головою
сільради с.Ново-Петрівського Київської області (1930-1932 рр.),
якийсь час був заступником завідувача відділом комунальної
секції Київської міськради. У 1927 р. М. І. Марченко вступив
до ВКП(б)  КП(б)У, в 1927-1928 рр. був членом пленуму
Будаївського райкому (Київська округа), у 1928-1929 рр. 
пленуму Київського сільського райкому КП(б)У.
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V 1929 р. у житті Марченка трапився прикрий випадок: під час
чергової партійної чистки його виключили з партії, але
незабаром поновили  за необґрунтованістю обвинувачень.

На початку 1930-х років життєві інтереси Михайла Івановича
різко змінилися: його більше не приваблювали ані кар'єра
військового, ані сільська кооперація, ані лаври ватажка земляків-не-
заможників, ані господарська робота. Натомість ним опанувало
бажання здобути освіту. Зокрема, він цікавився історичною
наукою. V 1932-1937 рр. М. І. Марченко навчався в Інституті
червоної професури (ІЧП) при Всеукраїнському Центральному
Виконавчому Комітетові Рад (ВУЦВК) (Харків  Київ). Оскільки
потрібних систематичних знань учорашньому вихідцеві з села
вочевидь бракувало, спочатку історику-неофіту довелося
закінчити тогочасний аспірантський робітфак  Інститут підготовки
кадрів до ІЧП (дворічний курс підготовчого відділу), а потім
трирічний курс основного (історичного) відділу Інституту
червоної професури. Спеціалізувався Михайло Іванович з історії
України.

Після переможного для себе завершення громадянської
війни більшовицька влада вкрай потребувала кваліфікованих
науковців, викладачів, працівників ідеологічного та радянського
апаратів, які б обслуговували потреби пануючої партії. З цією
метою було засновано мережу відповідних установ: у Москві 
Комуністичну академію (1918-1936), Комуністичний університет
ім. Я. М. Свердлова (1918-1932), Інститут червоної професури
(1921-1936), Російську асоціацію науково-дослідних інститутів
суспільних наук (1924-1930); у Харкові  Комуністичний
університет ім. Артема (1922-1938), власний Інститут червоної
професури (1929-1937), Всеукраїнську асоціацію марксистсько-ленінських
науково-дослідних інститутів (ВУАМЛІН) (1931-1936) та ін.1

Показово «революційною» символічною назвою  Інститут
червоної професури  більшовицька адміністрація робила
свідомий наголос на протиставленні «червоних професорів»
професорам звичним/нормативним, яких було оголошено «старими»,
«буржуазними».

Зважаючи на життєво важливі для влади завдання ІЧП,
22 серпня 1932 р. з метою дальшого розгортання підготовки
науковців, викладачів й теоретично підготовлених практичних
працівників, на основі навчальних частин інститутів ВУАМЛІН

1 Див.: Комаренко Н. В. Установи історичної науки в Українській РСР (1917
1937 рр.).  К., 1973.  С. 60-75, 106-123.
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було вирішено створити окремі самостійні навчальні інститути
червоної професури, зокрема й Інститут історії1. 4 вересня 1932 р.
це нелегітимне рішення ЦК КП(б)У було «оформлене у
радянському порядку»  постановою ВУЦВК на базі навчальної
частини ВУАМЛІН у Харкові створювалися інститути червоної
професури економіки, філософії, аграрний, історії партії і
партійного будівництва, літератури, мистецтва і права2.10 січня 1934 р.,
згідно з постановою ВУЦВК, вони були реорганізовані в єдиний
Інститут червоної професури при ВУЦВК з відділами:
економічним, філософським, історичним, радянського будівництва і
права, літературним, підготовки кадрів ІЧП, заочної аспірантури3.

V вересні 1934 р. ІЧП був переведений з Харкова до нової
столиці УССР  Києва, куди переїхав увесь викладацький склад
і слухачі. З 15 вересня 1934 р. у Києві розпочалися заняття
в ІЧП. Інститут розташувався по вул.Жертв/Героїв Революції,
12. V Харкові тимчасово залишилися підготовчий відділ, відділ
кадрів та заочний сектор. 15 лютого 1935 р. було ухвалено
постанову ЦК КП(б)У про переведення і цих установ до Києва
у 1935/36 навчальному році4.

Інститут червоної професури був вищим навчальним
закладом УССР, який був покликаний готувати висококваліфіковані
марксистські кадри для наукової, викладацької і практичної
роботи у народному господарстві й різних ділянках культурного
будівництва, в галузі політекономії, «цивільної» історії, історії
ВКП(б) і КП(б)У, філософії, совєтського будівництва і права
та літератури.

Зрозуміло, що у вивченні праць К. Маркса, Ф. Енгельса,
В. І. Леніна та Й. Сталіна, а також партійних ідеологічних
постанов вимоги були на порядок вищими.

Остання обставина суттєво вплинула на подальше життя
Михайла Івановича Марченка: «червоно-професорське»
перманентне студіювання творів «класиків» марксизму-ленінізму-сталі-
нізму й «історичних» рішень ЦК ВКП(б)  КП(б)У полегшувало
своєчасне пристосування до мінливої ідеолого-пропагандистської
кон'юнктури 1930 1950-х років й допомагало у викладацькій

1 Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 7,
спр. 147, арк.6-7 (далі  ЦДАГО України).
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, ф. 1, оп. 8, спр. 723, арк. 96; ф. 1249, on. 1, спр. 5, арк.28 (далі  ЦДАВО
України).
3 ЦДАВО України, ф. 1267, on. 1, спр. 43, арк. 65-69; спр. 58, арк. 1-8.
4 Там само, спр. 50, арк. 25, 27; ЦДАГО України, ф. 1, on. 1, спр. 2721, арк. 47.
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роботі. Вільне оперування потрібними цитатами й професійна
пам'ять стали у нагоді Марченкові навіть у в'язничних
камерах Томської тюрми №3, де восени 1941р.  взимку 1942 р.
він на прохання сокамерників прочитав низку популярних
лекцій з історії Київської Русі-України та середньовічної
вітчизняної історії1.

Розглядаючи Інститут червоної професури як джерело
поповнення партійно-совєтської номенклатури, влада дбайливо
піклувалася про матеріально-технічне забезпечення викладачів
і слухачів цього навчального закладу. При ВУЦВК діяло
спеціальне Управління по справах ІЧП. Навіть у найтяжчий для
українців період Голодомору 1932-1933 рр.
професорсько-викладацький та студентський склад інституту (разом з родинами)
користувався послугами закритого розподільника, їдальні,
кравецької майстерні, майстерні по лагодженню взуття (існували
навіть спеціальні талони на ремонт калош), регулярно одержував
путівки до будинків відпочинку й санаторіїв.

Але очевидно, що комфортні умови, створені для харківських
і київських слухачів Інституту червоної професури, істотно
тьмяніли при порівнянні з релятивними розкошами, в яких
перебували їхні московські колеги. На цьому, зокрема,
наголошувалося у зверненні керівництва ІЧП до Держплану УССР
від 10 жовтня 1935 р. V документі, серед іншого, йшлося (текст
документу дещо виправлено згідно вимогам сучасної
української мови.  Авт.): «Інститут Червоної Професури в сучасний
момент, у зв'язку з відсутністю достатньої кількості учбової й
житлової площі, перебуває в надзвичайно тяжких умовах [...].
Прийом слухачів на 1935/36 учбовий рік ставить Інститут під
загрозу зриву учбового року за відсутністю аудиторій й житла.
ІЧП в цьому році охоплює в Києві 205 аспірантів на основних
відділах і в Харкові на Підготовчому відділі  100 чол. В
порівнянні з аспірантами московського ІЧП, наші аспіранти
перебувають в незрівнянно гірших умовах. Так, наприклад, у той час,
коли аспіранти Московського ІЧП розміщені в двокімнатних
квартирах (сімейні) й однокімнатних квартирах (одинокі), в
нашому ІЧП частина аспірантів Основного відділу живе в
гуртожитку по 2, а в окремих випадках і по 3 чол. в одній кімнаті.
Ці важкі житлові умови, в яких перебувають аспіранти, вже на
сьогоднішній день відбиваються на якості їх роботи. Не в
кращих умовах перебуває і викладацький склад, якому ІЧП не може

1 ЦДАГО України, ф. 263, on. 1, спр. 31982, арк. Шд.
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надати мінімальні житлові умови, що створює великі труднощі
для укомплектування викладацького складу
висококваліфікованими спеціалістами з Москви»1.

Суспільствознавці-марксисти різного гатунку становили
основне ядро викладачів ІЧП, особливо серед керівників
семінарів з історичного матеріалізму. У перший рік роботи ІЧП
в Інституті історії серед педагогічного персоналу
нараховувалося 12 професорів і 7 доцентів, які працювали за сумісництвом2,
що свідчило про ще недостатню кількість висококваліфікованих
кадрів викладачів.

У наступні роки штати історичного відділу ІЧП значно
збільшилися. Так, у 1934/35 навчальному році на кафедрі історії партії
було 13 викладачів і асистентів, на кафедрах історії України, історії
народів СССР та всесвітньої історії нараховувався 21 співробітник
і аспірант, по 7  на кожній з цих трьох кафедр. Серед них були
відомі вже на той час історики Г.Ю.Немирова, М.М.Пакуль та ін.3
Згодом на історичному відділі історію партії викладав директор
Інституту історії України АН УССР С. М. Белоусов, історію народів
СССР  Ф.Ю.Шерстюк. У різний час в ІЧП працювали: секретар
ЦК КП(б)У Микола Миколайович Попов (1891-1938), який
очолював кафедру історії партії та народів СССР; заступником керівника
цієї ж кафедри був працівник відділу партійної пропаганди і
агітації ЦК КП(б)У, директор Інституту історії партії при ЦК КП(б)У
Анатолій Миколайович Гусєв (1899-1939?). Викладачем кафедри
політичної економії ІЧП був ще один партапаратник  Михайло
Миколайович Середенко (1906 1983)4. Його тогочасний студент
Михайло Іванович Марченко пригадував 1943 р.: «Середенка
я знав з 1932 р. Тоді він працював викладачем політичної
економії в Інституті червоної професури у м. Харкові. Два навчальних
роки я слухав його лекції, тобто до 1934 р.»5.

Майже після кожного нового випуску слухачів ІЧП, згідно
з постановами ЦК КП(б)У, склад викладачів поповнювався
молодими випускниками. Так, у 1936 р. викладачами з історії народів

1 ЦДАВО України, ф. 1267, on. 1, спр. 89, арк. 165-166.
1 Там само, спр. 15, арк. 5.
3 Комаренко Я. В. Установи історичної науки в Українській РСР (1917-1937
рр.).  С. 118-119.
4 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 447, арк. 25-26.
5 Протокол допиту М.І.Марчепка в УНКВС СРСР по Новосибірській обл.
щодо його контактів з репресованими працівниками апарату ЦК КП(б)У та
взаємин з керівництвом Інституту історії України АН УРСР І Публ. О. С.
Рубльова II Укр. іст. журн.  1996.  № 3.  С. 66.
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СССР на історичний відділ ІЧП прийшли його колишні слухачі,
які читали курси лекцій з історії України XVI XVII ст. та історію
Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр., курс історії
України з середини XIX ст., закінчуючи його подіями революції
1905-1907 рр.1

Для піднесення рівня викладання в Інституті червоної
професури ЦК КП(б)У неодноразово ухвалював рішення щодо
поповнення викладацького складу інституту не лише працівниками
апарату ЦК Компартії України чи новоспеченими «червоними
професорами», але й справжніми науковцями, які мали власний
авторитет у наукових колах й не потребували для його
підсилення титулу «марксист» («історик-марксист», «філософ-марксист»
тощо) чи принаймні партквитка у кишені. Так, згідно із
серпневим рішенням ЦК КП(б)У 1936р., Інституту червоної професури
було дозволено, наприклад, «притягнути до читання окремих
лекцій з історії України» Миколу Неоновича Петровського
(1894-1951) та Олександра Петровича Оглоблина (1899-1992)2.
Отже, вже на аспірантській лаві М. І. Марченко познайомився
з відомими українськими істориками, а через рік, вже в Інституті
історії України АН УССР, вони навіть стали колегами.

Серед тих, «автентичних» професорів, чиї лекції слухав
Марченко, слід згадати й Н. Ю. Мірзу-Авак янц (уроджену
Дворянську; 1888-1940), талановиту дослідницю української
історії XVII ст. та революційних рухів селянства України на
початку XX ст., яка у 1935-1938 рр. завідувала кафедрою історії
України у Київському державному університеті, викладаючи
там, поряд з історією України, й українську мову. У 1935/36
навчальному році Наталія Юстівна читала в інституті курс лекцій
з джерелознавства, а наступного року  викладала

третьокурсникам історичного відділу (серед них був і М. І. Марченко) курс
історіографії3.

Цілком пристойним слід вважати й рівень викладання
літературознавства в ІЧП. Так, серед професорів був один з найкращих
вітчизняних знавців українського і західноєвропейського
красного письменства Олександр Іванович Білецький (1884-1961),
майбутній академік АН УРСР (з 1939 р.) й директор Інституту

1 ЦДАВО України, ф. 1267, on. 1, спр. 63, арк. 57-59.
* ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 443, арк. 257.
3 ЦДАВО України, ф. 1267, on. 1, спр. 127, арк. 164; Верба І. Мірза-Авак'янц
Наталія Юстинівна II Українські історики XX ст.: Біобібліографічний довідник /
Сер. «Українські історики».  К.; Л.: Ін-т історії України HAH України, 2003. 
Вип. 2, ч. 1.  С. 222-224.
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літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР (1940-1941, 1944-1961 рр.).
З 1 вересня 1936 р. він був зарахований викладачем всесвітньої
літератури на Літературному відділі ІЧП1. Тим самим
вищезгаданим серпневим рішенням ЦК КП(б)У 1936р. було визнано «за
потрібне притягти для читання окремих лекцій товаришів]
Тичину, Бажана»2. Зрозуміло, що названі у партійній постанові
майстри слова таки були «притягнуті» до викладання «червоним
професорам».

Попри вищезгадані житлово-побутові проблеми з
улаштуванням викладачів таки непоодинокими були випадки, коли
керівництво ІЧП при ВУЦВК запрошувало для читання лекцій
відомих спеціалістів з Москви та інших міст УССР та БССР.
Так, наприклад, у грудні 1936 р.  січні 1937 р. у київському
Інституті червоної професури слухалися лекції московських
професорів В. І. Авдеева, знаного вже на той час фахівця з історії
Стародавнього Сходу, зокрема історії Давнього Єгипту, та його
колеги В. Ф. Асмуса (1894-1975), відомого працями з історії
філософії, теорії й історії логіки тощо. V тому ж 1936/37 навчальному
році в ІЧП лекції з історії утворення Московської держави
прочитав член-кореспондент АН БССР С.А.Піонтковський (1891-1937),
професор Московського університету В.К.Нікольський  курс
лекцій з історії докласового суспільства, професор Одеського
університету К.П.Добролюбський (1885-1953) виступив з лекціями
з історії стародавнього світу та середніх віків. Низку змістовних
фахових лекцій з історії прочитали київським «червоним
професорам» професори Московського університету С. В. Бахрушин
(1882-1950), Ю. В. Готье (1873-1943), професор історії з Білорусії
В. К. Щербаков та ін.3

V стінах ІЧП Михайло Марченко не зарекомендував себе ані
дисидентом-опозиціонером, ані тим, хто пасе задніх у навчанні.
Швидше за все, він навіть належав до кращих з погляду
академічної успішності слухачів, яких відзначало начальство. На
користь саме такого припущення свідчить, зокрема, той факт, що
М. І. Марченко, згідно з постановою ЦК КП(б)У від 22 червня
1936 р., був включений до складу бригади викладачів, які у
липні  вересні 1936 р. залучалися до викладання на двомісячних
курсах перепідготовки завідувачів культпропвідділами райкомів
КП(б)У. Поряд зі своїми старшими колегами, які мали прочитати

1 ЦДАВО України, ф. 1267, оп. 2, спр. 42, арк. 200.
* ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 443, арк. 257.
3 ЦДАВО України, ф. 1267, on. 1, спр. 63, арк. 26-55.
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65 партноменклатурникам районного рівня лекції з історії
народів СССР, історії ВКП(б), з'ясувати їм актуальні питання парт-
пропаганди та вивчити працю В. Леніна «Держава і революція»,
Михайло Іванович мав розтлумачити курсантам «вікопомне»
значення й ідеолого-пропагандистську вагомість тогочасної
новинки радянського історіографічного ринку  першого тому
«Истории гражданской войны в СССР»1.

Якщо М. І. Марченко на той час був цілком законослухняною
людиною і користувався, вочевидь, прихильністю академічного
і партійного керівництва, то цілком протилежною була доля
його колег, які наважувалися діяти на власний розсуд й
несанкціоновано викладати, до того ж не маючи ще належної фахової
підготовки.

Каральні накази по особовому складу Інституту червоної
професури вочевидь, як у дзеркалі, відбивали суспільно-політичну
та ідеологічну атмосферу тогочасного совєтського суспільства
з прикметними для неї пошуками усіляких
«контрреволюціонерів», «шпигунів», «дворушників» із партквитком у кишені чи
принаймні осіб з сумнівним з погляду більшовицької ортодоксії
минулим. За цих обставин шлях від упривілейованого
становища «червоного професора» до статусу суспільного маргінала,
табуйованого пропагандистським апаратом і суспільною думкою,
чи навіть в'язня максимально скорочувався.

Лаконічні рядки у наказах керівництва інституту засвідчують
стрімку зміну соціального статусу багатьох викладачів і слухачів
цього елітного навчального закладу, а саме: «Епеля  слухача
ІІІ-го курсу відділу Радбуду  виключити зі складу слухачів
ІЧП, як виключеного з партії за троцькізм  з 1.Х. 1936 р.»
(наказ №52/182 від 1 жовтня 1936р.); «Лейбмана Я., виключеного
з партії, як активного контрреволюціонера  ворога народу,
виключити зі списку викладачів ІЧП» (№ 55/185 від 15
жовтня 1936р.); «Ермолова  викладача з історії нового часу
на III курсі Історичного відділу  виключити зі складу
викладачів ІЧП, як ворога народу, з 17X36 р.» (№ 57/187 від 20 жовтня
1936 р.); «Камінського, слухача ІІ-го курсу Підготовчого
відділу, який проявив примиренське ставлення до брата-троцькіста
та одержав за це партстягнення,  виключити зі складу
слухачів ІЧП з 11.ХІ.36 р.» (№ 67/197 від 11 листопада 1936р.);
«Ашрафяна  керівника кафедри Радбуду та Права та
викладача з Ленінізму  зняти з керівництва кафедрою та виключити

1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 439, арк. 206.
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зі складу викладачів ІЧП як заарештованого [...]; Проценка,
слухача III курсу Радбуду, виключити зі складу слухачів ІЧП
за сокриття від партії та при вступі до ІЧП, що його рідний брат
служив у петлюрівських бандах, а брат дружини позбавлений
виборчих прав» (наказ № 74/204 від 22 листопада 1936 р.) ... К

Утім, до Михайла Івановича Марченка доля поки що була
прихильною. Підтвердження вищезгаданому релятивно уприві-
лейованому становищу М. І. Марченка знаходимо і в матеріалах
розподілу, який відбувся 1937 р. (третьокурсники отримували
призначення як такі, що закінчили навчання, решта слухачів 
у зв'язку з ліквідацією республіканського ІЧП).

Згідно з протоколом засідання комісії ЦК КП(б)У по
розподілу слухачів Інституту червоної професури від 13 червня 1937 р.,
М. І. Марченко мав одержати призначення на роботу в Інститут
історії партії при ЦК КП(б)У (за попереднім розподілом, до
Академії наук УССР передбачалося спрямувати слухачів ІЧП 
економістів та літературознавців, але жодного історика).

Цікаво порівняти це призначення з долею однокурсників
Михайла Івановича, які разом з ним навчалися у семінарі «Історія
України». До п'ятірки цих осіб, крім Марченка, належали: Анна
Іванівна Котовська, Кирило Васильович Максимчук (1903-1941),
Олександр Митрофанович Мамотенко та Антоніна Михайлівна
Новоскольцева. Ніхто з них не одержав призначення на наукову
роботу. Так, К. В. Максимчук був направлений на педагогічну
роботу до Вищої школи пропагандистів при ЦК КП(б)У (згодом
працював старшим науковим співробітником Інституту історії
України, загинув на фронті); А. І. Котовська надіслана на
редакційну роботу; викладачем партійних курсів при Харківському обкомі
КП(б)У була призначена А. М. Новоскольцева; О. М. Мамотенка
розподілено на посаду керівника кафедри історії партії
Дніпропетровської філії Українського інституту масової заочної
освіти.

Пояснення таким направленням, безперечно, слід шукати
в результатах і якості навчання згаданих осіб. Так, наприклад,
на початку вересня 1937 р. А. І. Котовська й А. М. Новоскольцева
одержали в ІЧП ідентичні довідки, де зазначалося, що вони
закінчили трирічний курс історичного відділу, державних іспитів
не склали й вибули на практичну роботу2.

1 ЦДАВО України, ф. 1267, оп. 2, спр. 42, арк. 167, 175, 200, 205, 216.
* ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 471, арк. 112-120; ЦДАВО України, ф. 1267, оп.
1, спр. 127, арк. 210, 221.
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Цікава подальша доля А. І. Котовської. Зарахована з 22 липня
1937 р. до штату редакції республіканської газети «Комуніст»,
вона вже 8 серпня того ж року (тобто пропрацювавши за
розподілом лише два тижні!) звернулася з листом на ім'я першого
секретаря ЦК КП(б)У С.В.Косіора, в якому, зокрема,
зазначала: «Мою роботу в редакції може виконувати гарний корес-
пондент-робітник, здебільшого моя робота полягає в тому,
що я направляю одержані матеріали до обкомів, міськкомів,
райкомів для вжиття заходів.

Тов. Косіор, я пять років вчилась в ІЧП і, хоча вороги мені
заважали, але я вивчала класиків марксизму, два роки я вчила
історію народів СРСР і дуже втяглась в цю науку.

Прошу Вас, тов. Косіор, послати мене на роботу, де б я
могла далі вивчати історію народів СРСР, якщо це неможливо,
то на практичну роботу в район».

Під «ворогами, які заважали» учорашній слухачці Інституту
червоної професури належним чином опанувати курс
нормативних дисциплін, малися на увазі не власні недоліки  брак
належної загальної освіти й іманентної наполегливості у
надолужуванні прогалин виховання, а винятково усі ті викладачі
й керівники навчального закладу, які були «викриті», мовляв,
як «контрреволюціонери» й «шкідники» й потрапили невдовзі
за ґрати чи вже були вбиті за вироками судових/позасудових
органів тоталітарної сталінської держави.

Попри вочевидь безпідставні нарікання прохачки, 1 вересня
1937р. Секретаріат ЦК КП(б)У затвердив А. І. Котовську
редактором з історичних дисциплін видавництва «Радянська школа»1.

Інакше складалася доля Михайла Івановича Марченка.
28 серпня 1937 р. відбулося рішення Секретаріату ЦК КП(б)У
щодо остаточного розподілу групи з 13 осіб слухачів Інституту
червоної професури. Дванадцятим у списку був Михайло Іванович,
щодо якого зазначалося: «Командирувати тов. Марченка М. І.
на роботу до Інституту історії Академії наук УРСР». На
документі розгониста резолюція першого секретаря ЦК КП(б)У:
«За. С. Косіор»2.

Створений у липні 1936 р. (23 липня відбулося відповідне
рішення ЦК КП(б)У, підтверджене у «совєтському порядку»
Президією АН УССР 27 липня, про створення у республіканській
Академії Відділу суспільних наук і його складової  установи

1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 477, арк. 16-18.
2 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 476, арк. 185.
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історичного профілю), Інститут історії України АН УССР первісно
складався з трьох відділів: історії феодалізму, історії капіталізму
та історії совєтського періоду. У ньому працювали 16
науковців  переважно молодь, за віком та стажем наукової роботи,
яка не мала вчених ступенів і звань, як, зрештою, й наукових
здобутків. Як зазначала історіограф ВУАН (і колишній
співробітник установи) Н.Д.Полонська-Василенко, «склад Інституту
історії був укомплектований переважно партійними істориками,
частина яких перейшла із ліквідованого ВУАМЛІНу, а частина
з молоді, початкуючих на історичному полі комсомольців»1.

Лише поступово інститут поповнювався науковими кадрами «з
іменем». Так, наприклад, із січня 1937 р. у ньому, як вже
зазначалося, почав працювати вже досвідчений історик М. Н. Петровський2;
з 26 листопада 1937 р. до виконання обов'язків старшого
наукового співробітника Інституту історії України приступив
висококваліфікований учений О. П. Оглоблин3. Того ж року старшим
науковим співробітником  консультантом (за договором) було
зараховано знаного фахівця з економічної історії Росії, України,
Західної Європи, зокрема економічної історії селянства, історії
кадастру, податків та податкової політики, професора Євгена
Дмитровича Сташевського (1884-1938). З 14 серпня 1938р.
старшим науковим співробітником установи працювала відома
дослідниця, професор Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко
(1884-1973)4. Наступного року до штату інституту увійшов
обраний 22 лютого 1939 р. членом-кореспондентом АН УССР
Серафим Володимирович Юшков (1888-1952), який досліджував
соціально-економічні відносини доби Київської Русі5.

Проте водночас відбувався і зворотний процес вимивання/
вибивання кадрів співробітників установи: в умовах сталінського
терору розгорталися, зокрема, і репресії проти науковців. З
посади був усунутий перший директор Інституту історії України
А.Х.Сараджев (1898-1937). 27 грудня 1936р. його взяли під варту
як «учасника троцькістської терористичної організації», а 10
березня 1937 р. Військова колегія Верховного Суду СССР засудила

1 Полонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля
істориків II Записки НТШ.  Париж; Чикаго, 1962.  T. CLXXIII: Збірник на
пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою.  С. 43.
2 Див.: Санцевич А. В., Комаренко Я. В. Развитие исторической науки в
Академии наук Украинской ССР, 1936-1986 гг.  К., 1986.  С. 34-35.
3 Див.: Верба І. В. О. П. Оглоблин II Укр. іст. журн.  1995.  № 5.  С. 96.
4 Архів Президії НАН України, ф. P-251, on. 1, спр. 71, арк. 33.
5 Санцевич А. В., Комаренко Я. В. Назв, праця.  С. 36.

154



Арташеса Хореновича до страти. Марченко особисто знав
репресованого з часів навчання в Інституті червоної професури,
оскільки А.Х.Сараджев очолював в ІЧП кафедру філософії.

Натомість рішеннями Політбюро ЦК КП(б)У від 23 листопада
та Президії АН УССР від 26 грудня 1936 р. керівником Інституту
історії України був призначений секретар Бобринецького
райкому КП(б)У Одеської області, орденоносець Сергій Миколайович
Белоусов (1897-1985). Виходець з російської пролетарської
родини і сам робітник, він з 1920 р. перебував на
партійно-комсомольській роботі, згодом навчався у Москві у Комуністичній академії
та Інституті червоної професури. Вже аспірантом-третьокурсни-
ком московського ІЧП, який спеціалізувався з партбудівництва
та історії ВКП(б), він у лютому 1933 р. був мобілізований на
партійну роботу й призначений начальником політвідділу Грушківської
МТС Одеської області. Наступного року, за успішне виконання
планових завдань, був відзначений орденом Леніна1. Наприкінці
1936 р. його енергія і наполегливість у виконанні владних
директив знадобилися більшовицькій адміністрації УССР на іншій
ділянці «прориву» «фронту соціалістичного будівництва» 
у галузі історії. У січні 1937 р. Сергій Миколайович приступив до
виконання своїх обов'язків директора Інституту історії України
АН УССР2.

Упродовж 1937 р. зазнали репресій також інші працівники

Інституту історії України. Так, завідувач відділом історії

феодалізму Трохим Тимофійович Скубицький (1901-1937), заарештований
у ніч з 11 на 12 червня, у закритому судовому засіданні виїзної
сесії Військової колегії Верховного Суду СССР у Києві 3
вересня 1937 р. був засуджений до розстрілу й того ж дня страчений;
старший науковий співробітник Микола Федорович Трегубенко
(1902-1937) опинився за ґратами 23 вересня, 25 жовтня тим
самим судовим органом засуджений до вищої міри
покарання, наступного дня розстріляний. У ніч з 24 на 25 вересня був
ув'язнений старший науковий співробітник Григорій Якович
Слюсаренко (1904-1937), який з моменту організації інституту
працював заступником директора, а після усунення А.Х. Сараджева
тимчасово виконував обов'язки керівника установи. 17 листопада
виїзна сесія Військової колегії Верховного Суду СССР засудила
Г. Я. Слюсаренка до страти. 18 листопада 1937 р. його позбавили

1 Рублъов О. С. Белоусов Сергій Миколайович II Енциклопедія історії України:
В 5 т. І Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.  К., 2003.  T. 1: А-В.  С. 249.
2 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 435, арк. 43.
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життя. Восени 1937 р., майже водночас з колегами, був страчений
і старший науковий співробітник Інституту історії України АН
УССР Василь Васильович Гуристримба (1899-1937)1.

Обвинувачення на їхню адресу були водночас і стандартними,
і звично безглуздими. Г.Я.Слюсаренко, наприклад,
обвинувачувався у тому, що, мовляв, «провадив серед співробітників АН
УССР контрреволюційну фашистсько-націоналістичну агітацію»
та вербував нових членів до «антисовєтської
фашистсько-націоналістичної диверсійно-терористичної організації»2.

Принагідно зазначимо, що згадані працівники Інституту
історії України водночас з науково-дослідною роботою
(другорядною для них) переважно займалися й викладанням. Так,
у 1936/37 навчальному році у київському Інституті червоної
професури Т.Т.Скубицький читав лекції й проводив семінари з історії
України  серед цієї генерації «істориків-марксистів» він був,
ймовірно, найдосвідченішим й вже встиг зажити сумної слави як
«знаний погромник» історичних шкіл академіків М.С.Грушевського
та Д.І.Багалія3; Г.Я.Слюсаренко та М.Ф.Трегубенко (поряд з
невеличким лекційним навантаженням) переважно вели семінарські
заняття й консультації з курсів історії СССР та України. Немає
сумнівів, що на останньому курсі ІЧП Михайло Іванович Марченко
мав нетривале знайомство й слухав виклади цих науковців, яких
у стінах Інституту історії України він вже не застав.

Складаючи реєстр втрат вітчизняних істориків внаслідок
тоталітарного терору 1930-х років, Н.Д.Полонська-Василенко слушно
зауважувала: «Звичайно, список жертв «єжовщини» неповний.
З одного боку, тоді боялися надто докладно оповідати про
заслання (а рівно  страти.  Авт), а з другого, відсутність
людини, добровільна зміна місця перебування викликали тривогу

1 У лещатах тоталітаризму. Перше двадцятиріччя Інституту історії України
НАН України (1936-1956 рр.): 36. док. і матеріалів: У 2-х ч. / Ін-т історії України
НАН України; ЦДАГО України; Упоряд.: Р. Я. Пиріг (кер.) та ін.; Відп. ред. В. А.
Смолій.  К., 1996.  Ч. І (1936-1944 рр.).  С. 57-61, 65-67, 71-74.
2 Галузевий Державний архів Служби безпеки України, спр. 46347-ФП, арк.
77-77 зв. (далі  ГДА СБУ).
3 Див., надр.: Скубицкий Т. Классовая борьба в украинской исторической
литературе II Историк-марксист.  1930.  T. 17.  С. 27-40; Багалій Д. Відповідь
т. Скубицькому на його зауваження з приводу мого «Нариса історії України»
(«Историк-марксист», том 17-й за 1930 год  «Классовая борьба в украинской
исторической литературе», стр. 27-40) / Публ. В. В. Кравченка II Кравченко В. В.
Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность.  X., 1990. 
С. 144-149; Невідомі сторінки життя О. Я. Оглоблина в архівних документах
І Публ. О. Пшеннікова, Д. Веденеева, І. Верби, Г. Смирнова II 3 архівів ВУЧК-ГПУ-
НКВД-КГБ.  1999.  № 1/2 (10/11).  С. 262.
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й натяки на заслання. Тепер, на еміграції, дуже тяжко
перевірити точність відомостей»1.

Тож виявлені останніми роками документальні матеріали
дозволяють уточнити фрагментарну інформацію Наталії Дмитрівни
щодо репресій проти працівників установи. Так, вона згадувала
зокрема: «В 1937 р. було заарештовано професора Є. Д. Сташевського»2.
Насправді ж Євгена Дмитровича ув'язнено 12 червня
наступного  1938 р., а через півтора місяці (26 липня) він загинув під час
чергового допиту внаслідок брутальних методів слідства. Під час
трусу й арешту у науковця вилучили рукописи двох
монографій: «Історія докапіталістичної ренти на Правобережній Україні
у XVIII-ХІХст.» та «Шляхетсько-буржуазна фальсифікація
колонізації Правобережної України у XVIII ст.»3. Перша із згаданих
праць історика опублікована у 1968 р.4

Репресії, що знекровлювали колектив науково-дослідної
установи, одним із своїх наслідків мали потребу поповнення штату
співробітників Інституту історії України АН УССР. Так, у
доповідній його директора С. М. Белоусова до ЦК КП(б)У щодо стану
справ в інституті та ходу підготовки підручника з історії України
(середина червня 1937 р.) зверталася увага, зокрема, на потребу
зміцнення кадрового складу установи. Пропонувалося створити
«нормальну аспірантуру при інституті у кількості 15 осіб»,
укомплектувавши її випускниками Київського державного
університету та Інституту червоної професури, які мали нахил
і бажання досліджувати проблеми історії, а також
направити до інституту «на постійну основну наукову роботу трьох
професорів-комуністів»5.

Цей документ значною мірою пояснює причини зміни
попереднього (від 13 червня) рішення комісії ЦК КП(б)У щодо
розподілу М.І.Марченка до Інституту історії партії та його
наступне направлення до Інституту історії України АН УССР.
Згаданими обставинами зумовлений і той факт, що випускник
ІЧП Марченко, ще не маючи дисертації та наукових
здобутків, тільки переступивши поріг інституту, одразу одержав

1 Полонсъка-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля
істориків.  С. 49-50.
2 Там само.  С. 47.

3 ЦДАГО України, ф. 263, on. 1, спр. 56543, арк. 20.
4 Див.: Сташевский Е. Д. История докапиталистической ренты на
Правобережной Украине в XVIII  первой половине XIX в. / Ин-т истории АН
СССР; Отв. ред. В. А. Романовский.  М.: Наука, 1968.  484 с.
5 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 4291, арк. 189.
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призначення на посаду завідувача сектором феодальної доби
новоствореної академічної установи. Крім того, у 1937-1939 рр.
науковець обирався секретарем парторганізації Інституту історії
України, депутатом Київської міської ради.

Звичайно, на це призначення вплинув статус М.І.Марченка
як «червоного професора» і члена партії, завдяки чому влада
при заміщенні керівної посади віддала перевагу початкуючому
науковцю, аніж його старшим за віком і досвідом наукової
роботи колегам, серед яких були й вищезгадані М. Н. Петровський
та О. П. Оглоблин. Обидва вони, до речі, стали підлеглими
Михайла Івановича. Сумнівне, з погляду влади, «ідеологічне
обличчя» цих авторитетних науковців, наявність у кожного
з них попередніх обвинувачень у «протягуванні» «націоналізму»
й «антисовєтчини» на історичному «фронті» не дозволяли їм
претендувати на будь-яку керівну посаду1.

І якщо з О. П. Оглоблиним (своїм майже ровесником 1899 р.
народження) у М.І.Марченка склалися товариські стосунки, то
з М.Н.Петровським взаємини були прохолодні, якщо не
більше: розбіжності у наукових поглядах поєднувалися з особистою
взаємною неприязню (чи навпаки  міжособистісна антипатія
слугувала детонатором жорсткої наукової полеміки). Із часом
конфлікт М.І.Марченка з Миколою Неоновичем Петровським
не згас, а, навпаки  лише загострився.

І для того були свої причини.
Погром українства 1933 р. під орудою Постишева

позначився й на долі професора М. Н. Петровського. Через місяць
після промови другого секретаря ЦК КП(б)У П. П. Постишева
на листопадовому (об'єднаному) пленумі ЦК та ЦКК КП(б)У
1933 р.  наказом по Ніжинському Інституту народної
освіти №324 від 26 грудня 1933 р. Миколу Неоновича позбавили
посади професора «за вияв у наукових працях
буржуазно-націоналістичних поглядів»2. 1934 р. він перебрався до Києва,
де став співробітником відділу стародруків Бібліотеки ВУАН,
а з січня 1937 р., як вже зазначалося, працював в Інституті
історії України АН УССР.

1 Див., надр.: Невідомі сторінки життя О. П. Оглоблина в архівних
документах І Публ. О. Пшеннікова, Д. Вєдєнєєва, І. Верби, Г. Смирнова II 3 архівів ВУЧК-
ГПУ-НКВД-КГБ.  1999.  № 1/2 (10/11).  С. 260-315.
2 Див.: У лещатах тоталітаризму. Перше двадцятиріччя Інституту історії
України HAH України (1936-1956 рр.): 36. док. і матеріалів: У 2-х ч. І Ін-т історії
України НАН України; ЦДАГО України; Упоряд.: Р. Я. Пиріг (кер.) та ін.; Відп. ред.
В. А. Смолій.  К., 1996.  Ч. II (1944-1956 рр.).  С. 7.
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У цій ідеологічній інституції його становище позапартійного
науковця, що походив з родини «служителя культу», свого часу

співробітничав з М.С.Грушевським й піддавався критиці за
«український буржуазний націоналізм», було хистким й уразливим
одночасно з кількох боків. У вищезгаданому меморандумі для ЦК
КП(б)У про стан справ в Інституті історії України й підготовку
підручника з історії (червень 1937 р.) тогочасний директор
установи, він же секретар парткому АН УССР, С. М. Белоусов негативно
атестував Петровського. Микола Неонович, мовляв, не «виявив
бажання усерйоз включитися у роботу по підручнику», натомість
розробляє «приватну» тематику й, зокрема, заходився перекладати
з французької «книгу Боплана, у якій наявні ганебні антинаукові
висновки та узагальнення». Резюме було категоричним: «Проф.
Петровський не може бути надалі залишений працювати
в Інституті історії Для нього Інститут історії є ширмою
для продовження його старої націоналістичної лінії»1.

Водночас до оцінки діяльності С. М. Белоусова на посаді
керівника інституту та його причетності до репресій проти
співробітників установи слід підходити з урахуванням усіх наявних
щодо цієї особи відомостей. Як слушно зазначає з цього
приводу сучасна київська дослідниця О. В. Юркова: «Осібно стоїть
тема про участь С. М. Белоусова у репресіях проти науковців
Інституту історії України. Вже загальновідома його доповідна
записка до ЦК КП(б)У про стан справ в Інституті історії України
від 19 червня 1937 р., що може бути названа простим словом
«донос». Та одночасно є й інші свідчення [...]. С.М.Белоусову
вистачало сміливості в рецензіях підтримувати колишнього
грушев янця М. Н. Петровського, а також заплямованих у
буржуазному націоналізмі О. П. Оглоблина та Н.Д.Полонську-Василенко.
Все це переконує у тому, що оцінювати С. М. Белоусова як
директора Інституту історії України у 1936-1941 рр. треба зважено
і не однобічно»2.

За влучною характеристикою його колишнього колеги, подібні
«большевицькі прижими" примусили Петровського
перебудуватися* щоб здаватися корисним для соціалістичного
будівництва* СССР». Така кон'юнктурна «перебудова» виявилася доволі
органічною й не такою складною справою для нього, оскільки

1 ЦДАГО України, ф. і, оп. 20, спр. -4291, арк. 189.
2 Юркова О. В. Передмова II Документи про створення і перші роки діяльності
Інституту історії України АН УРСР (1936-1941) / Упоряд. О. В. Юркова.  К., 2001.
 С. 15, 16.
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спиралася на деякі, не зовсім привабливі, риси вдачі історика,
адже «в приватному житті й відносинах Петровський відзначався
великою практичністю, що часом межувала з цинізмом»1.

Так, зокрема, сталінську настанову 1937 р. щодо оцінки
угоди Б. Хмельницького з Московщиною 1654 р. як «найменшого
зла» для України М. Н. Петровський беззастережно сприйняв
як керівництво до дії, яким слід неухильно послуговуватися.
Відтак він неодноразово досить різко виступав проти свого
безпосереднього керівника  завідувача сектору історії
феодалізму Інституту історії України М. І. Марченка. Молодший
за Петровського випускник Інституту червоної професури,
«партієць» Марченко був людиною іншого формату, аніж
його старший колега, уже наляканий репресивним тиском.
Відтак Михайло Іванович дозволяв собі вільно
висловлюватися, зокрема обстоюючи апокрифічний погляд («улюблену
теорію», за М. Н. Петровським), що «приєднання України до
Росії у 1654 р. було найбільшим злом для українського
народу». Оцю «теорію» Марченка й поборював завзято Микола
Неонович2.

Професор Б.Крупницький (1894-1956) у своєму огляді
української совєтської історіографії зауважував з цього приводу:
«Ще порівнюючи недавно Москва не знаходила слів, щоб
осудити діяльність великого українського патріота. Пригадаймо собі
те, що писала «Большая Советская Энциклопедия» в 1935 р.,
подаючи біографію і характеристику Б. Хмельницького. Офіційне
трактування особи Б. Хмельницького опиралося тут на соціяльну
тезу, що гетьман був «зрадник і заклятий ворог повставшого
українського селянства». Підкреслювалося, що вже ніби з старих
часів, ще до повстання 1648 р., він був заступником інтересів
верхів української февдальної козацької старшини, яка прагнула
осягнути тих самих прав, що й февдали Польщі  польська
шляхта. З монографії М. Петровського, надрукованої новозасно-
ваним Інститутом історії АН ЭДРСР3 [...], починається нова доба

1 Дубровський В. Спогад про проф. д-р M. Н. Петровського II Укр. історик. 
1964.  № 2/3.  С. 25.

2 Рубльов О. С. Маловідомі сторінки біографії українського історика: M. І.
Марченко II Укр. іст. журн.  1996.  № 1.  С. 116-117; У лещатах
тоталітаризму: Перше двадцятиріччя Інституту історії України НАН України (1936-1956 рр.).
 К., 1996.  Ч. І (1936-1944 рр.).  С. 99-100.

3 Див.: Петровський М. Н. Визвольна війна українського народу проти гніту
шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1648-1654 рр.) І АН УРСР.
Ін-т історії України; Нариси з історії України. Вип. 4; Відп. ред. С. M. Бєлоусов. 
К., 1940.  268 с.
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в трактуванні Б. Хмельницького. М. Петровський, хоч і не
комуніст, все ж таки був примушений робити так, як наказував
Кремль [...]. Після нього маємо вже виразну ґльоріфікацію
Хмельницького [...]»1.

Михайло Іванович Марченко, всупереч виразним партійним
настановам, зберігав доволі прохолодне ставлення до особи
Б. Хмельницького, що пояснювалося деякими особливостями
біографії учорашнього «червоного професора» й набутими під
час навчання в ІЧП знаннями, які він вочевидь критично
переосмислював.

Як вже згадувалося вище, згідно з постановою ЦК КП(б)У
від 22 червня 1936 р., М.І.Марченка включили до лекторської
бригади, що у липні  вересні 1936 р. забезпечувала курси
перепідготовки завідувачів культпропвідділами райкомів КП(б)У. Як і
його старші колеги, Михайло Іванович мав окрему ділянку
праці  повинен був ретельно вивчити з курсантами тогочасний
«бестселер» совєтського історико-пропагандистського ринку 
перший том «Истории гражданской войны в СССР» (1935)2.

У спілкуванні з завідувачами культпропвідділів райкомів
КП(б)У, яким М. І. Марченко розтлумачував «Историю
гражданской войны», він вочевидь не порушував ідеологічних
настанов, дотримуючись жорсткої партійної дисципліни.
Принаймні, закриті партійні постанови не зафіксували
порушень з його боку. Але власне враження про це видання
він таки склав.

Як майбутнього історика України його не могли не
зацікавити відповідні розділи видання, в яких йшлося про перебіг
революційних подій 1917 р. у національних районах Російської
держави, зокрема на її українських теренах. Привернув увагу
Марченка й розділ книги, що характеризував «буржуазні
національні формування», зокрема українські/українізовані зі
значним, мовляв, «відсотком куркулів» у перших українських
військових формуваннях3. Оскільки принагідно згадувався

1 Крупницький Б. Українська історична наука під Советами (1920-1950 роки).
 С. 73, 108.

* Див.: История гражданской войны в СССР І Под ред. М. Горького, В.
Молотова, К. Ворошилова, С. Кирова, А. Жданова, А. Бубнова, Я. Гамарника, И.
Сталина.  М., 1935.  Т. 1: Подготовка Великой пролетарской революции (от
начала войны до начала октября 1917 г.).  349 с.: ил.

3 История гражданской войны в СССР I Под ред. М. Горького и др.  М.,
1935.  Т. 1: Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до
начала октября 1917 г.).  С. 283.
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й сформований у Києві 1917 р. «особливий український імені
Богдана Хмельницького полк»1, упорядники книжки не
полінувалися вмістити у додатках й характеристику цього контро-
версійного українського гетьмана. Зрозуміло, що оцінювався
він з погляду тогочасних більшевицьких соціологічних
настанов: «Хмельницкий Богдан (род. в конце XVI в., ум[ер]
в 1657 г.)  сотник реєстрового украинского казачества,
тесно связанный с шляхетской средой. В 1648-1654 гг. стоял
во главе крестьянского движения на Украине, но предал его,
заключив соглашение с крепостнической Москвой»2
(виділення наше.  Авт.).

Коротенька біографічна довідка цілком відповідала
спрямуванню ширшої статті про Б. Хмельницького, що її було вміщено
в «Большой Советской Энциклопедии» (1935) й на яку
покликався згодом Б. Крупницький: «Хмельницкий, Богдан Зиновий
Михайлович [...], политический деятель середины 17 в. в
Польше и на Украине, имя к[ото]рого связано с крупнейшей
крестьянской войной на Украине, именуемой в дворянско-
буржуазной историографии «хмельничиной» [...]; предатель
и ярый враг восставшего украинского крестьянства [...].
В 1651 Х[мельницкий] отправил послов в Москву для
переговоров о союзе с Московским государством о протекторате
последнего над Украиной [...]. Переговоры с Москвой
тянулись три года и завершились в 1654 известным Переяславским
договором, который знаменовал собою союз украинских
феодалов с русскими и по существу юридически оформил начало
колониального господства России над Украиной [,..]»3
(виділення наше.  Авт.).

Зрозуміло, що з обома цими публікаціями (і, очевидно, з
багатьма іншими аналогічними) Михайло Марченко був ґрунтовно
ознайомлений, а стосовно першого тому «Истории гражданской
войны» маємо й безпосередні документальні докази, оскільки
він 1936 р. виступав навіть офіційним ретранслятором змісту
й спрямованості цього видання на аудиторію партноменклатури
районного рівня.

1 История гражданской войны в СССР.  Т. 1: Подготовка Великой
пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.).
 С. 283.

2 Там само.  С. 329.

3 Див.: В. К. Хмельницкий, Богдан Зиновий Михайлович II Большая Советская

Энциклопедия / Под общ. ред. О. Ю. Шмидта (глави, ред.) и др.  М., 1935. 
Т. 59.  Стб. 816-818.
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Як і багатьох інших його колег, М. І. Марченка не могла не
здивувати раптова зміна ідеологічних координат й історіографічних
оцінок постаті Б. Хмельницького вже наступного  1937 р.

У рішенні журі комісії по конкурсу на кращий підручник з
історії СССР для середньої школи (серпень 1937 р.) зазначалося,
зокрема, що автори конкурсних підручників розглядали приєднання
(властиво  захоплення) нових територій до Московщини/Росії
(насамперед йшлося про Україну й Грузію) як абсолютне зло.
Попри те, що це відповідало не лише історичній правді, але й
попереднім настановам ЦК ВКП(б) й «канонічним» оцінкам
більшовицької історіографії, кремлівський диктатор, аби виправдати
новий курс на жорстку централізацію/русифікацію державного
й культурно-освітнього життя країни, вирішив-таки закинути
конкурсантам «недалекоглядність»  «короткозорість».

Відтак у цьому документі, за лаштунками якого стояв
Й. Сталін, наголошувалося: «Автори не бачать жодної
позитивної ролі у діях Хмельницького у XVIIcm., у його боротьбі
проти окупації України панською Польщею й султанською
Туреччиною. Факт переходу, скажімо, Грузії наприкінці XVIII ст.
під протекторат Росії, так само як факт переходу України під
владу Росії, розглядаються авторами як абсолютне зло, поза
зв'язком з конкретними історичними умовами того часу. Автори
не бачать, що перед Грузією стояла тоді альтернатива  або бути
поглиненою шахською Персією й султанською Туреччиною, або
перейти під протекторат Росії, так само як перед Україною стояла
тоді альтернатива  або бути поглиненою панською Польщею
і султанською Туреччиною, або перейти під владу Росії. Вони
не бачать, що друга перспектива була все ж таки найменшим
злом»1 (виділення наше.  Авт).

Характерне використання прикметників у тексті рішення
журі, а саме: «панська Польша», «султанська Туреччина»,
«шахська Персія». Натомість у тому ж документі козацька Україна
прилучалася до «просто» Росії  безприкметникової, а не (як
належало би за логікою й традиційною російською
більшовицькою ідеологічною риторикою) до «азійської»,
«феодально-кріпосницької» чи Росії  «тюрми народів».

Відтоді сталінська теорія «найменшого зла» на тривалий час
запанувала в офіційній совєтській історіографії, ставши зручним

1 Див.: Постановление жюри правительственной комиссии по конкурсу на
лучший учебник для 3 и 4-го классов средней школы по истории СССР II К
изучению истории: Сборник.  М., 1938.  С. 38.
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знаряддям завуальованого виправдання колонізаторської

політики царату та його квазіцивілізаторської місії1.
Далеко не всі тогочасні українські історики оперативно

зорієнтувалися у стрімкій зміні системи владних історіографічних
координат. Ця неквапливість містила у собі смертельну
небезпеку, загрожуючи ймовірністю стати черговою жертвою репресій.
Втім, у репресивний вир потрапляли й ті науковці-гуманітарії,
які, здавалося б, вчасно зорієнтувалися у мінливій
пропагандистсько-ідеологічній кон'юнктурі. Так, вищезгаданий
старший науковий співробітник Інституту історії України АН УССР
В.В.Гуристримба під час допиту 8 жовтня 1937 р. подавав такі
«свідчення» щодо власної та колег «шкідницької діяльності»
на «історичному фронті»: «Моя шкідницька діяльність полягала
у наступному: як один з авторів зі складання підручника «Історія
України», я, за безпосереднім завданням Гребенкіна, як
учасник організації навмисно ідеалізував партію боротьбистів, писав
про неї як про «революційну» партію й вихваляв окремих
боротьбистів (Любченко, Хвиля), виставляючи їх у світлі віддано
ставших на позиції більшовизму. Учасник організації Скубицький
як автор розділу «Селянська війна 1648-1654 рр.» ідеалізував
українське козацтво й наклепницькії відгукувався про Богдана
Хмельницького як про зрадника за спілку з Московською
державою проти європейських варварів» (виділення прізвищ 
у документі; виділення по тексту  наше.  Авт).

З не зовсім зрозумілих причин Михайло Іванович Марченко
не забажав вчасно «перебудуватися» й майже неприховано (ледь
завуальовано) відстоював вже відкинуту Кремлем теорію
«найбільшого зла».

Виходячи з власного розуміння вітчизняного

історичного процесу й зокрема фатального для України кроку

Б. Хмельницького 1654 р., М. І. Марченко вельми критично

оцінював вищезгадану працю М. Н. Петровського «Визвольна війна

1 Див., надр.: Новые документы о совещании историков в ЦК ВКП(б) (1944 г.) II
Вопросы истории.  1991.  № 1.  С. 188-205; та ін.
Ця проблематика останнім часом доволі активно розробляється й сучасними укр.
істориками. Див., напр.: Юсова Н.М., Юсов С. Л. Проблема «приєднання» України
до Росії в оцінці істориків УРСР кінця 30-х  першої половини 40-х рр. II Укр.
іст. журн.  2004.  № 5.  С. 96-121. Доводиться лише пошкодувати, що
молоді автори, подавши представницьку бібліографію питання, з незрозумілих
причин якось проминули публікацію документів з архівно-кримінальної справи
М. І. Марченка (див.: Укр. іст. журн.  1996.  №№ 1-3), хоча саме там докладно
висвітлений перебіг полеміки Марченка contra Петровський/Бєлоусов 1939-1940
рр. якраз з проблем «приєднання» й оцінки історичної ролі Б. Хмельницького.
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українського народу проти гніту шляхетської Польщі і
приєднання України до Росії (1648-1654 рр.)» (1940). Рукопис її
обговорювався на засіданні сектору, який очолював Марченко.
Згодом він пригадував: «Праця була визнана в основному
задовільною, але з окремих питань, що зачіпалися у цій
роботі, виникли суто наукові суперечки  це стосовно оцінки
історичних подій, пов'язаних з приєднанням України до Росії
у 1654 р. й характеристики Богдана Хмельницького як
історичної особистості».

За оцінкою М. І. Марченка: «Професор Петровський спрощено
й вульгаризаторсько-однобічно висвітлював питання
приєднання України до Росії у 1654 р., а також спрощено та однобічно
й не зовсім науково правильно висвітлював роль особистості
в історії, зокрема роль Богдана Хмельницького. Приєднання
України до Росії у 1654 р. розглядалося як абсолютне благо для
українського народу, у праці була абсолютно усунута
перспектива національно-колоніальної політики російського царату
в Україні»1.

Відповідаючи на закиди щодо власних «неодноразових
висловлювань українського націоналістичного характеру» під час
цієї полеміки з М. Н. Петровським, Марченко наводив розгорнуту
аргументацію на обґрунтування власної позиції: «Я не виступав
проти спорідненості й союзу двох братніх народів  російського
й українського, але щодо розв'язання цього питання
історичної науки [...] у мене були дещо інші погляди й
розходження з деякими окремими науковими співробітниками нашого
інституту».

Наголосивши, що підпорядкування України
російському самодержавству започаткувало її колоніальну залежність
від «держави російських поміщиків, бояр та купців», давши
початок національно-колоніальному гнобленню українського
народу, Михайло Іванович з'ясовував своє ставлення до
рукопису праці М. Н. Петровського: «Питання приєднання України
до Росії у 1654 р. професор Петровський у первісному варіанті
тлумачив так, що тут, мовляв, відбулося цілковите возз'єднання
двох народів, настало повне братерство цих «єдинокровних»,
як часто говорилося у роботі, народів». «Навіть цей термін

1 Протокол допиту М. І. Марченка в УНКВС СРСР по Новосибірській обл.
щодо його контактів з репресованими працівниками апарату ЦК КП(б)У та
взаємин з керівництвом Інституту історії України АН УРСР, 2-3 черв. 1943 р.
І Публ. О. С. Рубльова II Укр. іст. журн.  1996.  № 3.  С. 67.
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«єдинокровний»,  наголошував колишній завідувач сектору
феодальної доби,  на мій погляд, є не зовсім правильним
з наукової точки зору, тому що тут береться якийсь
абстрактний біологічний момент, а не соціальний, класовий й
історичний характер єдності й братерства народів. Крім того,
Петровський надмірно й без потреби наполягав на питанні
єдності релігії російського та українського народу. Проти
ототожнення двох різних моментів, а саме:
підпорядкування України російському самодержавству з моментом братніх
зв'язків двох народів  я й виступав у наукових дебатах
проти книги Петровського»1.

V цій науковій суперечці й приватних бесідах М. І. Марченко
переконував колег/співбесідників, що за наявності й існування
феодально-кріпацького суспільного ладу й навіть ладу
прогресивнішого  капіталістичного, за владарювання російського
самодержавства як уособлення державної й політичної влади
поміщиків і буржуазії, не могло й бути реальної єдності та
братерства народів. Водночас він не був би «істориком-марксистом»,
якби не доводив, що реальну єдність і братерство народів
започаткувала лише Жовтнева революція, яка, мовляв, звільнила
народи колишньої імперії Романових від будь-якого, зокрема
й національно-колоніального ярма2.

Із кон'юнктурних міркувань погляди М. Н. Петровського
підтримав і професор О. П. Оглоблин, який позаочі  у
приватних розмовах зі своїм приятелем М. І. Марченком визнавав
слушність його критичних зауважень. Марченко пригадував:
«Слідом за Петровським пішов один з наукових
співробітників  професор Оглоблин, який був незгодний з Петровським
у цьому питанні, але у своїй книзі «Україна у часи Петра І»3
припустився тієї ж помилки. Коли я його запитав, як же це
виходить, що Ви виступали проти помилок Петровського й самі
ж впадаєте у вульгаризацію й спрощенство, він мені заявив, що
...не бажає й боїться, аби його не обвинувачували у будь-яких
гріхах, оскільки директор інституту Бєлоусов стоїть на такій
точці зору. Я йому сказав, що це безпринципність у науковій
роботі, що Ви носитесь з цим братерством двох народів до
нудоти, вульгаризуючи його»4.

1 ГДА СБУ, ф. б, on. 1, спр. 31982-ФП, арк. 70-70 зв.
2 Там само, арк. 70 зв.  71.
3 Див.: Оглоблин О. Україна в часи Петра І.  К., 1939.  92 с.
4 ГДА СБУ, ф. б, on. 1, спр. 31982-ФП, арк. 71.
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Суперечки перенеслися з сектора історії феодалізму на
засідання Ученої ради установи, що нею керував С. М. Белоусов,
який вочевидь з посадового обов'язку підтримував у цих
питаннях кон'юнктурну працю М. Н. Петровського. На жаль, за оцінкою
М.І.Марченка, тогочасний директор Інституту історії України
не мав належної фахової кваліфікації й неспроможний був
аргументовано впливати на позицію наукових співробітників. Як
наслідок  утворилося два угруповання: одне на чолі з Марченком,
інше  кероване С. М. Бєлоусовим та М. Н. Петровським.

В той же час Михайло Іванович Марченко у цій конфліктній
ситуації категорично відмовився вдатися до послуг сторонніх
арбітрів  чи то «старших братів»  московських істориків,
чи то місцевих апаратників з ЦК КП(б)У. Він слушно вважав,
що наукові суперечки повинні вирішуватися у науковій
установі  Інституті історії України АН УССР. Ймовірно, що саме під
час цих дискусій Марченко необережно зауважив, що «питання
історії має вирішувати не політика, а наука»1.

Отже, на керівній посаді в Інституті історії України АН УРСР
М. І. Марченко виявив себе людиною самостійно мислячою,
яка не схилялася беззастережно перед науковими авторитетами,
аргументовано відстоювала власну думку, а в разі потреби ладна
була вступити у конфлікт «навіть» з орденоносцем 
директором установи С. М. Бєлоусовим.

З початком Другої світової війни, 7 вересня 1939 р.
М.І.Марченка покликали до лав РСЧА  на посаду
старшого інструктора відділу пропаганди Політуправління
Київського особливого військового округу, частини якого
(вже як Українського фронту) 17 вересня перетнули польський
кордон і вступили на західноукраїнські землі. А ще через
місяць  16 жовтня 1939р.  Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило:
«Затвердити ректором Львівського університету тов. Марченка
Михайла Івановича, звільнивши його від роботи в Інституті
історії Академії наук.

Просити ЦК ВКП(б) затвердити»2.
Стратегічний курс сталінського керівництва СССР на

щойно приєднаних територіях полягав у намаганні
якнайшвидше інтегрувати їх у тоталітарну радянську систему шляхом
нівелювання місцевої специфіки, «зміцнення» кадрів місцевої
інтелігенції та керівників завдяки надсиланню численних

1 Там само, арк. 63 зв.
2 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 564, арк. 171.
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уповноважених і фахівців зі сходу. І якщо пересічна якість
таких приїжджих була невисокою, то все ж таки траплялися
й щасливі винятки. До останніх належав і М. І. Марченко.

З вересня 1939 р. у регіоні розпочалися й радикальні
перетворення у галузі науки, освіти та культури. У січні 1940 р. урядовим
рішенням Львівському університету було присвоєне ім'я Івана
Франка (за Польщі носив ім'я Яна Казимира). Всією Західною
Україною, звільненою червоними, розширювалася мережа
вищих і середніх навчальних закладів. У них дістали можливість
навчатися діти трудящих. Були скасовані національні
обмеження для українського населення. Навіть вельми скептично
настроєні до совєтської влади галицькі інтелігенти визнавали
кардинальність цих змін: «Залунало скрізь і всюди в публічному
житті Західної України нове українське слово. Почала виходити
нова українська преса. Появились нові українські видавництва.
Повстало нове українське шкільництво, від українських
народних шкіл до українського університету у Львові [...]. Основано
театр ім. Лесі Українки у Львові й віддано спершу до його
розпорядження великий будинок міського театру, яким досі
користувались лише поляки. Повстали українські бібліотеки й музеї.
Не місце говорити тут у подробицях про це будівництво нової
української культури. Вистачить сконстатувати факт, що больше-
вицька влада піклувалася нею дбайливо»1.

Особливо раділо місцеве громадянство з українізації
Львівського університету. «Зараз після приходу Червоної Армії
київський професор Марченко, призначений совєтською владою
ректором Львівського університету, почав доповнювати
університет новими силами,  свідчив один з викладачів ЛДУ.  Було
з чого радіти: наново в цьому університеті повстали катедри
української мови, літератури, історії, всі студенти мусили
вивчати українську мову. Львівський університет розрісся втроє [...].
Величезна більшість студентів одержувала щомісячні стипендії,
безплатне мешкання, дешевий харч, і молодь просто вдиралась
ліктями до святині науки»2.

Варто зауважити, що попервах у своїй політиці «українізації»
культурно-освітнього життя регіону нова адміністрація навіть
припускалася деяких «новацій». Зокрема, під час ув'язнення
М. І. Марченко визнавав такі «перекручення національної

1 Цит. за: Західня Україна^під большевиками. IX. 1939  VI. 1941 / Збірник за
ред. М. Рудницької.  Нью-Йорк, 1958.  С. 107.
2 Там само.  С. 186.
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політики ВКП(б)» у своїй роботі на посаді ректора: «1) 3 моєї
санкції, без відому вищестоящих органів совєтської влади, було
вивішено вивіску на університеті українською мовою: «Львівський
український державний університет», тоді як, за затвердженим
згодом статутом університету, слід було називати  «Львівський
державний університет» [...]. Й після затвердження статуту
вивіску цю я не знімав аж до вказівки про це обкому КП(б)У.
Це призводило [...] до розпалювання національної ворожнечі
поміж студентством, професурою та іншим складом Львівського
держуніверситету. 2) На початку травня м[іся]ця 1940р. мною
була вивішена на дошці наказів ректора й розіслана деканам
факультетів постанова колегії Наркомосу УССР, в якій
пропонувалося мені, як ректорові, збільшити відсоток складу студентів
з числа українців»1.

Проте саме згадані заходи першого совєтського ректора ЛДУ
здобули йому щирі симпатії місцевої української молоді, яка
поступила до вузу у 1939/40 навчальному році. Одна з тогочасних
першокурсниць пригадувала у 1983 р. на шпальтах часопису
«Свобода» (США): «Вперше я побачила ректора М.Марченка
під час його зустрічі із студентами філологічного факультету.
Ще зовсім молодий (приблизно 35 років віку), русявий,
синьоокий, елегантно одягнений. Делегація польських студентів
домагалася викладів польської історії і літератури польською мовою.
На це Марченко дослівно відповів: «Якщо бажаєте викладів
польською мовою, переїдьте  будь ласка  до Варшавського
університету. Тут є український університет і виклади
відбуватимуться українською мовою...»2.

Та назвати самочинними ці дії М.І.Марченка (хоча
жорсткий курс на «українізацію» перших місяців «совєтизації»
Західної України, безперечно, імпонував йому) немає підстав.
На початку січня 1940 р. в університеті з'явився другий
секретар ЦК КП(б)У Михайло Олексійович Бурмистенко (1902-1941)
(до речі, одноліток науковця  наслідки сталінської «кадрової
революції» кінця 30-х років), який у супроводі ректора оглянув
аудиторії та кабінети, звернув увагу Михайла Івановича, що
поодинокі вивіски й оголошення все ще пишуться польською,

1 ГДА СБУ, ф. б, on. 1, спр. 31982-ФП, арк. 20-20 зв.
2 Дем'янчук-Томич Я. До історії Львівського державного університету ім. Івана
Франка II Михайло Марченко (1902-1983): Патріот, репресований історик II Зона:
Часопис Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих.  К.,
1993.  № 4.  С. 189.
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й запитав: «Чому Ви нерішуче переводите роботу університету
на українську мову? Не бійтеся, Вас не обвинувачуватимуть у
націоналізмі! Чому Ви досі не наголосили, що це університет
український?»1. У ті часи усна вказівка секретаря ЦК
дорівнювала наказові, її невиконання загрожувало репресіями. Як
результат цієї розмови і з явилася згадана вивіска. Так само і документ,
що його М. І. Марченко вивісив на дошці об яв, був постановою
НКО УССР, а не ректорським наказом.

Наведені (та численні інші) факти свідчать про виразну про-
типольську лінію партійно-державного керівництва республіки
(без сумніву, санкціоновану Москвою) у перші місяці після
приєднання Західної України. На місцях же ця лінія втілювалася
у таких діях регіональної адміністрації, що фактично
спрямовувалися проти польського населення. «Тотальна антипольська
пропаганда після введення військ у Західну Україну й Західну
Білорусію» закарбувалася у пам'яті представників молодої
генерації СССР, яких офіційна комуністична ідеологія традиційно
виховувала на інтернаціоналістських гаслах: «Роздмухувалася
ненависть вже не проти польських панів, не проти капіталістів
й куркулів (все це ідеологія дозволяла), а проти поляків взагалі.
Дивно й прикро виглядав цей рух до світової революції»2.

Толерантнішим курс щодо польського населення
західноукраїнських земель став лише після ухвалення 6 серпня 1940 р.
постанови ЦК КП(б)У «Про незаконні дії, припущені місцевими
органами влади у Львові». У ній, зокрема, зазначалося, що міські
партійні і совєтські органи припускають «затиснення польської
мови (були факти заборони лекторам читати лекції польською
мовою в аудиторії, яка не розуміє української мови)», було багато
випадків «перешкоджання прийому на роботу поляків, у
відношенні до польського населення припускаються і інші хиби, які
грають на руку ворогам народу». Документ засуджував свавільні
дії працівників міліції, які «пропонували лікарям об'яви про
години прийому хворих, написані на польській мові і поміщені
на дверях приватних квартир, замінити об'явами, написаними
на українській мові, що свідчить про грубу сваволю робітників
міліції і нерозуміння ними основ ленінсько-сталінської
національної політики»3.

1 ГДА СБУ, ф. 6, on. 1, спр. 31982-ФП, арк. 113.
2 Коржавин Я. В соблазнах кровавой эпохи II Новый мир.  1992.  № 8.
 С. 156.

3 ЦДАГО України, ф. 1, on. 16, спр. 20, арк. 98-99.
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За рецептами відомої сталінської статті «Запаморочення
від успіхів» хиби «генеральної лінії» перекладалися на
завзятих місцевих адміністраторів та місцевих націоналістів: «З
приходом частин Червоної Армії визволений народ на землях
Західної України установив радянську владу і прогнав
експлуататорів, організаторів міжнаціонального розбрату. В братській
співдружбі все населення західних областей УРСР активно
включилось в будівництво нового соціалістичного життя. Але
вороги  польські і українські буржуазні націоналісти 
намагаються штовхати наших робітників на прикрощі
у відношенні місцевого, почасти, польського населення
продовжують всякими засобами розпалювати національний
розбрат між українцями і поляками, використовуючи з цією
метою сваволю і порушення революційної законності, яке
припускається партійними і радянськими робітниками»1
(виділення наше.  Авш.).

З перших же кроків сталінська адміністрація мала на меті
якнайшвидше інтегрувати регіон у загальносоюзну систему.
При цьому в галузі освіти, науки і культури поряд з
помітними здобутками (особливо вражаючими порівняно з часами
польського владарювання) виразно простежувалася тенденція
до насаджування тогочасних совєтських організаційних
структур (далеко не зразкових) та відвертого нехтування місцевими
особливостями і традиціями. Стосувалося це, зокрема, й
організації навчального процесу у вузах, де неухильно
запроваджувалася притаманна системі освіти в СССР дріб'язкова
регламентація.

«Значне місце у моїй роботі перших місяців після прийняття
обов'язків ректора зайняла перебудова організаційного та
навчального процесу,  згадував М. І. Марченко.  Справа
полягала у тому, що принцип роботи наших совєтських вищих
учбових закладів докорінно відрізняється від порядків, що
існували у Львівському університеті й взагалі в університетах
Польщі. Навчальний процес треба було будувати за суворо
встановленим навчальним планом, забезпечивши виконання його
на основі докладно розроблених ВКВШ (Всесоюзний комітет
у справах вищих шкіл) програм, встановити й забезпечити
повністю обов'язкове відвідування занять студентами, чого не було
в польських університетах [...]»2.

1 Там само, арк. 101.
2 ГДА СБУ, ф. 6, on. 1, спр. 31982-ФП, арк. 103-104.
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І якщо Михайлові Івановичу такий порядок навчання
здавався природним і не викликав заперечень, то цілком інакше
сприймала його місцева професура: «Народний комісаріят
освіти почав засипати наш університет розпорядками, плянами,
анкетними листками та обіжниками. Те, що ми відразу
повинні були достосуватись до нової системи навчання,  не було
найприкріше. Ми мусили звикнути за одну ніч до того,
що університет у розподілі своєї праці зовсім нагадує
середню школу з примусовими щоденними лекціями [...]. За совєт-
ським законом, на кожного викладача в університеті припадала
означена кількість годин у рік, яку він мусив відробити, щоб
одержати визначену йому місячну плату. Професор мусив мати
принаймні 12 годин викладів тижнево. Крім цього, він мусив
приймати раз у тиждень студентів на т. зв. консультації, перед
іспитами вести окремі підготовчі лекції (т.зв. оглядові), мусив
виказатись, що веде для себе наукову роботу, мусив бувати на
засіданнях своєї катедри, на зборах, мітингах і доповідях,
організованих різними гуртками, секціями і проводами
університетських товариств, мусив раз у раз робити письмові звіти
з своєї праці й давати докази, що не відтягається від
громадської роботи»1.

Після багатьох років автаркії і примусового курсу сталінського
керівництва на самоізоляцію країни від навколишнього світу,
совєтські люди, які потрапляли на західноукраїнські землі
після вересня 1939 р., прилучалися до більш високого рівня життя
й побутової культури (хоча міжвоєнна Польща далеко не
належала до найбагатших країн Європи).

Прилучалося й керівництво України, щоправда, іноді у дещо
анекдотичній формі. «Привезла я своїх родичів до Львова, до
палацу воєводи, де квартирував М[икита] Сергійович], 
згадувала дружина Хрущова, Ніна Петрівна.  Стали вони ходити
по кімнатах, дивувались усьому. Наприклад, покрутив мій батько
водопровідного крана й гукає матері: «Підійди, поглянь, вода
ллється із труби!». Усі прибігли, дивилися, ойкали, лише брат
Іван Петрович сказав, що він бачив водогін, коли відбував
військову службу»2.

Прилучалося до здобутків «західної цивілізації» й рядове
громадянство совєтської України. Тогочасний київський
старшокласник, а в майбутньому відомий поет і нещадний критик

1 Цит. за: Західня Україна під большевиками...  С. 187.
2 Див.: Аджубей А. И. Крушение иллюзий.  М  1991.  С. 58.
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тоталітаризму, свідчив 1991р.: «Була ще обставина, що
повинна була би змусити мене замислитися,  потік речей звідти.
Хлопчаки вимінювали у польських полонених на хліб авторучки,
які у нас вважалися предметом розкоші. Ми майже цілий рік
потім писали у реквізованих польських зошитах. Все це
показувало, що звільнені жили значно заможніше, ніж визволителі»1.

Та найбільше скористалися із своїх тимчасових переваг
численні урядовці нової адміністрації, їхні родини, а також особи,
які діставали відрядження до Західної України. «За армією
хлинула у Львів маса урядовців та їх родин. На автах або
залізницею приїздили напівоголені люди, без порядних черевиків,
без білизни [...], примітиви, які не вміли поводити себе, які
не зазнали людського життя [...]  ділився враженнями
місцевий педагог.  Але ж приїжджі були тільки людьми. Через
тиждень у Львові почалась справжня погоня за мануфактурою,
за конфекцією, за черевиками [...], анахорети повдягались у
європейське вбрання. Жінки, як мухи до меду, почали липнути
до мод, до костюмів, гарних черевиків. Незабаром пішла
слава по цілому Совєтському Союзі, що Львів  рай
мануфактури. І хлинули бідні люди з Одеси, Києва, Харкова, Москви
до Львова на «командировку», очевидно, щоб закупити
декілька купончиків на одяг, декілька пар черевиків [...]. Большевики
захворіли на культуру, на люксус, на західні речі. Приїжджі
стали шукати за комфортними помешканнями, вибагливими
меблями, килимами, порцеляною, сріблом. Одним словом:
«давай Європу!»2.

Не пасли задніх у цьому відношенні й співробітники
органів внутрішніх справ, які, послуговуючись серпанком
таємничості, що оповивав їхню діяльність, мали більше, ніж будь-хто,
можливостей для зловживань. Так, наприклад, співробітник
служби охорони партійно-совєтського керівництва, старший
лейтенант держбезпеки М. В. Савельев у Західній Україні
у 1940 р. придбав легкову автомашину за півтори тисячі
рублів, а наступного року перепродав її вже за п'ятнадцять
тисяч. Працівник Чернівецького управління НКВД України
В.О.Ларкін «сигналізував» першому секретареві ЦК КП(б)У
М.С. Хрущову 20 жовтня 1940 р., що керівництво УНКВД,
користуючись сприятливою кон'юнктурою перших місяців після

1 Коржавин Я. В соблазнах кровавой эпохи II Новый мир.  1992.  № 8.  С.
156-157.

* Цит. за: Західня Україна під большевиками...  С. 30-31.
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приєднання Північної Буковини, понабирало «собі стільки,
що, слово честі, зробилися тими самими старими
миршавими міщанами, у яких «мотлоху» вистачає на десятки років».
Більшість начальників відділів позаймали «панські
квартири» по 6-8 кімнат, забезпечили себе відрізами на костюми
(по 5-10 на кожного) та ін. Особливо «відзначився»
начальник адмінгоспвідділу Управління Л.А.Левітін, який займався
незаконними торговельними операціями, а власного сина,
котрий завітав до Чернівців, відправив додому, у Київ,
службовою машиною, завантаженою вщерть «барахлом». У даному
випадку винних покарали. Але це був, швидше за все,
виняток  мародерство й спекуляція приїжджих були назагал
буденним явищем.

Випадки «негідної поведінки окремих членів партії, що
послані на роботу у західні області УРСР», були настільки
численними, що Політбюро ЦК КП(б)У в одному з тогочасних рішень
вважало за необхідне «нагадати комуністам, що працюють там
(тобто у Західній України.  Лет.), про своєрідність умови і
обстановку, в яких вони працюють, що тим більш зобов'язує їх бути
для оточуючого населення прикладом, гідним радянського
громадянина і члена більшовицької партії»1.

Більш високий рівень життя населення західноукраїнських
земель за Польщі, ніж при більшовицькій адміністрації жителів
УССР справив враження й на Михайла Івановича Марченка.
У своїх відвертих розмовах з ув'язненими (про що останні не
забарилися повідомити «органи») Марченко розповідав про свої
враження з 1939-1940 рр., пригадував ціну костюма, який
придбав тоді у Львові, свідчив, що вузівський викладач у II Речі
Посполитій жив непогано, принаймні, набагато краще за свого
совєтського колегу.

Обіймаючи ключову посаду, М. І. Марченко, проте, не став
на шлях зловживань службовим становищем і
самозбагачення. Певні фінансові порушення, яких припустився тоді ректор
Львівського державного університету, пішли на користь
керованій ним установі. Так, у листопаді 1939 р. він одержав від
облвиконкому мільйон злотих, котрі були зараховані на поточний
рахунок вузу, та одночасно неформальну рекомендацію якомога
швидше витратити їх: польська валюта, котра упродовж перших
місяців після прилучення західноукраїнських теренів
функціонувала нарівні з рублем, незабаром мала виводитися з обігу.

1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. І6, спр. 20, арк. 222-236.
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За вказівкою Марченка господарники університету придбали
паливо на зиму, п'ять вантажівок та дві легкові автівки,
навчальні посібники, будівельні матеріали для ремонту, меблі для
гуртожитку, продукти для студентських їдалень, 60 тисяч злотих
витратили на придбання квартир і меблів для них, що
призначалися приїжджим викладачам. І хоча гроші були вкладено
блискавично, навіть без санкції НКО УССР (за що згодом ректор
одержав догану), але на момент скасування злотого все ще
залишалося близько 200 тисяч невитрачених коштів, які довелося
повернути банкові1.

Михайло Іванович з вдячністю згадував сприятливі
можливості для наукової праці, що були у нього у Львові: «Умови для
цього у Львові були не лише не гірші у порівнянні із Києвом,
а, навпаки, значно кращі. До моїх послуг були добре обладнані
кабінети як у мене вдома, так і в університеті; велетенські
книгозбірні не лише університетські, але й цілого Львова, архіви,
музеї, до моїх послуг був увесь науковий апарат підлеглого мені
навчального закладу. Щодня по кілька годин вранці та ввечері
у мене було присвячено науковій роботі. В результаті цієї роботи
я захистив дисертацію на початку травня 1940 року. V Київський
державний університет було представлено мною дисертаційну
роботу на тему: «Боротьба Росії і Польщі за Україну в перше
десятиріччя після приєднання України до Росії. 1654-1664рр.» [...].
Ця робота була цілковито схвалена, й Учена рада історичного
факультету Київського державного університету одностайним
рішенням, шляхом закритого голосування присудила мені вчений
ступінь». Офіційними опонентами під час захисту виступали
член-кореспондент АН СССР (з 1946 р.  академік) В.І.Пічета
та О. П. Оглоблин2.

Із завзяттям неофіта М. І. Марченко знайомився з

книжковими багатствами Львова, насамперед  здобутками польської та

української немарксистської історіографії, збирав власну

наукову бібліотеку. Абсолютна більшість цих видань була заборонена

в СССР і зберігалася (у разі наявності) у так званих спецхранах.
Перевезена до Києва, ця приватна книгозбірня спричинилася
у подальшому до обвинувачень на адресу М. І. Марченка у
зберіганні у себе вдома та поширенні серед знайомих
«контрреволюційної націоналістичної літератури». Слід зазначити, що під
час арешту 12 червня 1937 р. Т. Т. Скубицького було, зокрема,

1 ГДА СБУ, ф. б, on. 1, спр. 31982-ФП, арк. 115-117.
1 Там само, арк. 117-118.
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вилучено як заборонену літературу «Історію України», видану
у Львові 1935 р.1

Хоча МЛ. Марченко був «червоним професором», а його
тогочасний менталітет мав виразні ознаки способу мислення
ідеологічно «зашореної» людини (чого варте хоча б
авторитарне закриття ректором, без відповідної вказівки з Києва,
теологічного факультету Львівського університету!), проте такі риси
науковця, як толерантність, відкритість до спілкування,
доброзичливість, навпаки, викликали до нього симпатію у місцевих
галицьких інтелігентів.

Під час товариських зустрічей тубільної та приїжджої
інтелігенції (звичайно, йдеться про осіб, котрим довіряли) не
йшлося про тлумачення того чи іншого місця з «Короткого курсу
історії ВКП(б)» або про кількість в'язнів у розгалуженій мережі
ГУЛАГу. Занадто гострих кутів все ж таки намагалися уникати.
Натомість сакраментальним питанням під час таких вечірок
було: «Чому у містах України панівною мовою й превалюючою
є російська, чому навіть більшість українців у містах, навіть
у побуті, розмовляють лише російською, а не українською,
чому більшість професорів та викладачів у вищих учбових
закладах України читають лекції російською, а не українською
мовою?». На це М. І. Марченко цілком щиро, але у дусі
ортодоксального менталітету «совєтської людини» пояснював:
«Довелося відповідати, що в містах України ще залишилися
як спадщина значні рештки старих, русифікаторських
поглядів, культивованих російським царатом, з політикою якого
наша партія та уряд нічого спільного не мають, пояснювати
неуцтвом окремих осіб, котрі знають українську мову й не
бажають вживати її у побуті, а тим більше читати лекції, хоча їх
і зобов'язують у вузах викладати мовою місцевого, корінного
населення, ну, й останнє, що українцям російська мова не є
чужою, а тому вона легко ними сприймається й поганого тут
нічого немає»2.

Таким чином Михайло Іванович демонстрував чудеса
пропагандистської риторики. Щоправда, залишається незрозумілим,
наскільки задовольняли його співрозмовників такі «аргументи».

У листопаді 1940 р. перебування Марченка у Львові
закінчилося. Здавши ректорські повноваження, він повернувся до Києва
на посаду завідувача сектором феодальної доби Інституту історії

1 Там само, спр. 45992-ФП, арк. 4.
2 Там само, спр. 31982-ФП, арк. 124-125.
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України АН УССР1. А 23 травня 1941р. рішенням Президії АН
УССР М.І.Марченка разом з відомою дослідницею, доктором
історичних наук Н. Д. Полонською-Василенко було затверджено
членом Вченої ради Інституту історії України АН УССР2.

Повернення до Києва було важким для Михайла Івановича
з багатьох причин. З точки зору кар'єри він спустився на кілька
щаблів донизу по службовій драбині. Як наслідок 
незадовільні побутові умови (утім, звичні для нього  дольвівські):
він з дружиною та трьома дітьми розмістився у колишньому
будинку Інституту червоної професури по вулиці Жертв Революції,
12. Робочий кабінет вдома та/чи на роботі (як це було у Львові)
став нині недосяжною мрією. Стосунки з директором Інституту
історії України АН УССР С. М. Бєлоусовим, м'яко кажучи, не
складалися, а, навпаки, ще більше загострилися. Складними
вони були і з підлеглим М.І.Марченка  М.Н.Петровським,
який у 1939 р. у Москві захистив докторську дисертацію й відтак
резонно претендував на лідерство  наукове й посадове,
використовуючи необережні (з погляду більшовицької ортодоксії
й чергових настанов ЦК ВКП(б)) висловлювання свого
безпосереднього керівника.

Позірна «лібералізація» совєтського тоталітарного режиму
1938 р., коли інспірована згори хвиля масового терору почала
загрожувати підвалинам псевдосоціалістичного ладу,
спричинила формальне засудження сталінським керівництвом СССР
попередньої практики ведення «кримінально-слідчих справ»,
згідно з якою об'єктивні покази заарештованих не фіксувалися,
натомість протоколювалися винятково «добровільні зізнання»

1 Питанням совєтизації вищої школи Західної України й, зокрема, Львівського
університету, присвячено кілька публікацій у колишній українській совєтській
історіографії (див., напр.: Соколовська Т. Перебудова роботи Львівського
університету на радянських засадах (1939-1941 рр.) II Ювілейна наукова сесія,
присвячена 300-річчю Львівського ордена Леніна державного університету ім. Ів. Франка:
Тези доповідей секцій історичних та юридичних наук.  Львів, 1961.  С. 3-6;
Стеблій Ф. І. Перебудова і розвиток вищої освіти в західних областях УРСР
в перші роки радянської влади (вересень 1939  червень 1941 рр.) II 3 історії
Української РСР.  К., 1962.  Вип. 6/7.  С. 126-141; та ін.).
Серед праць новітньої вітчизняної історіографії на цю тему слід відзначити
цікаву розвідку В. Р. Ковалюка (див.: Ковалюк В. Р. Культурологічні та духовні
аспекти «радянізації» Західної України (вересень 1939 р.  червень 1941р.) II Укр.
іст. журн.  1993.  № 2/3.  С. 3-17). Окремі сюжети цієї ж теми висвітлено
й у кн.: Ррблъов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської
інтелігенції (20 50-ті роки XX ст.).  К., 1994.  С. 184-210, 318-327 (Розділ V.
Політика нової влади щодо західноукраїнської інтелігенції після возз'єднання
(вересень 1939 р.  червень 1941р.).
* Архів Президії НАН України, ф. P-251, on. 1, спр. 84, арк. 24-25.
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ув'язнених та ін. Влада вирішила за доцільне засудити чергові
«викривлення партійної лінії»  цього разу у «слідчій роботі»,
покаравши низку безпосередніх виконавців жорстких директив
Кремля.

Таємна постанова Ради Народних Комісарів СССР і ЦК
ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. «Про арешти, прокурорський
нагляд й ведення слідства» в якості «найбільшого недоліку
роботи органів НКВД» визначала «глибоко вкорінений
спрощений порядок розслідування, за якого, як правило, слідчий
обмежується одержанням від обвинувачуваного визнання своєї
провини й цілковито не турбується щодо підкріплення цього
зізнання необхідними документальними даними (покази
свідків, акти експертизи, речові докази тощо)». У документі також
зазначалося: «Доволі часто протокол допиту не складається
доти, поки арештований не зізнається у скоєних ним
злочинах. Непоодинокі випадки, коли у протокол допиту взагалі не
записуються свідчення звинувачуваного, котрі спростовують ті
або інші дані обвинувачення»1.

З червня 1941р. нарком держбезпеки УССР старший майор
державної безпеки П.Я.Мешик затвердив висновки службового
розслідування випадків «порушення соціалістичної законності
у практиці слідчої роботи у 1938 р.» групою працівників
колишнього Управління держбезпеки НКВД УССР. За
застосування «методів фізичного впливу» до в'язня, внаслідок чого,
зокрема, під час допиту 26 липня 1938 р. загинув професор
Є. Д. Сташевський, був підданий попередньому арешту на
десять діб з подальшим цілковитим звільненням з органів НКГБ
його вбивця  молодший лейтенант Г.С. Гармаш (у 1938 р. 
оперуповноважений 3 відділу УГБ НКВД УССР). Обставини
загибелі професора Є. Д. Сташевського колишній кат-слідчий
Г.С.Гармаш пояснював зі зворушливою простотою: «Після
застосування до Сташевського фізичного впливу (sic!) він сів
на стілець й одразу ж звалився зі стільця, вдарившись головою
о залізний ріг груби, й помер»2.

Більше поталанило тим репресованим, хто витримав
«фізичний вплив» й вижив у тюрмах і таборах, потрапивши під
реабілітацію ще напередодні війни. Так, 28 травня 1938 р.

1 Див.: Органы государственной безопасности СССР в Великой
Отечественной войне: Сб. док. / Редкол.: С. В. Степашин (предо.) и др.  М.,
1995.  Т. I: Накануне.  Кн. 1 (ноябрь 1938 г.  декабрь 1940 г.).  С. 4-5.
2 ЦДАГО України, ф. 263, on. 1, спр. 56543, арк. 28-33.
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заарештований за обвинуваченням у «націоналістичній
діяльності», 5 квітня 1939 р. Військовим трибуналом Київського
особливого військового округу був засуджений до десяти років
таборів колишній викладач Марченка по ІЧП М. М. Середенко.
29 лютого 1940 р. Військова колегія Верховного Суду СССР
скасувала вирок й спрямувала справу на дослідування. 10
листопада 1940 р. справу щодо Середенка було припинено, 11 листопада
його звільнили. Відтоді він працював в Інституті економіки
АН УССР. У січні 1941р. Михайло Миколайович Середенко
випадково зустрів на вулиці у Києві свого колишнього слухача
з ІЧП  М. І. Марченка, якому й розповів у деталях свою гула-
гівську одіссею1.

Відтак, під тягарем вищезгаданих проблем М. І. Марченко
постійно нервував, а загострено-критичне світосприйняття,
збагачене критично осмисленим львівським досвідом й набутими
під час передвоєнної берієвської «відлиги» знаннями,
спричиняло його непоодинокі невдоволені репліки у присутності
колег щодо «деяких загальних, можливо, не зовсім
характерних моментів у країні». Вочевидь до таких саркастичних
висловлювань шодо цих ізольованих й «нехарактерних», мовляв,
моментів суспільно-політичного життя СССР належало й таке
сакраментальне вже для Марченка львівських часів питання,
як  «чи не занадто захоплюються репресіями» так звані
«компетентні органи»?2

Необережні висловлювання ученого оперативно фіксувалися
волонтерами-чекістами з-поміж колег  наукових працівників,
а відтак ретельно підшивалися до його «справи», що
зберігалася у «компетентних органах», які взяли Михайла Івановича
на особливий облік як особу потенційно небезпечну для влади.
Очевидно, саме цей компрометуючий матеріал згодом дав
привід для його арешту й обвинувачень у «контрреволюції», «анти-
совєтчині» та «націоналізмі».

З достатньою повнотою нині важко сказати, наскільки
рішучі зміни відбулися у світосприйманні першого совєтського
ректора Львівського державного університету внаслідок
знайомства з рівнем і способом життя населення тієї частини
української землі, котра ще нещодавно була «близьким
зарубіжжям», а також завдяки ретельному опрацюванню
численної немарксистської історіографічної літератури та іншим

1 ГДА СБУ, ф. б, on. 1, спр. 31982-ФП, арк. 58 зв.
* Там само, арк. 47 зв.
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чинникам. Проте наявність таких зрушень не викликає
сумнівів. Ось яким чином характеризував їх онук науковця, дис-
идент-сімдесятник Валерій Марченко у відомому «Листі до
діда» (1975): «Галичина  цей український П'ємонт
упродовж останніх 50 років  пробудила свідомість багатьох
східних українців. Безсумнівно, лібералізм сьогоднішнього
професора Київського державного університету Михайла
Марченка формувався великою мірою під час його
перебування на Західній Україні. Знайомство з ученими
світової слави Ф.Колессою, В.Щуратом (я ще сьогодні не можу
без пошани вимовляти ці дорогі імена), а головне  доступ
до антимарксистської літератури, посіяли зерна зневіри
до ладу, якому Ти до того часу служив незаперечне й сліпо.
Й не випадково, після приїзду додому, Ти ділився з братом
Степаном своїми сумнівами й при чарці заспівав «Ще не
вмерла Україна» [...]»К

Отже, близький родич Михайла Івановича виокремлював
два чинники, що сприяли формуванню «лібералізму» його
діда. По-перше, знайомство з місцевою інтелектуальною елітою
(на нашу думку, характеристика «учені світової слави» щодо
поважних дослідників Ф.Колесси і В.Щурата є певним
перебільшенням В. Марченка, філолога за фахом). По-друге, доступ
до апокрифічної (з погляду совєтської пропаганди) літератури.
Проте таке спрощено-схематичне пояснення не розв'язує
цілковито проблеми й не дає вичерпної відповіді на питання, чому
учорашній ватажок КНС, «червоний професор» та один з
чільних виконавців західноукраїнської «совєтизації» раптом почав
обурюватися «не зовсім характерними моментами» у житті
тоталітарного совєтського суспільства. Занадто категоричне
й твердження автора «Листа», що дід «служив незаперечно
й сліпо» більшовицькому ладові.

На час призначення на посаду ректора Львівського
університету М. І. Марченко був уже сформованою людиною, з
життєвим досвідом і непоганою освітою (як вже зазначалося,
недаремно серед випускників ІЧП певну кількість становили
противники Сталіна та тоталітаризму більшовицького зразка;
як приклад варто згадати відомого випускника
московського ІЧП А.Авторханова). Його лояльність до влади не була

11 Цит. за: Валерій Марченко (1947-1984)  публіцист, літературознавець,
перекладач, совєтський політв'язень, нескорений борець за права людини II Зона. 
1992.  № 2.  С. 11.
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«незаперечною» і «сліпою» й не заважала науковцю критично

оцінювати дії нової адміністрації на приєднаних
західноукраїнських теренах. Власні думки щодо тих чи інших аспектів
політики радянської влади в західному регіоні УССР у 1939
1940 рр. він досить відверто висловлював і під час ув'язнення.
Не схвалював М. І. Марченко форсування радгоспного й
колгоспного будівництва у Західній Україні, засуджував дії
надісланих із східних областей УССР працівників, які нехтували
місцевою специфікою, масові ж арешти, що їх здійснювало
у регіоні НКВД, викликали у нього внутрішній спротив: «Чи
не занадто захоплюються репресіями?» Владний злочин
голодомору в Україні 1932-1933 рр., причини й наслідки
якого також турбували науковця (і цими роздумами Марченко
необачно ділився пізніше, перебуваючи в ув'язненні), мали
для нього й особистий підтекст  голодного 1933 р. помер
батько, Іван Кирилович.

З початком совєтсько-німецької війни, за умов жорстокої
таємної війни, розв'язаної в тилу Червоної армії нацистськими
спецслужбами, органи держбезпеки СССР значну увагу
приділяли охороні тилів діючої армії, боротьбі з ворожою агентурою.
Проте в умовах сталінського режиму ці загальноприйняті
заходи, до яких тією чи іншою мірою вдавались усі уряди воюючих
держав, набрали традиційних для тогочасної совєтської
системи форм масових і, насамперед, необгрунтованих репресій
як до поодиноких громадян, так і до цілих народів, які були
депортовані у східні райони СССР.

Вже 22 червня 1941 р. на території, котра вже стала чи мала
найближчим часом перетворитися на зону бойових дій, за
заздалегідь підготовленими списками розпочалися і тривали
упродовж кількох тижнів масові ув'язнення «неблагонадійних».
Органи держбезпеки піднімали слідчі справи тих, хто раніше
був репресований і вже відбув покарання. Нашвидкуруч
фабрикувалися нові обвинувачення1.

Правовим підґрунтям для таких дій слугувала Директива
Наркомату державної безпеки СССР №127/5809 від 22
червня 1941р. про заходи органів держбезпеки у зв'язку з
початком воєнних дій з Німеччиною. Згідно з цим таємним

11 Див. докладніше: Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані
сторінки історії.  К., 1995.  С. 49-50; 1941 год: Документа: В 2 кн. І Сост.: Л. Е.
Решин и др.; Под ред. В. П. Наумова; Вступ, ст. акад. A. H. Яковлева.  М., 1998.
 Кн. 2.  С. 445-446.
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документом, спецслужби на місцях зобов'язувалися «провести
вилучення контрреволюційного й шпигунського елементу, що
розробляється»1. Поряд із звичним «антисовєтським елементом»,
який традиційно перебував «у розробці» енкаведистів, у поле
зору НКГБ потрапила й нова репресивна категорія
громадянства  особи, які, мовляв, «неправильно» зреагували на початок
військових дій.

Так, спеціальне повідомлення наркома держбезпеки УССР
П.Я.Мешика першому секретареві ЦК КП(б)У М.С. Хрущову
щодо реагування киян на початок війни зафіксувало, зокрема,
«негативне реагування» з боку соліста Державної опери,
народного артиста УССР Михайла Івановича Донця (1883-1941),
який не лише вважав загарбницьким «визвольний похід»
до Західної України у вересні 1939 р., а й покладав на
керівництво СССР відповідальність за провокування збройного
конфлікту з Німеччиною2. 2 липня 1941 р. уславлений
співак потрапив за ґрати за обвинуваченням в «антисовєтській
діяльності» та «націоналізмі» й наприкінці того ж місяця
був страчений3.

Серед тих, хто потрапив у перші ж дні війни до
проскрипційних списків сталінської спецслужби, був і завідуючий сектором
доби феодалізму Інституту історії України АН УССР Михайло
Іванович Марченко. 22 червня 1941 р. НКГБ України видав
постанову про його арешт, а наступного дня науковець опинився
за ґратами. М.І.Марченку інкримінувалося те, що він, мовляв,
«висловлює націоналістичні погляди й виявляє тенденції
до організованої контрреволюційної боротьби проти радянської
влади», що в період роботи ректором Львівського державного
університету ім. Івана Франка (1939-1940 рр.) «брутально
спотворював національну політику нашої партії», що нібито виявляє
«терористичні та еміграційні (!) настрої»...

Отже, 23 червня 1941р. М.І.Марченка було взято від
варту, а 8 липня етаповано з Києва у тил. По дорозі, у вщент
переповненому вагоні (110 осіб) на прохання колег-бранців

1 Див.: Київ у дпі нацистської навали: За документами радянських
спецслужб І Упоряд.: Т. В. Вронська, А. В. Кентій, С. А. Кокін та ін.  К.; Л., 2003. 
С. 85.

2 Київ у дні нацистської навали: За документами радянських спецслужб. 
С. 88.

3 Докладніше див.: Сахно А. Розстріляний романс, або чи міг Хрущов не знати

правди? [доля М. І. Донця] II 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.  1997.  № 1/2
(4/5).  С. 294-301.
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він прочитав популярну лекцію «Східні слов'яни та їхній
побут»1. 15 серпня 1941р. колишній львівський ректор
опинився у томській в'язниці №3. Тут восени  взимку 1941/42 р.
Михайло Іванович прочитав в'язням цикл популярних
історичних лекцій: «Київська Русь», «Створення й піднесення
Московської держави», «Нашестя татар», «Новгород Великий»,
«Завоювання Єрмаком Сибіру» та ін.2 Важко сказати,
наскільки вплинули на Марченка бесіди з львівською професурою
та її незручні запитання щодо упослідженого статусу
української мови в УССР (на нашу думку, селянський син 
особисто він не мав потреби «українізуватися» й природною мовою
спілкування для нього була рідна, українська), але тюремні
виклади (за категоричною умовою самого лектора) відбувалися
виключно українською мовою.

Серед циклу в'язничних лекцій Михайла Івановича Марченка
було й кілька популярних викладів, що їх можна було б об'єднати
загальною темою на кшталт  «Історичні проходи по Києві».
Зазначена тематика була вочевидь ремінісценцією зі львівських
часів біографії київського історика. Тут він, безперечно,
наслідував досвід свого підлеглого  завідувача кафедри історії
України Львівського державного університету ім І. Франка Івана
Петровича Крип'якевича.

У 1920-ті рр. І. Крип'якевич був одним із засновників
гуртка, що влаштовував екскурсії історичним Львовом, і належав
до числа організаторів туристського товариства «Плай». Він
став активним дописувачем перших українських туристсько-
краєзнавчих часописів «Туристика і краєзнавство» (додаток
до щоденної газети «Діло»), а пізніше «Наша Батьківщина»
(місячник, що його видавав Степан Щурат у Львові 1937-
1939 рр.). У 1930-1931 рр. журнал «Життя і знання», орган
товариства «Просвіта», видрукував цикл статей І. Крип'якевича,
написаних у формі опису історичних прогулянок старим
містом. 1932 р. «Просвіта» видала їх окремою книжкою під
назвою «Історичні проходи по Львові», яка була зустрінута
громадськістю з великим зацікавленням. Значну увагу в ній
приділено давньому періоду Львова, який історик добре знав
з архівних документів3.

1 ГДА СБУ, ф. б, on. 1, спр. 31982-ФП, арк. 44.
2 Там само, арк. 45 зв.  46.
3 Див.: Ісаєвич Я. Д. Видатний історик Львова: [І. П. Крип'якевич] //
Крип'якевич І. П. Історичні проходи по Львові.  Л., 1991.  С. 6-7.
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Отже, київський історик у вкрай несприятливих в'язничних
умовах творчо використав досвід свого старшого львівського
колеги. Ось як згадував один із зеків, що разом сидів у
тюремній камері із Марченком, про цей виклад: «В этой лекции
он очень много говорил об истории Украины времен древних
святых, перечисляя этих святых, перечислял в г. Киеве
церкви, монастыри и часовеньки, говоря, что где теперь стоит
какое-либо новое современное здание, ранее был исторический
памятник, уничтоженный строительством. Говоря о разных
святых и разных церковниках, хвалил их и доказывал, что
благодаря им развивалась Украина»}

Цікаво, що під час ув'язнення київському професорові
довелося витримати історико-політичний двобій з колегою-
в'язнем, колишнім доцентом Ленінградського університету
Володимиром Юлійовичом Гессеном, представником
численної родини асимільованих російських євреїв, які обслуговували
російську імперську ідею. Праці батька опонента Марченка 
Юлія Ісидоровича Гессена (1871-1939)  були помітним
явищем у російській історичній науці1 2. В. Ю. Гессен з позицій
великодержавної російської історіографії не лише піддав
критиці популярні в'язничні виклади М. І. Марченка, а й
принагідно інформував про «націоналістичні збочення» київського
колеги «компетентні органи»3.

Згодом М. І. Марченко перебував у тюрмах Маріїнська
та Новосибірська. Упродовж всього ув'язнення Михайло
Іванович вперто заперечував обвинувачення у
«контрреволюційності» та «націоналізмі», визнавши лише певні «викривлення
національної політики ВКП(б)» з свого боку під час ректорства
у Львівському університеті.

Кадрові втрати серед істориків України (поряд з
втратами інших представників інтелектуальної еліти), спричинені
репресіями, привернули увагу першого секретаря ЦК КП(б)
У М.С. Хрущова у час, коли треба було відновлювати партійно-
радянський апарат у республіці, повертати до Києва з евакуації
Академію наук УССР. 31 жовтня 1943 р., напередодні вирішальних
боїв за столицю УССР, помічник Хрущова П.М.Гапочка надіслав

1 ГДА СБУ, ф. б, on. 1, спр. 31982-ФП, арк. 140 зв.
* Див. докладніше про цю родину: Гессен В. Ю. Историк Юлий Гессен и его
близкие.  СПб., 2004.  480 с.

3 Див., надр.: Свідчення В. Ю. Гессена слідчому НКВС УРСР Кузнецову в м.
Томську про націоналістичні погляди в'язня М. I. Марченка, 2 черв. 1942 р. I
Публ. О. С. Рубльова II Укр. іст. журн.  1996.  № 1.  С. 123-125.
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з доручення шефа меморандум до наркома держбезпеки УССР
генерала С. Р. Савченка. У документі містилися прізвища 48
визначних діячів науки і культури, зокрема 10 вчених-істориків.

Складене прикметною для тих часів езоповою мовою,
звернення починалося таким чином: «Подаю список людей,
відносно яких слід було б з'ясувати, чи є можливість притягти
їх до роботи в тому або іншому науковому чи мистецькому
закладі УРСР.

По Інституту історії АН УРСР:
В цьому інституті відчувається гострий брак наукових

робітників. Багато досить кваліфікованих істориків року
[19]32-37 виїхали з України. Певна частина з них була зв'язана
зі школою М.Грушевського.

Виїхавши з України, вони влаштувались на роботу в
історичних закладах інших міст: Москва, Ленінград, Куйбишев
тощо. Репресіям вони не підлягали. Певна частина
людей з цього списку репресіям (адміністративна висилка,
а то й ув'язнення) підлягала, але зараз звільнена і працює
в тих або інших радянських установах».

Далі перераховувалися прізвища й наводилася
коротенька характеристика Л. О. Окіншевича, М. Є. Слабченка,
В. О. Пархоменка, В. С. Євфімовського та інших відомих свого
часу українських дослідників1. Попри доволі оптимістичний тон
звернення, відповідь НКГБ УССР була
реалістично-маловтішною: репресивний вир поглинув свої жертви, ті ж, хто дивом
уцілів, назавжди вже були втрачені для історичного
українознавства2. Втім, наявність цих документів слугувала, на нашу
думку, своєрідною «охоронною грамотою» для Михайла
Івановича Марченка, оскільки він потрапляв до переліку цих
репресованих, вивезених поза межі республіки, але ще живих
українських істориків, яких вочевидь потребувала
більшовицька адміністрація, що слідом за РСЧА просувалася по території
УССР й прагнула відновити довоєнний статус-кво.

Відтак, за недоведеністю обвинувачення та вочевидь
з огляду на фантастичні втрати професорсько-викладацького
й наукового складу республіки М. І. Марченко був звільнений
12 лютого 1944 р. й до завершення совєтсько-німецької війни

1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 699, арк. 10-11.
2 Див. докладніше: Аксютін Ю., Табачник Д. Український синодик Хрущова II
Репресоване «відродження» / Упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник.  К., 1993.
 С. 28-52.
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викладав у Новосибірському педагогічному інституті, читав
лекції з історії СССР на курсах підвищення кваліфікації
вчителів та у місцевому військовому училищі. Згодом він повернувся
до Києва, де викладав у столичному педінституті1.

Спроб відновитися в Інституті історії України АН УССР,
наскільки нам відомо, Марченко не робив. На те, очевидно, були
вагомі причини: упродовж 1942-1947 рр. наукову інституцію
очолював М.Н.Петровський, стосунки з яким у Михайла Івановича,
м'яко кажучи, не склалися ще з передвоєнних часів.

Навпаки, у роки війни навіть відбулася заочна ескалація
конфлікту між двома непересічними вченими.

25 лютого 1942 р. керівник відділу історії України об'єднаного
Інституту суспільних наук АН УССР М.Н.Петровський
адресував конфіденційну «доповідну записку» президентові Академії
О. О. Богомольцю. Позиція автора простежується вже з
перших рядків цього документа, що його можна класифікувати
як донос: «У цій війні, яку радянський народ веде проти
німецьких загарбників, особовий склад Інституту історії України
АН УРСР не весь виявився на належний висоті. Як відомо,
уже в першу добу війни був заарештований органами НКВС,
як німецький шпигун, зав. сектором феодалізму, колишній
парторг інституту, член партії М. Марченко. Першим
бургомістром Києва від окупантів став зав. сектором історії капіталізму
проф. Оглоблин О.».

Зміст меморандуму свідчив, що Микола Неонович
використовував своє перо науковця і в інших видах «літературної
творчості»: «Як найстарший нині з істориків України, я і вважаю
своїм обов'язком звернутися до Вас, оскільки нам потрібно
зараз прагнути до того, щоб у майбутньому в нашому інституті не
було ґрунту, тільки на якому і могли діяти Марченко, Оглоблин
і KQ [...]. Ці типи, що хотіли, те й робили в інституті, вчений
секретар інституту М.Супруненко (нині секретар парткомітету
Академії) в усьому проводив політику Оглоблина, Марченка,
політику, спрямовану до зриву наукової роботи інституту».

За характеристикою М. Н. Петровського, «Оглоблин,
Марченко і KQ (під «компанією» малося, насамперед, на
увазі «клеврета цієї шайки»  члена-кореспондента АН СССР
В.І.Пічету та М. І. Супруненка.  Авт.) фактично панували

1 Див.: Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова:
Історичний нарис, 1920-2000 І Уклад. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко.  К.,
2000.  С. 60.
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в Києві на історичному фронті і в Інституті історії України
Академії наук УРСР, і в університеті, де Оглоблин
заправляв присудженням ступенів кандидатів історичних наук».
Знеславлювалася у доповідній кандидатська дисертація
Марченка, таврувалася «улюблена теорія» Михайла Івановича,
що «приєднання України до Росії у 1654 р. було найбільшим
злом для українського народу»1 (як вже вище зауважувалося,
Марченко й справді поділяв цю, ще Шевченкову, тезу, яка,
зрештою, цілком відповідає історичним реаліям).
Як уже зазначалося вище, між М. І. Марченком

та О. П. Оглоблиним, дійсно, з перших днів знайомства
склалися приязні, товариські стосунки, які тривали аж до арешту
Михайла Івановича. До речі, за сприяння Марченка (під час його
ректорства у Львові) у «Записках ЛДУ» 1940 р. була надрукована
розвідка О. П. Оглоблина про боротьбу старшинських
угруповань на Гетьманщині наприкінці XVII ст.2 Ректор М. І. Марченко
навіть пропонував Оглоблину очолити у Львівському
державному університеті кафедру історії України. Одначе Олександр
Петрович відмовився від цієї пропозиції, зауваживши
натомість, що єдиною гідною кандидатурою на цю кафедру в ЛДУ
є професор Іван Петрович Крип'якевич. Ректор прислухався
до цієї поради3.

Проте ця спільність наукових інтересів та особиста приязнь
трактувалися М. Н. Петровським як контрреволюційна антира-
дянська змова й «прорив» на фронті історичної науки. Обидва
науковці під прискіпливим поглядом Миколи Неоновича
поставали з фахової точки зору баластом, цілковитими нулями.
Принагідно згадувалося про ледь не щоденну «пиятику Марченка
й Оглоблина у ресторанах Києва на невідомі гроші», що, мовляв,
навіть привернуло увагу органів кримінального розшуку4.

Зрозуміло, що «науковий баласт»  М. І. Марченко  навіть
після звільнення й реабілітації був вочевидь зайвим на кораблі

1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 70, спр. 48, арк. 2-3.
2 Див.: Оглоблин О. Боротьба старшинських угрупувань на Гетьманщині
в кінці XVII ст. і виступ Петрика II Записки історичного та філологічного
факультетів / Львівський державний університет ім. І. Франка.  Львів, 1940.
 T. 1.  С. 59-72 (у наявному в Інституті історії України НАН України
примірникові цього видання стаття О. Оглоблина «дбайливо» вирізана
цензорськими ножицями).
3 Див.: Винар Л. Листи Івана Крип'якевича до Олександра Оглоблина з 1941
1943 років II Оглоблин О. Студії з історії України: Статті і джерельні матеріяли /
Ред. Л. Винар.  Нью-Йорк; Київ; Торонто, 1995.  С. 310.
4 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 70, спр. 48, арк. 4.



академічної історичної науки, керованому М. Н. Петровським.
Втім, можливо, що спрацьовували й негласні інструкції 
«заборона на професії», тобто таємно табуювалося обіймання
наукових посад колишніми ученими-істориками, які зазнали репресій
тоталітарного режиму.

V 1956 р., за доби хрущовської «відлиги», на партзборах
у Київському педагогічному інституті Михайло Іванович
поділився з присутніми своїми спогадами про перебування
у сталінських в'язницях. Критичне спрямування промови
та гострота оцінок Марченка дали привід згадати про цей
виступ (поряд з іншими аналогічними випадками) в інформації
«Про проведення зборів по підсумках роботи XX з'їзду КПРС
та про непартійні заяви і дії окремих комуністів у вищих
учбових закладах і творчих організаціях м. Києва», яку перший
секретар Київського обкому партії Г.Є.Гришко 10 квітня 1956 р.
відправив на ім'я першого секретаря ЦК KUV О. І. Кириченка:
«Так, на партійних зборах в педагогічному інституті
ім. О. Горького викладач тов. Марченко в своєму виступі
заявив, що між 1917-1956 роками ми пішли недалеко, бо ці роки
були зв'язані з культом особи. Марченко висловив думку,
що українська культура за роки радянської влади
розвивалася менше, ніж в дореволюційні роки, що зараз немає майже
українських шкіл і ми маємо факти, коли в школах діти
не можуть навчатися українською мовою. Марченко вважає,
що наша цензура у видавництвах більш сувора, ніж це було
при царській владі. Такі непартійні заяви тов. Марченка
не були розвінчані і гостро засуджені комуністами на
зборах парторганізації інституту»1.

Очевидно, що ніхто з присутніх на партійних зборах
«гостро засуджувати» й «розвінчувати» вищезгадані
«непартійні заяви» свого колеги, який мав власний сумний
гулагівський досвід, й не збирався: чи то надзвичайно
переконливим був виступ Михайла Івановича, чи
спрацьовував шок від «закритої» доповіді М.С. Хрущова на XX з'їзді
КПРС, чи обговорення делікатних партійно-державних справ
викликало болючі запитання ледь не у кожного з
присутніх. Вірогідно, що спрацювала низка цих та інших
чинників, комплекс яких й спричинив рецепцію критичного
виступу М. І. Марченка його однопартійцями з педінституту
як нормативно-конструктивного.

1 Там само, оп. 24, спр. 1256, арк. 14.
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Того ж року (після несподіваної ліквідації владою історичного
факультету КДПІ) Марченко перейшов на роботу до Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Тогочасні наукові інтереси М.І.Марченка спрямовувалися
на дослідження вітчизняної, історії в період феодалізму і
капіталізму, чимало уваги приділяв він, зокрема, історії визвольної
боротьби українського народу проти польсько-шляхетського
панування. У сфері зацікавлень Марченка перебували також
проблеми розвитку української історіографії та історії
національної культури, яким учений присвятив окремі монографії1.
Цікаво, що в «Історії української культури» науковця левову
частку ілюстративного матеріалу складають фото архітектурних
споруд західноукраїнських земель, що слід вважати
ремінісценцією життєвого досвіду автора 1939-1940 рр., коли він
працював у Львові й вперше на власні очі побачив його численні
пам'ятки історії та культури.

9 лютого 1961 р. на засіданні Вченої ради історичного
факультету Ленінградського державного університету М. І. Марченко
захистив докторську дисертацію на тему: «Українська історіографія
(з давніх часів до середини XIX ст.)». Офіційними опонентами
дисертанта виступали академік АН УССР І.П.Крип'якевич
(дисертант познайомився з ним особисто у Львові пам'ятної осені
1939 р.), доктори наук, професори О.Л.Шапіро, А. О. Введенський
та В. В. Мавродін.

Розвідки Михайла Івановича Марченка набули розголосу
не лише серед вітчизняних дослідників, а й у закордонному
українознавстві. «Праця М. Марченка., присвячена українській
історіографії вирізняється серед видань українських
радянських істориків»,  зауважував на шпальтах «Українського
історика» його головний редактор Любомир Винар. Розглянувши
роботу київського професора, рецензент дійшов такого
висновку: «В цілому праця Марченка терпить на ту саму недугу,
що й більшість творів радянських істориків  партійність,
суб'єктивізм і тенденційність в насвітленні історичних явищ
й історичних творів. Проте, незважаючи на ці основні хиби,
в книжці Марченка чимало цікавих думок та гіпотез. Зокрема,
доволі сильно підкреслено в деяких місцях імперіялістичну
суть політики царської Москви супроти українського народу».

1 Див.: Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX
ст.).  К., 1959.  258 с.; Марченко М. І. Історія української культури: 3
найдавніших часів до середини XVII ст.  К., 1961.  286 с.
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«Історіографія» Марченка, наголошував Л. Винар, «свідчить
про частинну переоцінку радянськими істориками недавніх
історичних концепцій «меншого лиха», згідно з якими
прилучення України до Росії вважалося відносним добром і таким
чином виправдувало русифікаційну політику царату супроти
українського народу»1.

Заокеанський учений не міг знати, що згадану «частинну
переоцінку» Михайло Іванович почав здійснювати за двадцять
років до появи своєї «Української історіографії»  під час
бурхливих засідань сектора феодальної доби Інституту історії
України АН УССР наприкінці 1930-х років. Один з присутніх
на цих засіданнях  Олександр Петрович Оглоблин, який
з 1951 р. мешкав у м. Лудлов (штат Массачусетс, США) і був не
лише колегою, але й близьким знайомим Любомира Винара,
при нагоді міг би чимало розповісти про наукове життя
в Інституті історії України 1937 1941 рр., зокрема про
тогочасні погляди Марченка. Але, очевидно, такої нагоди не
трапилося. Принаймні у біографічній студії Л. Винара, присвяченій
О. П. Оглоблину, відсутні навіть згадки про М. І. Марченка,
а передвоєнній праці самого Оглоблина в інституті відведено
раптом п ять рядків2.

Земний шлях Михайла Івановича Марченка скінчився
22 січня 1983 р.3

О.С.Рубльов,
доктор історичних наук,

професор

1 Див.: Винар Л. [Рец. на кн.:] Марченко М. І. Українська історіографія з
давніх часів до середини XIX ст.  Київ, 1959 II Український історик. - 1965. - №
3/4 (7/8). - С. 94-97.
2 Див^ Винар Л. Олександр Петрович Оглоблин, 1899-1992: Біографічна студія.
- Нью-Йорк; Торонто; Київ; Париж, 1994. - С. 32.
3 Див.: Марченко Михайло Іванович: [Некролог] II Укр. іст. журн. - 1983. -
№ 3. - С. 157; Помер проф. Михайло Марченко II Нові дні (Торонто). - 1983. -
Квітень. - № 398. - С. ЗО.
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РАДЗИВІЛІВСЬКОГО ЛІТОПИСУ

Радзивілівський літопис  ілюстрований рукопис
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