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ДО ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Вступні завваги

Вивчення розвитку української економічної думки є складним 
питанням. Це зумовлене вже самою природою цієї наукової галузі, як 
також і рядом інших чинників — у відношенні до України — чин
никами передовсім політичного характеру.

Під терміном «історія економічної думки» звичайно розуміємо 
історичний перегляд важливіших теоретичних узагальнень та еко
номічних ідей задокументованих в економічній літературі даного пе
ріоду в цілому, чи тільки окремого народу. Відповідно до цього роз
різняємо між історією економічної думки як систематичним викладом 
про історичне минуле економічної науки у загальному, або вивчаємо 
процес економічного мислення у рамках історичного розвитку даного 
народу чи державної або й територіяльно-географічної одиниці.

У багатьох відношеннях — предмет і методологія цієї галузі нау
кового дослідження нагадуватиме історіографію, тобто історію еконо
мічної науки. На увазі маємо вивчення таких питань, як наприклад, 
важливіші теоретичні принципи політичної економії у їх  історично
му розвитку, біографія наукової роботи окремих дослідників, історія 
створення важливіших економічних праць, тощо. З другого боку еко
номічна думка також безпосередньо пов’язана з важливими еконо
мічними процесами історичного та суспільно-економічного розвитку 
суспільства і тому виходить поза вузькі рамки «історіографії» вивча
ючи економічну політику в усіх її многогранних виявах, користую
чись нерідко також і соціологічним методом наукового дослідження.

Як відомо, у зв’язку з політичними умовинами, українська еконо
мічна наука не має за собою довгої історичної традиції. В основному 
має рацію Вірник коли стверджує, що «суспільно-економічна думка 
українського народу, прогресивні економічні погляди його передових 
представників в силу національної політики царизму не завжди 
могли знаходити свій безпосередній вираз у формі систематичного 
викладу у відповідних економічних працях. Царизм і пануючі кляси 
всіляко придушували на Україні, як і взагалі в національних окраї
нах царської Росії, будь-яку спробу безпосереднього вияву прогре
сивних суспільно-економічних поглядів, які викривали б соціяльно-
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клясову суть існуючого економічного ладу. Носії прогресивних сус- 
пільно-економічних поглядів на Україні тим більше не могли вияви
ти їх, оскільки для них двері державних установ та економічних 
каггедр вузів України і Росії здебільшого були зачинені».1 Тому, як 
зазначуе далі Вірник, «дослідження історії розвитку суспільно-еко- 
номічної думки українського народу лише на основі суто економіч
них праць було б простішим, але далеко не повним. Поширення ж  
дослідження і на інші форми вияву суспільно-економічної думки 
(публіцистика, художні твори) є, безперечно, новою і складною спра
вою для дослідника, але воно робить дослідження повнішим, всебіч
ним. Саме з цього погляду і має велике принципове значення вклю
чення в коло досліджень історії розвитку української економічної 
думки і праць тих мислителів, які виражали свою суспільно-еконо- 
мічну думку і не лише у вигляді спецьяльних політико-економічних 
досліджень».2

Сказане Вірником — речі самозрозумілі і не відносяться тільки до 
вивчення української економічної думки. Вивчення економічної дум
ки в ранні історичні часи, як відомо, базується майже виключно на 
не-економічних джерелах, бо фактично початок розвитку економіч
ної науки можна датувати у Західній Европі добою меркантилізму. 
У Східній Европі економічна наука розвинулась значно пізніше і це 
можна пояснити не тільки «технічно-економічною» відсталістю, як 
це робить Вірник та інші совєтські дослідники, але також і політич
ними умовами у царській Росії. Не тільки «прогресивні погляди», але 
й політична економія у загальному навіть у початках XIX ст. не на
лежала до найбільш популярних академічних дисциплін в російських 
університетах.3 Це, очевидно, ще більшою мірою відноситься до 
України. Розвиток української економічної науки (чи навіть еконо
мічної науки на Україні) не має таких т р а д и ц ій  як, скажімо, Польща 
або Росія.4 Якщо сьогодні робляться деякі спроби бібліографічного 
опрацювання важливіших українських праць, що безпосередньо від

1 Вірник, Д. Ф. «Основні завдання історії економічної думки на Украї
ні». В кн.: Нариси з історії економічної думки па У країні. Київ, АН УРСР 
1956, стор. 24—25.

2 Там же, стор. 26.
3 Як відомо, економічні науки в Росії розвинулись під впливом за

хід ньої Евроои і першими професорами політичної економії в російських 
університетах були чужинці. їх  часто переслідувано і видалювано за кор
дони. Більшість оовєтських праць ці речі зовсім промовчують. Гляди: 
Normano, J. F. The Spirit of Russian Economics. New York, John Day Co., 1945.

4 Хочемо тут підкреслити, що дослідження економічної думки в Укра
їні ніяк не можна обмежити до гграць українських економістів, бо це тіль
ки штучно звужувало б рамці наукової роботи. У цьому відношення пи
тання економіки України як територіальної економіки займає важливе 
місце і не вивчене ще яюслід. Див., наприклад, працю О. Оглоблина «Про
блеми економіки України у науковій і громадській думці 19—20 ст.», 
Вісник ООЧСУ ч. І, 1963, яка до деякої міри заторкує ці питання.
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носяться до питання вивчення української економічної думки5 то, з 
другого боку, немає навіть найменшої спроби опрацювати історіогра
фію української економічної науки.6 Вже не говоримо про те, що 
вивчення історичного розвитку економічної думки це не тільки пи
тання історіографії економічної науки, але також, як згадує і Вір
ник, питання вивчення історичного розвитку економічних ідей та їх  
впливу на суспільство.

В Україні, говорячи, наприклад, про другу половину ХІХ-го ст., 
важливими джерелами для вивчення цих ідей будуть економічні 
праці і то не тільки теоретичного характеру. На увазі маємо стати
стичні дослідження, праці що вивчають розвиток такої чи іншої го
сподарської ділянки, праці з обсягу економічної географії, тощо. По
руч з цими суто економічними дослідженнями важливий матеріял 
для вивчення економічного мислення знайдемо в історичних студіях, 
у працях чи матеріял ах які насвітлюють діяльність громадських орга
нізацій (зокрема їх працю на господарському відтинку), програми й 
історичні матеріяли про роботу політичних організацій та партій, 
художня література, публіцистика, тощо.

Питання використання широкого діяпазону літератури для вив
чення розвитку економічної думки є незвичайно важливим і ми зу
мисне підяреслюємо цю справу бо, як побачимо пізніше, у тому від
ношенні більшість праць совєтських авторів залишає багато до по
бажання.

Другою, не менш важливою справою, є методологічна побудова 
наукових праць з цієї ділянки. Говорячи про совєтські праці, Вірник 
на цю тему висловлюється досить прозоро:

«В системі суспільних ідей, теорій, поглядів економічна думка най- 
безпосередніше визначається суспільно-виробничими відносинами — 
економічним базисом суспільства на даному етапі його розвитку. Змі
на форм власності і відповідних їм суспільно-виробничих відносин 
на основі дії загального економічного закону обов’язкової відповід
ності виробничих відносин характеру продуктивних сил зумовляє 
і зміну характеру (змісту) і завдань економічних ідей, теорій, погля
дів, які в клясовому суспільстві відбивають інтереси тих чи інших 
клясів. Ось чому наукове марксистське дослідження історії розвитку 
економічної думки можливе тільки на основі правильного розуміння 
економічного базису на даному історичному етапі його розвитку».7

Думки тут висловлені, очевидно, не нові і тут український автор

5 Видання Центральної наукової бібліотеки Історія економічної думки  
на Україні, IX  — початок X X  ст. (Київ, Наукова думка, 1968) є першою 
спробою бібліографічного довідника на цю тему і очевидно не має нічого 
спільного з історіографією.

6 У тому відношенні можна назвати тільки одну працю якщо розхо
диться навіть про українську історію. На увазі маемо М. І. Марченко 
Українська історіографія. З  давніх часів до середини X IX  ст. Київ, І^-во 
Київського у-ту, 1959.

7 Вірник, цит. пр., crop. 7.
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повторює обов’язкові сьогодні істини для всіх істориків і економі
стів.8 Про це свого часу писав акад. Багалій у передмові до відомої 
праці «Нарис історії України на соціяльно-економічному ґрунті», 
досить вірно передбачаючи майбутні шляхи розвитку української 
історичної науки. У розділі «завдання української історії на тлі істо
ричного матеріялізму», цей заслужений український учений пише 
таке: . . .  «від нового марксистського підходу залежатиме як вибір
історичного матеріялу так і  його розподіл за базою і надбудовами, і 
не так, як це робилося раніше у попередніх підручниках з українсь
кої історії; основа мусить бути соціяльно-економічна, а не політична, 
як це було раніш.9 Майже тридцять років пізніше марксистський 
підхід в опрацюванні історичної проблематики значно спрощено. 
«Оцінюючи (представника того чи іншого напрямку в історії еконо
мічної думки, треба насамперед правильно вирішити питання про те, 
що було головним у  творчості і діяльності даного діяча? Що було 
слабим і відсталим, а що — передовим і прогресивним? Яка з цих 
двох сторін відігравала переважну ролю в даний період? Інтереси 
якого класу захищав даний діяч?

Таким чином, радянський історик-економіст повинен дотримува
тись клясового підходу в аналізі і висвітленні проблем історії еко
номічної думки, бути завжди непримиренним до ворожих, антимарк- 
систських економічних ідей і теорій. . .  Висвітлюючи економічні по
гляди представників відповідного напрямку економічної думки на 
Україні, дослідник повинен уникати буржуазного об’єктивізму. Він 
не може обмежитись лише простою реєстрацією чи переліком фак
тів, простим переказом висловлювань представника того чи іншого 
напрямку економічної думки, а повинен їм дати відповідну оцінку. 
Кожне явище, кожний факт з історії економічної думки на Україні 
треба розглядати, аналізувати і оцінювати з марксистсько-ленінських 
позицій».10 При цьому Вірник не забув підкреслити що «російська 
суспільна думка домарксівського періоду йшла попереду західньо- 
европейської суспільної думки, вона сміливіше, ніж західньоевропей- 
ська суспільна думка, ставила питання про перетворення суспільства 
в інтересах народних мас».11

Стільки Вірник, автор ряду праць з історії розвитку української 
економічної думки та довголітній завідувач відділом історії народ-

8 Фактично тут Вірник переповідає думки висловлені значно обшир- 
ніше у відомій російській праці История Русской экономической мысли. 
Москва, 1955 т. І, частина перша, стор. 5—18.

9 Державне В-во України, 1928 т. I, стор. 18.
10 Д. Ф. Вірник «Методологічні питання дослідження історії еконо

мічної думки на Україні:. В зб.: З  історії марксистсько-ленінської еконо
мічної думки на Україні Київ, 1966 стор. 7-^8.

її  Д. Ф. Вірник «Основні завдання досліджень і-сторії економічної 
думки на Україні», цит. пр., стор. 20.
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нього господарства і економічної думки Інституту економіки АН 
УРСР.12

Документація економічної літератури

Починаючи з другої половини 50-их рр. в Україні досить багато 
пишеться про потреби вивчення економічної думки,13 намічуються 
пляни систематичного опрацювання певної проблематики,14 а для 
перегляду вже існуючих праць недавно видано навіть окремий бі
бліографічний довідник.15 В рамцях Академії Наук Української РСР 
вивченням історії економічної думки на Україні займається відділ на- 
роднього господарства і економічної думки Інституту економіки, що 
його очолює тепер Т. І. Дерев’янкін. З рамені Інституту випущено 
три збірні праці загального характеру та недавно розпочато і вида
вання неперіодичного збірника.16

Треба сказати, що до того часу питання історичного розвитку еко
номічної думки на Україні систематично майже не вивчались, якщо 
не враховувати невелику кількість праць які появились у 20-их рр.,17

12 Доктор економічних наук Давид Федорович Вірник (ур. 1898 р.) за
кінчив київський кооперативний інститут в 1927 p., в 1931—37 рр. працю
вав у Києві доцентом медичного та лісотехнічного інститутів, з 1952 по 
1959 р. працює доцентом київського інституту нар. господарства та з 1966 р. 
професор катедри політичної економії сільсько-господарської академії. 
Вірник є автором біля 50 наукових праць, в тому двотомника «Розвиток 
народного господарства Української РСР в 1917—67 р.» (Київ, 1967) та ре
дактором цитованої раніше першої збірної праці про розвиток економіч
ної думки на Україні. Ці подробиці про відомого економіста слід тут пода
ти бо в Енциклопедії 'Українознавства (словникова частина т. І, стор. 285) 
подано про нього не зовсім вірні інформації при чому з Давида зроблено 
Дмитра.

13 Крім раніше згаданих праць Вірника можна тут ще згадати того ж  
автора «Актуальні завдання історико-економічних досліджень», Економіка 
Радянської України , 1963, Но. 4, стор. 11—20 та Корнійчук Л. Я. «Нарада 
з питань історії економічної думки на Україні», Вісник Академії Н аук  
Української РСР, 1958, Но. З, crop. 63—65.

14 «Основні проблеми економічної науки які розробляються в Укра
їнській РСР. Для обговорення». Київ, В-во АН УРСР, 1958, 68 стор. Мате
рія ли з історії економічної думки, стор. 25—28; 58—60.

15 Сороковська С. В. Історія економічної думки на Україні (IX  — по
чаток X X  ст.). Бібліографічний покажчик видань за 1917—1966 рр. Київ, 
В-во Наукова думка, 1967, 169 стор. (АН УРСР Центральна Наукова Б і
бліотека).

їв «Історія народного господарства і економічної думки Української 
РСР». Відповідальний редактор Т. І. Дерев’янкін. В 1970 р. появився мабуть 
вже 4-5  випуск цього збірника, який, на жаль, покищо ще недоступний 
за кордоном.

у  20-их рр. економічні питання вивчались у  декількох наукових 
установах. В рямцях Соціяльно-Економічного Відділу ВУАН працювали 
дві комісії: комісія для вивчення народного господарства (голова акад.
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як також декількох праць виданих в Галичині,18 як також на емі
грації.19

Починаючи з 1931 р. систематичне звітування українських нау
кових установ припиняється у  зв’язку з відомими політичними по
діями.20 Доївший час українські економісти майже не займались істо
ричними дослідами. Як відомо, у 1934 р. створено «Раду по вивченню 
продуктивних сил УРСР» (голова О. Г. Шліхтер) та в роках 1931—
34 деякі питання прикладної економіки опрацьовувались у рамцях 
«Української асоціяції марксистсько-ленінських інститутів». В 1936 р. 
створено при Академії Наук УРСР Інститут Економіки, який разом з 
Держпляном Ради Міністрів УРСР видає з 1958 р. журнал «Економі
ка Радянської України». На сторінках журналу час від часу появля
ються інформації про пророблену роботу Інституту, в тому також 
і в ділянці вивчення історичного розвитку економічної думки на 
Україні.21

К. Г. Воблий) та комісія для виучування фінансових справ (голова акад. 
Л. М. Яснопольський). Більшість матеріялів друковано у  «записках» Со- 
ціяльно-Економічного Відділу (т. 1—6, 1923—27). Про науковий профіль ро
боти Відділу див. статті секретаря М. Птухи «П’ять років існування Со- 
ціяльно-Економічіного Відділу» (т. І, 1923), як також його звіти у тт. 2— З 
(1926) і 5—6 (1927). Докладний бібліографічний огляд монографічних праць 
з економіки подає Олександер Попов у  журналі (Україна» (гл. кн. 4 за 
1926 р. і дальші. Повний опис видань ВУАН подають два каталоги: Си
стематичний каталог видань Всеукраїнської Академії Н аук 1918—1929. Київ, 
1930, 284 стор. та Каталог видань Всеукраїнської Академії Наук за 1930 р. 
Київ, 1931, 74 стор.

із Гл. В. Садовський «Розвиток економічної думки на Україні», Життя
і Знання  ч. 4, Львів, 1928 та популярний підручник І. Шимоновича Історія 
політичної економії. Львів, В-<во Русалка, 1923, 144 стор. Перелік праць
у: Бойко В. п. н. «Бібліографічні матеріяли з політичного та соціяльно-
економічного життя західньо-українських земель за 1917—1930 рр.» З а 
хідна Україна, 1930, ч. 10, стор. 59—64.

і* Опис цих видань за роки 1919—66 поданий у праці автора Матеріяли
до історії економічних дослідів на еміграції, Мюнхен, Українське Істо
ричне Товариство, 1967, 119 стор.

20 Про ці речі гл.: Н. Полонська-Василенко Українська Академія Наук. 
Нарис Історії, Мюнхен, 1955—58 2 т.

21 Про те як сталінський терор фактично унеможливлював будь-яку 
наукову працю можна посередньо довідатись навіть із офіційних звітів 
про діяльність економічних наукових інституцій. Див., наприклад, описові 
статті. Нестеренко О. О. і Чуїстов В. М. «Економічні дослідження за роки 
радянської влади в Академії Наук УРСР». В кн.: Розвиток науки в У кра
їнській  РСіР за 40 років. Київ, 1957, стор. 56-71, як також — «Економічні 
науки» (стор. 56—71) у першому томі об’ємистої праці Історія Академії 
Наук У країнської РСР, Київ, 1967 та «Інститут економіки» у  другому томі 
(стор. 13—17). При цій нагоді можна ще додати, що в останніх роках ж ур
нал Економіка Радянської України  дуж е мало уваги присвячує історич
ній проблематиці, що можна сказати також і про «наукові записки» Інсти
туту економіки (появлялись з 1946 по 1958 pp., всього 6 томів). Цим справам 
більше уваги присвячує Український Історичний Ж урнал, що його з
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В загальному можна сказати, що бібліографічний апарат в УРСР, 
як і зрештою в цілому СССР, поставлений на досить високому рівні, 
зокрема якщо розходиться про реєстрацію поточної книжкової про
дукції. Книжкові видання в УРСР бібліографічно описані у  виданні 
Книжкової Палати — Літопис друку: книги (Харків, 1935-), як і також  
у всесоюзному виданні Книжная летопись.22 В цьому російському 
виданні праці українською мовою подаються у російському перекла
ді, що, до деякої міри, утруднює користування тим на загал добрим 
бібліографічним довідником.

Перед 1935 р. книжкові видання УРСР реєструвались у двох ви
даннях: Літопис українського друку  (1924—ЗО) та Літопис друку  
УРСР (1931—1934). Очевидно, бібліографічні описи економічної лі
тератури монографічного характеру подаються також і в інших до
відниках і їх обговорення зайняло б багато місця.23 Згадаємо тут 
тільки щорічник (появляється з 1935 р.) Українська РСР у  виданнях 
республік Радянського Союзу і країн соціалістичнії співдружності, 
в якому вміщуються книги, журнальні і газетні статті з усіх галу
зей знання, в тому числі також і з економіки. З інших найважливі
ших бібліографічних покажчиків слід ще назвати: Літопис друку  — 
дюурнальні статті (Харків, 1936-); Літопис друку  — газетні статті 
(Харків, 1937-) та Літопис друку  — рецензії (Харків, 1937-). На преве
ликий жаль всі ці важливі бібліографічні видання Книжкової пала
ти УРСР появляються дуж е низькими накладами (200—350 примірни
ків) і майже недоступні дослідникам закордоном, якщо не враховувати 
декілька найбільших бібліотек СІЛА і Европи, які одержують їх  
(досить несистематично) порядком обміну.

Тоді як реєстрація біжучої літератури в УРСР добре наладнана, 
питання рестроспективної бібліографії ще не зовсім розв’язано. До 
того часу в Україні ще немає ретроспективної бібліографії еконо
мічної літератури, хоч таке видання вже розпочато у всесоюзному 
маштабі.24 З другого боку, видано ряд предметових бібліографій для 
окремих економічних питань чи галузей,25 в тому також раніше зга

1957 р. видає Інститут Історії АН УРСР разом з  Інститутом історії партії 
ЦК КЛ України, філіялу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС.

22 Книжная летопись. Орган государственной библиографии СССР. 
Москва, Всесоюзная Кн. Палата, 1907.

23 Систему видань Книжкової палати СРСР та окремих республік 
докладно описує довідник Государственная библиография СССР. Москва, 
И—во «Книга», 1967.

24 Гл.: Народное хозяйство СССР в 1917—20 гг. Библиографический ук а 
затель книжной и ж урнальной литературы на русском языке> 1917—1963 гг. 
Москва, 1967, 618 стор. Це перший том заплянованого многотомного видання.

25 Дрикладом також предметної бібліографії може послужити довід
ник: Ульянова А. Д. і В. В. Павлова. Розвиток електрифікації У країнсь
кої РСР. Київ, 1962, що охоплює літературу за 1920—61 рр. Перелік важ 
ливіших бібліографічних довідників знайде читач у: Экономика СССР. 
Аннотированный перечень отечественных библиографий опубликованных  
в 1917—64 гг. Москва, 1965, в якому описано 545 бібліографічних довідників.
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даний бібліографічний довідник Історія економічної думки на Укра
їні, IX  — початок X X  ст. Поскільки це перша праця такого типу і 
безпосередньо відноситься до теми цього огляду ваірто над тим до
відником коротко зупинитись.

Довідник появився досить скромним тиражем (500 примірників) 
та в ньому описано монографічні видання, журнальні статті, біогра
фічні довіідки (переважно взяті з Української Радянської Енциклопе
дії та з Большой Советской Энциклопедии, 2-ге вид.), як також окре
мо видані матеріяли наукових конференцій та доповідей. Записи по
чато з 1917 р., але більшість матеріялів відноситься до 50-их і 60-их 
рр., тобто до періоду коли в УРСР почалась більш систематична ро
бота над вивченням розвитку української економічної праці. Праці, 
які появились за корд омами СРСР, в тому також і в Галичині до 
1939 р., у довідник не включено. Багато клопотів мала Сороковська 
з деякими працями і авторами з 20-их рр. В довіднику описано тільки 
деякі праці, ряд дослідників прямо замовчано. Це зокрема досить 
помітно якщо взяти до уваги праці Багалія. В довіднику згадано його 
працю «Декабристи на Україні», в якій між іншим обговорювалось 
питання аграрних проектів В. Каразіна. Натомість, зовсім не згадано 
відомої праці цього ж  автора «Нарис історії України на соціяльно- 
економічному грунті»,26 де в першому томі поданий історіографічний 
огляд важливих праць українських істориків, в тому також дослід
ників економіки України, як наприклад, проскрибованого в СССР 
Слабченка27 як і також О. Оглоблина.

Покажчик складається з чотирьох основних розділів. У першому 
розділі подаїно загальні праці та історіографічні огляди, в яких роз
глядається історія економічної думки на Україні в цілому, або деякі 
методологічні питання. Розділ цей займає всього п’ять сторінок і в 
ньому згадано деякі російські праці. Українські історичні праці за
гального характеру, в яких посередньо чи безпосередньо заторку- 
еться економічна проблематика до цього розділу не ввійшли і їх  у 
довіднику взагалі не наводиться. Другий розділ подає опис праць, 
що відносяться згідно з совєтською термінологією до доби феода
лізму і має такі підрозділи: історія економічної думки Київської Русі, 
другої пол. XII—XVIII ст. та першої половини XIX ст. У цьому роз
ділі окремо подано праці про Івана Вишенського, Богдана Хмельниць
кого, Григорія Сковороду і ін. Третій розділ вміщає матеріяли, що 
відносяться до другої пол. XIX ст. — початок 20 ст. Четвертий розділ 
(три сторінки) подає список використаних бібліографічних покажчи
ків. Сороковська, яка працює головним бібліографом Центральної

26 т . І, Історіографічний вступ і доба натурального господарства. Хар
ків, ДВУ, 1928.

27 Як відомо, праця М. Слабченка Матеріяли до економічно-соціяльної 
історії України X IX  ст. (Харків, ДВУ, 1925 т. І) має окремий розділ «шля
хетська історіографія» (стор. 103—107). Питання розвитку української еко
номічної думки заторкує Слабченко також і в інших розділах цієї праці, 
як і також і в інших працях. Це саме можна сказати і про праці Оглоблина.
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Наукової Бібліотеки АН УРСР, опублікувала на цю тему також і 
окрему статтю, в якій обговорює деякі праці що відносяться до со- 
вєтського періоду.28

Крім згаданих вище бібліографічних робіт Сороковської, важли
вим бібліографічним довідником для економічної літератури УРСР, 
що включає також праці з історії економічної думки є довідник Е. Н. 
Панченка та Н. П. Бойка — Указатель опубликованых работ сотруд
ников Института Экономики АН УССР после X X  сьезда КПСС, 
1956—196429 та Указатель диссертационных работ, виполненных и 
защищенных в Институте Экономике АН УССР, 1946—1965.30 Раніші 
праці, що появились з раїмені Інституту Економіки як також праці 
ВУАН описані в довіднику Видання Академії Наук УРСР, 1919—1967, 
в окремому розділі, «економічні науки», де поміщено 740 позицій.31 
Деяке значення для документації економічної літератури мають та
кож довідники друкованих праць викладачів та професорів україн
ських університетів. На жаль, не всі університети видають система
тично такі довідники, а якщо вони і виходять то деякі з них дру

28 С. В. Сороковська. «Дослідження з історії економічної думки на 
Україні». В кн.: З  історії марксистсько-ленінської економічної думки на 
Україні. Київ, 1966, стор. 103-118.

2» Київ, 1964, 287 стор.
30 Київ, 1967, 83 стор.
31 Академія Наук Української РСР. Центральна Наукова Бібліотека. 

Видання Академії Н аук УРСР , 1919—1967. Суспільні Науки. Бібліограф іч
ний покажчик. Київ, В-<во Наукова думка, 1969. 649 стор. Запляновано 
видати також у двох томах бібліографічний покажчик з галузей при
родничих і технічних наук. Таким чином, вперше з  1931 p., в Академії 
Наук УРСР «відновлено видання бібліографічних довідників. Цікаво відмі
тити, що у передмові до цього видання упорядчики пишуть таке: «бібліо
графічні покажчики своїх видань (а подекуди і щорічники) окремими 
виданнями випускають також академії наук більшості союзних республік» 
(стор. 4). Як відомо, Академія Наук СССР з 1956 р. видає бібліографічні 
щорічники та цілий ряд спеціялізованих бібліографічних довідників. Не 
знаємо чому в Україні треба так виправдуватись за це видання. Слід при 
цій нагоді пригадати, що з  Україні працює бібліотечний інститут в Хар
кові. Три інші інститути є в Росії, натомість вищої бібліотечної освіти не 
має жодна інша республіка. Не зважаючи на те Харківський інститут 
зовсім зрусифікований і в сучасну пору в УРСР не появляється ні один 
науковий журнал бібліотекарства чи бібліографії, на взірець відомих 
«Вібліологічних Вістей», одного з найкращих журналів цього типу не 
тільки в СССР але і в цілій Европі.

Також див. Панченко Е. Н. Указатель опубликованных работ сотруд
ников Института Экономики АН УССР. Київ, Наукова думка, 1964—68,
3 т.: т. 1, 1936—55; т. 2, 1956—64; т. 3, 1965—67. Деякі українські праці (стор. 
118—126) подані також у довіднику Бажанова Е. В. История экономической 
мысли народов СССР с древнейш их времен до 1917. Указатель книжной 
и журнальной литературы, 1945—58 гг. Москва, 1959, 160 стор.
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куються дуж е низькими накладами і майже неможливо їх дістати 
закордоном.32

Покищо в Україні немає також зведеної праці бібліографії укра
їнської бібліографії, хоч ця справа обговорювалась ще у 20-их рр. 
і свого часу бібліографічна комісія Всеукраїнської Академії Наук на
віть намітила ряд конкретних плянів.33 Це саме відноситься до істо
ричної бібліографії. На цю тему появилось досить багато статтей і на
віть одкритих листів до Українського Історичного Ж урналу  про по
требу такого видання.34 На жаль ці домагання українських істориків 
покищо не увінчались жодним поважнішим успіхом, а недавно вида
ні бібліографічні довідники ледви чи можна назвати академічними 
виданнями.35 І так, з рамені Державної Історичної Бібліотеки УРСР 
появився тиражем 150 примірників невеличкий довідник «Бібліогра

32 Мабуть ще найкраще представляється ця справа на Львівському 
університеті. З важливіших довідників можка назвати такі: Друковані 
праці професорів , викладачів і співробітників Л ьвівського університету за 
1944—60 pp. Бібліографічний покажчик. Львів, В-во Львівського у-ту, 
1962 та Бережна Н. Р. і ін. Бібліографічний щорічник Львівського дер- 
жавного університету ім. Івана Ф ранка за 1955—57 pp. Покажчик праць 
працівників університету. Львів, В-во Львівського у-ту, 1959 вил. 1-3. Вил. 
І. за 1955 p., 74 стор.; вип. 2 за  1956 р. 72 стор. і вип. З за 1957 р. 78 стар. 
Дивись також: Бочков Д. П. «Наукові записки педагогічних вузів УРСР 
за 1954—56 pp., Радянська Ш кола, 1957, Но. 7, стор. 84—87, де в розділі 
«історія» подано декілька праць з історії економічної думки на Україні. 
Значно обширнішою працею (біля 350 сторінок) є довідник —  недоступ
Н. М., Смирнова К. М. і Федічева Л. О. Список основних друкованих  
праць викладачів каф едр суспільних наук вузів  України , 1956—63, Київ, 
1964, 2 т. Треба тут сказати, що свого часу такі бібліографічні довідники 
видавались навіть для окремих інститутів. Гл. Д руковані праці професо
рів і викладачів К иївського Інституту Народнього Господарства за 10 років , 
1917-1927. Київ, 1927.

33 Ясинський М. П. «Бібліографія української бібліографії». У кн.: 
Українська бібліографія. Методологічний збірник. Київ, 1928 ч. І, стор. 
107—123. У всесоюзному маштабі бібліографічні праці реєструє Библио
графия советской библиографии , Москва Всесоюзн. кн. палата, 1941, 1948-.

з* 3  важливіших можна назвати такі: P. С. Кац і Н. М. Ш еліхова 
«Про стан історичної бібліографії на Україні», УІЖ, 1958. Но. 5, стор. 
159—166; І. П. Крип’якевич «Бібліографія історії України в дожовтневий 
період», там же, 1958 Но. 5, стор. 166—170; Сороковська С. В. «Розвиток 
історичної бібліографії в Українській РСР», там же, 1968 Но. І, стор. 32— 
39. В 1955 р. на сторінках Українського Історичного Ж урналу (ч. І, за 
січень, стор. 158—159) поміщено відкритий лист про необхідність видання 
бібліографії з історії УРСР. В листі між іншим відмічено що ще в 1960 р. 
бібліотека Інституту історії АН УРСР склала бібліографічний щорічник, 
але не зважаючи на попередню роботу він так і не появився у  друку. 
Цього листа підписали Крип’якевич, Марченко та ін. історики.

35 Останнім академічним виданням у цій ділянці слід уважати: Бібліо
графія історичної літератури за 1928 р. Київ, ДВУ, 1930, 50 стор. (Науко- 
во-дослідна катсдра історії української культури ім. акад. Д. Баглія. Ма
теріали до укр. іст. бібліографії, вип. 2).
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фія української і .російської бібліографії по історії УРСР»36 з по
важними іпрогалинами (зокрема української історичної літератури 
з 20-их рр.), дещо доповнений у новому виданні: «Бібліографія росій
ської і української бібліографії по історії Української РСР 1956—
65 рр.»37 В 1965 ,р. Державна Історична Бібліотека видала також до
відник «Бібліографія дисертацій з питань історії, економіки і куль
тури»38 та на (сторінках Українського Історичного Ж урналу видру- 
ковано два бібліографічні довідники, а саме «Бібліографія бібліогра
фії з  історії Української РСР, 1960—65 рр.»39 та «Історія України 
в збірниках документів і матеріялів: бібліографія».40 Ряд бібліогра
фічних досліджень вміщено також у Науково-Інф. Бюлетені Архів
ного Управління УРСР, що згодом змінив назву на «Архіви України».41

36 Кац Р. і Ф. Максименко. Бібліографія української і російської бі
бліографії по історії УРСР. Київ, Держ. Історична Б-ка, 1960, 156 стор.

37 Ш еліхова Н. М. і О. С. Ровнер. Бібліографія російської і української 
бібліографії по історії Української РСР , 1956—65. Київ, Держ. Історична 
Б-ка, 1966, 128 стор.

38 Титаренко В. П. і ін. Бібліографія дисертацій з питань історії, еко
номіки і культури. Київ, Держ. Історична Б-ка, 1965, 126 стор.

39 Молодчиков О. В. і С. В. Сороковська «Бібліографія бібліографії з 
історії Української РСР, 1960-65», Український Історичний Ж урнал  за 
1966, чч. 2, 3, 5, 6, 9, 10.

40 Український Історичний Ж урнал  за 1967, чч. 8—11. Значно краще 
упорядкована історична бібліографія російської літератури і всесоюзні 
видання. Див., наприклад, История исторической науки в СССР* Дооктя
брьский период. Библиография. Москва, И-во «Наука», 1965, 702 стор. та 
История СССР. Указатель советской литературы 1917—52. Москва, И-во 
АН СССР, 1956—58, 2 т., в якій зустрічаємо також деякі українські мате
рія ли. Одним з кращих видань є История СССР. Аннотированный пере
чень русских библиографий изданных до 1965 г. Иэд. 2. Москва, И-во 
«Книга», 1966, 427 стор.

41 3  важливіших праць слід назвати такі: Бутич М. «Висвітлення істо
рії України в загальносоюзних історичних журналах. Систематичний по
кажчик 1959—64», Архіви  України  1965, Но. 6, стор. 78—84; 1966, Но. І,
стор. 80-88; Но. 2, стор. 90—94. Кудлай П. «Висвітлення історії України в 
загальносоюзних історичних журналах. Систематичний покажчик статтей 
і публікацій 1921—1958 рр.» Наук. Інф. Бюлетень Ар Упр. МВС УРСР, 
1959, Но. З, стор. 78-125, Но. 4, стор. 82-112; Кудлай П. «Книги з  історії 
Української РСР, 1945—1960 рр.» там же, 1962, Но. 4, стор. 82—88, Но. 5, 
стор. 81-85, Но. 6, стор. 65-71, 1963, Но. І, стор. 88-92, Но. 2, стор. 81-86, 
Но. З, стор. 85—87. Кудлай П. «Наукові записки і праці історичних факуль
тетів державних університетів Української РСР. Покажчик змісту 1939— 
1957», там же, 1958, Но. 4, стор 109-163; Скорина В. «Наукові записки і 
тематичні збірники інститутів суспільних наук Академії Наук УРСР 1943— 
60, там же, 1960, Но. 4, стор. 69—82, Но. 5, стор. 89—96 і Но. 6, стор. 81—88. 
Перегляд бібліографічних праць поміщених на сторінках Українського 
Історичного Ж урналу подає С. В. Сороковська «Критика і бібліографія 
на сторінках Українського історичного журналу» в кн. Історіографічні 
дослідження в Українській РСР. вип. 2. Київ, 1969, стор. 180-88.
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Для вивчення історії економічної думки на Україні важливе зна
чення мас також і  те, що у  60-их рр. в Україні, після довшої перерви, 
відновлено дослідження історіографічних проблем та джерелознав
ства.42 Важливі у тому відношенні розпочаті періодичні видання, як 
наприклад, Історичні джерела та їх використання43 та серійне ви
дання Історіографічні дослідження в Українській  РСР.44 В 1967 р. 
появилася також монографія А. В. Санцевича, Проблеми історії Укра
їни післявоєнного періоду в радянській історіографії, в якій пред
ставлено розвиток історичної науки в Україні за 1945—65 рр.45 Слід 
також згадати, що 29 квітня 1969 р. створено Археографічну Комісію 
АН УРСР «для здійснення координації та розширення документаль
них публікацій у республіці».46

Загальні праці 
(перегляд літератури)

Загальні праці з ділянки розвитку економічної думки можна 
умовно поділити на дві категорії. До першої категорії належать праці, 
що дають систематичний перегляд найважливіших економічних тео

42 Цією оправою займається створена в 1964 р. при секції суспільних 
наук АН УРСР Наукова рада з історії історичної науки і Відділ історіо
графії та джерелознавства Інституту історії АН УРСР. До того часу з тієї 
ділянки майже нічого не появилось. Винятком є відома праця M. І. Мар- 
ченка Українська історіографія. З  давніх часів до середини X IX  ст. Київ, 
В-во Київського університету, 1959, 256 стор. В передмові зазначено, що 
це перша частина ширше заплямованої праці, одначе друга частіша (друга 
пол. XIX  ст. і поч. X X  ст.) так і не появилась друком. Дуже цінною є та
кож  синтетична моноірафія акад. І. П. Крип’якевича Джерела з історії 
Галичини періоду ф еодалізму  Київ, В-во АН УРСР, 1962. 83 стор., в якій 
автор дає огляд публікації джерел з найдавніших часів до 1772 p., з  окре
мим розділом про джерела про економічні відносини. При тій нагоді варто 
також згадати, що в pp. 1957-63 появлявся за головною редакцією акад. 
Крип’якевича збірник «З історії західньоукраїнських земель» (вил. 1—8), 
де поміщено ряд матеріялів з економічної історії Галичини та розвитку 
економічної думки на західньоукраїнських землях. Починаючи з випуску 
6-7 (1962) назву цього збірника змінено на «З історії Української РСР»
і з наступним випуском він перестав появлятись.

43 Видання Інституту історії АН УРСР і Архівного управління при 
Раді міністрів УРСР; чотири випуски за 1966—69.

44 Видання Інституту Історії АН УРСР — вип. 1, 1968 і вип. 2, 1969. 
У першому випуску (стор. 239—273) подано бібліографію української істо
ріографічної літератури включаючи також цілий ряд праць з історії укра
їнської економічної думки. Подібний огляд літератури за 1966—68 pp. по
дано також і в другому випуску (стор. 207—229).

45 Київ, В-во Наукова думка, 1967, 252 стор.
46 Див. Створення Археографічної комісії АН УРСР, Український  

Історичний Ж урн ал , 1970, Но. 2, стор. 155—56. При цій нагоді слід згадати, 
що ще в 1965 р. появився підручник С. О. Яковлева Українська Радянська  
археограф ія , Київ, В-во Київського у-ту, 1965, 174 стор.
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рій, окремих економічних «шкіл», теоретичних моделі®, тощо. У та
ких працях, які переважно мають характер високошкільних підруч
ників, багато уваги присвячується історичним економічним течіям, 
як наприклад, меркантилізм, фізіократизм, клясична школа, утопій- 
ний і науковий соціялізм, історична школа ітд. Ці праці мають педа
гогічні завдання популяризувати важливіші економічні вчення та 
користуються здебільша порівняльною методою.

Таких праць в українській економічній літературі багато немає. 
В українській мові мабуть одною з перших праць тієї категорії був 
підручник (для середніх шкіл) проф. Київського університету С. 
Остапенка Політична економія, в якій подано також і деякі інфор
мації про український господарський розвиток та окремих українсь
ких економістів.47 Також сьогодні вже майже жодного наукового 
інтересу не викличе надто популярний виклад І. Шимоновича Історія 
політичної економії, в якому автор крім обговорення важливіших 
економічних доктрин згадує в окремому розділі про наукову працю 
таких українських економістів, як М. Туган-Барановський, В. Ко- 
синський, К. Воблий, С. Остапенко, В. Тимошенко і др.48 У 20-их рр. 
на Україні видано декілька підручників з цієї ділянки, зокрема по
пулярною була обширна праця Ю. Рубіна, Класики політичної еко
номії від XVIII до середини XIX  ст.49 Зроблено також початки для 
вивчення окремих представників економічної науки, як наприклад, 
розвідка М. Нікітіна, Економічна наука Карла Родбертуса та її кри
тика.50

При іншій нагоді ми вже згадували, що у бібліографічному до
відникові Історія економічної думки на Україні не згадано багатьох 
праць. Не згадує Сороковська також і жодної з вгорі поданих праць, 
хоч деякі подібні російські праці у довіднику (віднотовано. Можна 
догадуватись, що українські студенти змушені користуватись росій
ськими працями, підручником Каратаєва і подібними,51 відомо також  
що більшість високошкільних підручників перекладається з росій
ської мови.52

До другої категорії загальних праць належать історичні дослід
ження економічної думки даного народу, які представляють цілісний 
історичний розвиток економічного мислення представників національ
ної економічної науки. Такі праці звичайно побудовані на хроноло

47 Кам’янець Подільський, 1920.
48 Історія політичної економії. Скорочений курс лекцій. Львів, В-во  

Русалка, 1923.
49 Харків, 1930, 460 стор.
so Київ, 1931, 100 стор.
5* Каратаев Н., М. Рьшдина. История экономических учений. Курс лек

ций. Москва, Из-'во соц. экон. лит., 1959—61, 2 т.
52 Для характеристики згадаємо видання Інституту економіки АН СССР 

Політична економія Київ, 1959 — що є перекладом третього переробленого 
російського видання з 1958 p., або Економіка промисловості СРСР Київ, 
Держполітвидав, 1957 — переклад з російського видання з 1956 р.
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гічному принципі з широкою документацією економічної літератури. 
Якщо говорити про загальні праці які відносилися 6 до розвитку 
української економічної думки то на увазі треба мати не тільки ши
рокі хронологічні рамці (починаючи, очевидно, з періоду Київської 
Русі), але і критичне обговорення всіх важливіших течій 1 представ
ників української економічної науки без уваги на те чи були вони 
такої чи іншої орієнтації. Таких узагальнюючих праць, на жаль, 
в українській економічній літературі ще немає. Такі праці очевидно 
існують в російській економічній літературі.53 Якщо розходиться про 
авторів совєтського періоду то у цих узагальнюючих праіцях із зро
зумілих причин підкреслюється вагу марксистських досліджень, одна
че, і це треба підкреслити, тим традиції російської економічної науки 
не вичерпуються іі дослідники широко користають і з передреволю
ційної літератури, нерідко цитуючи навіть еміграційних дослідни
ків. Цього на Україні робити не можна. Натомість у початках 60-их 
рр. починають появлятись друком збірні праці, які одначе не дають 
систематичного перегляду історичного розвитку української еконо
мічної думки в усіх важливіших періодах української історії, а рад
ше обговорюють тільки вибрані питання цього історичного розвитку, 
їх  зміст настільки характеристичний для існуючих можливостей нау
кової праці на Україні, що на цьому місці варто над ними коротко 
зупинитись.

Нариси з історії економічної думки на Україні54 є, як слушно 
зазначено в передмові, першою публікацією монографічного харак
теру з цієї тематики в українській економічній літературі УРСР і 
головний редактор цього збірника Давид Вірник подає нам причини 
його появи.

«До недавного часу економічні наукові установи і кафедри уні
верситетів та інститутів УРСР не приділяли належної уваги вивчен
ню історії розвитку економічної думки на Україні. А тим часом за 
рубежем, в таборі українських буржуазних націоналістів та серед 
інших найманців міжнароднього імперіалізму виходить писанина з 
загальної і економічної історії України, отруєна буржуазною ідеоло
гією, сповнена наклепами на (передових представників прогресивної 
економічної науки і на економічні процеси на Україні. В цій писанині

53 в деяких російських працях часом заторкуються і питання, що 
мають науковий інтерес і  для української економічної науки, наводячи 
праці українських економістів. З важливіших можна навести такі: Исто
рия русской экономической мысли. Москва, АН СССР, 1955— 66, 3 т.; Исто
рия экономической мысли. К урс лекций. Москва, Из^во МГУ, 1961—64,
2 т.; Катараев Н. К. и Степанов И. Г. История экономических учений З а 
падной Европи и России. До возникновения марксизма. Москва, Соцэкгиз, 
1959, 440 стор.; Катараев Н. К. и Рындина М. Н. История экономических 
учений. От возникновения марксизма до Великой Октябрьской револю 
ции. Москва, Соцэкгиз, 1961, 743 стор.; Крандиевский С. И. Очерки по 
историографии экономической истории X V II—X IX  вв. Харьков, Из-во 
Харьковского у-та, 1963, 307 стор.

54 Київ, В-во Академії Наук УРСР, 1956, 385 стор.
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всіляко вихвалюються реакційні погляди запроданців іі ворогів укра
їнського народу. Ось чому дослідження економічної думки на Укра
їні набуває особливої актуальності».55

Ця цитата з передмови також характеризує і підбір матеріялів до 
цього збірника, в якому взяло участь дванадцять істориків-економіс- 
тів. Збірник відкривається програмовою статтею Вірника «Основні 
завдання досліджень історії економічної думки на Україні», в якій 
подає автор пропоновану періодизацію, що її варто тут процитувати.

«Історія економічної думки поділяється на такі два основних 
періоди: на період домарксистський і період марксистський. Тільки 
з виникненням і поширенням історичного матеріалізму історія пере
творилась у справжню науку. В середині кожної суопільно-економіч- 
ної формації, в історії української, як і російської економічної дум
ки, були періоди, які характеризувались в основному однаковими со- 
ціяльно-економічними умовами, що визначали спільні риси суспільно- 
економічної думки. Так, історія економічної думки добрі феодалізму 
може бути поділена так:

1) період раннього феодалізму. В цей період економічна думка 
Київської Руси — колиски трьох братніх народів — російського, 
українського і білоруського — стає вихідним пунктом суспільно-по
літичної та економічної думки в Росії, на Україні і в Білорусії.

2) період феодальної роздробленості;
3) період ліквідації феодальної роздробленності. Економічна дум

ка цього періоду відбивала в собі визвольну війну українського на
роду, возз’єднання України з Росією, створення всеросійського вну
трішнього ринку, закріпачення селянства, появу мануфактурної про
мисловості.

4) період початку розкладу феодально-кріпосницького ладу і ви
никнення капіталістичного укладу . Посилення феодально-кріпосниць
кого гніту. Селянські повстання. Виникнення антикріпосницької ідео
логії (Радіщев, Ковельський).

5) період кризи феодально-кріпосницької системи. Розвиток капі
талістичних відносин. Ідейна боротьба навколо ліквідації кріпос
ництва.

Історія української, як і російської, економічної думки доби ка
піталізму може бути поділена на такі два основних періоди:

1) період домонокапіталістичного капіталізму. 60-ті — 90-ті роки
XIX ст. Економічна ідеологія дворянства. Буржуазна економічна дум
ка. Народництво. Революційно-демократичний напрям. Початок по
ширення марксизму в Росії і на Україні.

2) період імперіалізму. Початок нового, ленінського етапу в роз

55 Там же, стор. 3.
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витку марксизму. Основні етапи розвитку марксистсько-ленінської 
економічної науки в Росії, в тому числі і на Україні».56

Подана схема періодизації це, очевидно, перекладена українською 
мовою періодизація розвитку російської економічної думки і у тому 
відношенні автор не може робити жодних українських «ухилів». Ці
каво при тій нагоді відмітити, що не враховуючи праць написаних 
у 20-их рр., вивчення розвитку економічної думки Київської Русі, 
Галицько-Волинського 'князівства, доби Литовсько-руської держав
ності і навіть раннього періоду козаччини (до Хмельницького), як 
також часів гетьманщини — в Україні тепер майже не вивчається.57 
Зокрема вивчення економічної думки княжих часів залишається і 
надалі виключно доменою російської науки.

З  хронологічного боку першою статтею у збірнику є праця І. І. 
Штерна, що відноситься до кінця XVI — поч. ХУІІ-го ст., в якій 
автор обговорює суспільно-економічні погляди Івана Вишенського. 
Також і добі козаччини присвячено тільки одну статтю авторства 
В. В. Веселаго про «Принципи економічної політики Богдана Хмель
ницького», яка хіба відзначається тим, що в ній майже повністю за
мовчано не тільки «буржуазну» дореволюційну літературу, але на
віть відомі праці ажад. Крип’якевича. До другої половини ХУІП-го 
ст. відноситься стаття О. В. Боголюбова «Економічні погляди Я. П. 
Козельського. Нового матеріялу в статті майже немає і, як відомо, 
про цього делегата Дніпровського полку в Комісії по укладанню но
вого уложення існує велика література, переважно російською мо
вою.58 Значно більше уваги присвячено ХІХ-му ст. Особі Степанова, 
визначного критика мальтузіянської теорії, присвячена стаття В. П. 
Теплицького, яка частинно використовує раніші праці на цю тему 
акад. Птухи.59 Подібний фрагментарний характер має також розвід
ка А. Є. Богаченко «Про аграрне питання у працях Д. П. Журавсь-

5в Там же, стор. 31. В дальшому автор коротко характеризує період 
«радянської економічної думки» за загально принятою схемою сов. літе
ратури, тобто «пера од переходу від капіталізму до соціалізму» та «період 
завершення побудови соціалізму і переходу від соціалізму до комунізму». 
Відсилки до праць Леніна, подані в цій схемі, ми пропустили.

57 Не подає їх  і раніше згадана бібліографія Історія економічної дум
ки на Україні і навіть промовчує українські праці видані у  20-их pp.

58 Більшість цих праць подається у згаданій вище бібліографії. Див. 
також: Бажанова Е. В. История экономической мысли народов СССР с 
древнейш их времен до 1917 г. Указатель книжной и журнальной литера
туры, 1945—58 гг. Москва, АН СССР, 1959, 160 стор. Зокрема про участь 
українських представників А. Алейнікова, Я. П. Козельського і Ґ. Поле- 
тики у Комісії 1767—68 pp. пише М. Н. Фавицька у статті «Крестьянский 
вопрос на Левобережной Украине в 1760—70 годы в документах Екатери
нинской коммиссии Нового Уложения» (Уч. зап. Моск. пед. ин-та, 1963, 
т. 127, История СССР, вып. 7, стор. 59—86).

59 Див. Птуха М. В. Очерки по истории статистики в СССР. т. 2, Мо
сква, 1959.
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кого».60 Деякі теоретичні узагальнення намагаються подати статті 
В. П. Теплицького «Суспільна думка на Україні у період підготови 
реформи 1861 р.» та Д. Ф. Вірника «Про основні риси революційно- 
демократичної економічної думки на Україні кінця XIX — початку
XX ст.». Особі Подолинського присвячені статті Л. Я. Корнійчука і 
М. І. Мешка,01 а особі І. Франка статті Є. А. Голубовської, М. Ц. Вайн- 
берга та В. А. Миронова. Коротка бібліографія вибраних праць деяких 
українських діячів і економістів замикає зміст цього збірника.

В 1961 р. Інститут Економіки АіН УРСР видав другий збірник «З 
історії економічної думки на Україні»,62 що є по суті продовженням 
«Нарисів». Збірник зредагований редколегією у складі В. П. Теплиць
кого, Л. Я. Корнійчука та Є. А. Шаблія. На зміст збірника склада
ється тринадцять статтей різних авторів, що їх тут тільки вичисли
мо. І так, дальшому вивченню «Комісії по укладанню нового уложен- 
ня 1767—1768 рр.» присвячена стаття І. Ф. Фошка «Економічні по
гляди Л. Алейнікова».63 Всі інші статті обговорюють діяльність окре
мих економістів та громадських діячів XIX ст. — А. О. Скальськов- 
ського, М. Драгоманова, М. В. Левитського та з галичан В. Навроць- 
кого і О. Терлецького. 70-им рр. присвячена стаття П. П. Кота «Еконо
мічна іплятформа газети Киевский телеграф». Л. Я. Корнійчук у  
статті «Економічні ідеї революційного народництва на Україні, 70-ті 
на поч. 80-их рр. XIX ст.» подає досить фрагментарні інформації про 
київський гурток «чайківців» та програму товариства «Земля і воля». 
Більший інтерес мають дві статті В. П. Теплицького — «Основні на
прями економічної думки на Україні у 80^гих і першій половині 
90-их рр. XIX ст.» та «Буржуазна ліберальна економічна думка на 
Україні у 60-ті рр. XIX ст.». Остання стаття з погляду існуючих цен

со Див. також цього ж  автора: Д. П. Журавский о путях развития про
мышленного производства». В кн. Науч. докл. высшей ш колы, экон. науки , 
1962, Но. 4, стор. 87-92, а також монографію акад. Птухи Д. П. Ж уравский. 
Ж изнь, труды, статистическая деятельность. Москва, Госстатиздат, 1951, 
123 стор.

61 Фактично ці дві статті, «Про економічні погляди Подолинського» та 
«Критика С. А. Подолинським вульгарної буржуазної політичної економії» 
лягли в основу пізніше виданої монографії двох названих авторів — Еко
номічні погляди С. А. Подолинського. Київ, В-во АН УРСР, 1958, 191 стор.

62 Київ, В-во АН УРСР, 1961, 348 стор.
63 Поскільки праці «Комісії» присвячено вже другу статтю, то треба 

сказати, що свого часу це питання студіював Іван Теличенко, розглядаю
чи працю Комісії у  зв’язку з  ліквідацією автономного устрою на Ліво
бережжю. Гл. його праці: Сословныя нужды и желания малороссиян в 
епоху Екатеринской коммиссии. «Киевская старина», 1890, XII—XVIII, 
1891, I—II та Протест слободской старшины против реформ 1765 г. Там же, 
18*88, II—X. Совстські автори не зацікавлені в розгляді існуючої літератури 
старішого походження, вж е не говорячи нічого про участь у  працях Ко
місії таких представників козацької старшини, як наприклад, Григорій 
Полетика чи Василь Капніст, про якого, як відомо, існує поважна наукова 
література, в тому також і праці писані в Україні у  20-их рр.
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зурних умов мабуть найцікавіша та в ній автор коротко згадує такі 
відомі постаті як М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський, Т. Риль
ський, В. Антонович, М. Драгоманов та ін., досить зручно висмикуючи 
цитати з їх  писань.64 До цієї категорії статтей належить також праця 
І. С. Лободи «З історії ста т и ст и ко -ек он омічної думки на Україні у 
70—90-тих рр. XIX ст.», що обговорює діяльність губернських земств, 
зокрема чернигівського.65 Збірник замикається статтями Є. А. Ша- 
блія «Аграрна програма радикальної партії Галичини — 90-ті рр. 
XIX ст.» та О. О. Кругляка «Легальний марксизм на Україні — 90-ті 
рр. XIX ст.». Остання присвячена головно характеристиці діяльности 
Б. Кистякіївського та М. Ратнера. Всього декількома реченнями зга
дує Кругляк про М. Тугана-Барановського, відмічуючи, що «хоч він 
виступав скоріше як загальноросійська фігура, то все ж  помітним є 
той факт, що свою діяльність він закінчив у таборі українських 
буржуазних націоналістів, був учасником буржуазної контрреволю
ції на Україні в 1917— 1918 рр.».66

До речі, -питанням поширення «марксистсько-ленінської економіч
ної думки» на Україні присвячений окремий республіканський між
відомчий збірник за редакцією Д. Ф. Вірника, що появився в 1966 р.67 
В цьому збірнику поміщена вже раніше згадана програмова стаття 
Вірника про «Методологічні питання дослідження історії економіч
ної думки на Україні» та чотири статті про розвиток і вплив марк
сизму в Галичині.68 Крім цього зроблено спробу подати короткі ха
рактеристики про діяльність окремих комуністичних діячів совєтсь-

64 у  названій статті подані деякі фактичні матеріяли про відомого 
економіста Д. М. Струкова з  короткою характеристикою його праць з д і
лянки сільського господарства. Натомість обговорення наукової діяльно
сті М. Бунге та Г. Цехановського наскрізь тенденційне.

65 у  протилежність до більшости праць поміщених у  збірнику, Лобода 
використовує у своїй розвідці деякі матеріяли опубліковані у 20-их pp., 
в тому також відомий збірник «За сто літ» і працю «Чернигів і Північне 
Лівобережжя» (Харків, 1928), в якій подана характеристика земських 
діячів.

66 Там же, стор. 345. Можна тут ще сказати, що з  багатої українсь
кої літератури про Тугана-Барановського навіть у згаданій раніше бібліо- 
графії Сорокоеської поміщено всього некролог акад. Воблого (Зап. соц. 
екон. відділу ВУАН, т. І) хоча в тій ж е бібліографії відведено майже 
чотири сторінки для цитат Леніна про Тугана-Барановського та згадано 
деякі російські праці.

67 з  історії марксистсько-ленінської економічної думки на Україні. 
Республіканський міжвідомчий науковий збірник. Київ, Наукова думка,
1966, 118 стор.

Злупко С. М. «Ідейно-теоретична боротьба навколо марксистського 
економічного вчення у Галичині в другій пол. X IX  ст.»; Миронов В. Л. 
«З історії галицько-російських зв’язків революційної суспільно-економіч- 
ної думки в кінці X I ст.»; Шаблій Є. А. «До постановки питання про 
історичну долю марксистсько-економічної теорії у  Галичині у  1900—1917 
рр.»; Ясногородський Я. Н. «Критика комуністичною партією Західньої 
України експансіоністичної ідеології польського імперіялізму».
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кого періоду, а саме Е. І. Квірінга, С. В. Косіора та О. Г. Шліхтера.69 
При кінці збірника поміщено бібліографічний огляд літератури «До
слідження з історії економічної думки на Україні», авторства Соро- 
ковської, яка включає також деякі праці совєтського періоду.

Як це видно зі змісту трьох вище згаданих збірників, при опрацю
ванні окремих питань з розвитку української економічної думки ду
ж е багато уваги присвячується Галичині та іншим західньо-українсь- 
ким землям. Така увага совєтської історіографії не випадкова і оче
видно має свою політичну вимову.70 Недавно на цю тему появилася 
і окрема монографія С. Злупка «Економічна думка на Україні»,71 
в якій обговорено діяльність ряду представників українського наро- 
довецького та москофільського таборів у Галичині (Є. Олесницький,

69 Богаченко А. О. «Видатний радянський економіст E. І. Квірінг»; 
Пегребінський М. Б. «Питання економіки в працях С. В. Косіора»; Ж ук
0 . М. «Деякі питання продовольчої політики в працях О. Г. Шліхтера». 
Можна тут ще додати, що в останніх роках видано ряд популярних мо
нографій у серії «Борці за велику справу» про реабілітованих комуні
стичних діячів, як наприклад, Квірінга, В. Я. Чубаря, Косіора та одно
томник О. Г. Шліхтер. Вибрані твори. Київ, 1959, 720 стор. Також у  Мос
кві видано двотомник Н. И. Зибер. Избранные экономические произведе
ния. Москва, 1959, 2 т., в якому значно «підчищено» матеріяли, що відно
сяться до української проблематики.

70 ц ій  темі в сучасній совєтській історіографії присвячено ряд праць, 
які обговорюють різні питання господарського розвитку Галичини та по
декуди вносять і деяку скількість цінного фактичного матеріялу. Перелік 
тих .праць зайняв би надто багато місця і тому назвемо тільки найваж- 
ніші. І так, вивченню аграрних відносин присвячені праці М. Д . Гераси- 
менка Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщизняного госпо
дарства. Київ, В-во АН УРСР, 1959, 303 стор. та Стеблія Ф. І. Боротьба 
селян Східньог Галичини проти феодального гніту у  першій пол. X IX  ст. 
Київ, В-во АН УРСР, 1961, 184 стор. З ділянки вивчення промислового 
розвитку Галичини можна назвати монографічні дослідження Ю. Г. Рошка 
Громадський побут робітників Західної України , 1920—39 pp. Київ, Науко
ва думка, 1967, 202 стор. Кісь, Я. П. Промисловість Л ьвова у  період ф еода
лізм у , XIII—X IX  ст. Львів, В-во Львівського у-ту, 1968, 224 стор. Коваль- 
чак, Г. І. Розвиток промисловості у  західних областях України за 20 ро
ків радянської влади, 1939—58 pp. Київ, В-во Наукова думка, 1965, 185 стор. 
та Яцкевич Є. А. Становище робітничого класу Галичини в період капіта
лізму. Київ, В-во АН УРСР, 1958, 107 стор. З інших праць слід згадати:
1. І. Компанієць Становище і боротьба трудящих мас Галичини , Буковини  
та Закарпаття на початку X X  ст. Київ, В-во АН УРСР, 1960, 370 стор. та 
дві праці Г. Ю. Гербільського -  Передова суспільна думка в Галичині, 
30-ті і середина 40-их pp. X IX  ст. (Львів, 1959) та Розвиток прогресивних  
ідей в Галичині у  перш ій пол. X IX  ст. — до 1848 р. (Львів, 1964). Події 
1848 р. у  Галичині розтлядає також монографія Е. М. Косачевская, Вос
точная Галиция накануте и в период революции 1848 г. Львів, В-во Львів
ського у-ту, 1965, 150 стор.

71 Злупко С. Економічна думка на Україні. Нариси з історії економіч
ної думки на за х ідн о ук р а їн ськ и х  землях у  другій  половині X IX  ст. 
Львів, В-во Львівського у-ту, 1969, 222 стор.
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В. Будзиновський, І. Наумович, В. Барвінський, Д. Танячкевич), як 
також І. Франка, М. Павлика, О. Терлецького, В. Навроцького та ін. 
Питанню вивчення економічної думки в Галичині присвячуємо у 
нашій праці окремий розділ і тоді ці речі більш детально обговори
мо. Періодизацію розвитку економічного мислення в Галичині другої 
половини XIX і поч. XX ст. автор, як і зазначено в одній з рецензій, 
пов’язав з  головними етапами розвитку і поширення марксизму, ви
значених В. Л. Леніном. Автор об’єднує народовців і москофілів в 
одну течію, називаючи їх москофільсько-народовською, тоді як за
гально відомо, що як і соціяльна база, так національна і зовнішнопо- 
літична орієнтація тих двох течій зовсім різні. Злупко є автором ба
гатьох праць з історії економічної думки Галичини і безперечно знає 
матеріял, але тема, як на теперішні умови в Україні, таки дуж е не
безпечна.72

При кінці цього розділу треба ще згадати, що деякі матеріяли 
узагальнюючого характеру подають звичайно в окремих розділах за
гальні історичні праці. Це часто можемо зустрінути у працях росій
ських економістів, які розглядають історичний розвиток народнього 
господарства СССР чи передреволюційної Росії і при цій нагоді обго
ворюють також розвиток економічної думки.73 Цього, на жаль, не 
можна сказати про українські праці повоєнних часів. Переважно 
українські праці обмежуються до характеристики виробничих відно
син на певному історичному етапі і рідко подають теоретичні узагаль
нення. На увазі тут маємо такі видання Академії Наук Української 
РСР (Інститут Економіки), як наприклад, Нариси розвитку народно- 
го господарства Української РСР7А або недавно виданий двотомник

72 Див. дві рецензії в Українському історичному оісурналі, 1969, Но. 7, 
стор. 148і—150. В рецензії на Історіографічні дослідження в Українській  
РСР  вил. І, так і сказано (з нагоди обговорення праці про Франка), мовляв, 
«часом історикам домарксистського періоду намагаються нав’язати су
часну суспільно-економічну термінологію» і рецензент з нагоди обгово
рення одної статі С. М. Шевченка звертає увагу, що Франко не вживав 
термінів «класові війни», «трудящі маси», тощо. Див. Український історич
ний ж урнал , 1969, Но. 5, стор. 133—135.

73 Добрим прикладом у  тому відношенні є відома праця П. Лященка
-  История народного хозяйства СССР, Москва, 1952—56. З т., в якій автор 
коротко характеризує і основні напрямні розвитку економічної думки. 
Ця заввага відноситься, очевидно, тільки до академічних видань. Драці 
описозого характеру, зокрема підручники, питань розвитку економічної 
думки не заторкують. Див., наприклад, История народного хозяйства 
СССР. К урс лекций. Москва, 1960, або Экономическая история СССР. 
Москва, 1963.

74 Академія Наук Української РСР. Інститут Економіки. Нариси роз
витку народного господарства Української РСР . Редакційна колегія: Д. Ф. 
Вірник, гл. редактор, В. В. Бондаренко, І. Н. Романенко, М. М. Середенко,
А. Ю. Шевченко. Київ, 1949. У поширеній редакції також і російською  
мовою: Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР. Москва, 
И-азо АН СССР, 1954, 554 стор. (Ред. колегія: О. О. Нестеренко, I. Н. Ро
маненко і Д. Ф. Вірник).
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Розвиток народного господарства Української РСР 1917—1967.75 Це 
саме можна сказати також і цро більшість історичних праць таких 
відомих дослідників економіки України, як О. О. Нестеренка,76 І. О. 
Гуржія,77 та ін.78 Немає сумніву, що це є поважним недоліком цих

75 Розвиток народного господарства Української РСР, 1917—1967. Гол. 
редактор Д. Ф. Вірник. Київ, Наукова думка, 1967, 2 т.

76 На увазі маємо такі праці О. О. Нестеренка, як наприклад, Очерки  
истории промышленности и положения пролетариата Украины в конце 
X IX  и начале X X  в. Москва, 1954, 308 стор. та зокрема основну працю авто
ра: Розвиток промисловості на Україні. Київ, В-во АН УРСР, 1959—66. З т.

77 Див.: Гуржій, І. О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі па 
Україні з кінця XV III до 1S61 р. Київ, В^во АН УРСР, 1962, 205 стор. його ж  
Україна в системі всеросійського ринку 60—90-их pp. X IX  ст. Ккїв, В-во  
Наукова думка, 1968, 189 стор.; Розклад ф еодально-кріпосницької системи 
в сільському господарстві України першої пол. X IX  ст. Київ, Держполіт- 
видав, 1954, 449 стор. та Зародження робітничого класу України. К інець  
XV III — перша пол. X IX  ст. Київ, Держполітвидав, 1958, 180 стор.

78 Немає змоги перечислити тут важливіші праці у зв’язку з обмеже
ним місцем. Критичний огляд деяких історичних праць повоєнних років 
подав С. Ю. Процюк «Економічно-історичні дослідження на Україні», 
Сучасність, 1964, Но. 4, стор. 102—111 і Но. 5, стор. 78-89, хоч автор не 
врахував праць, які появились у  «наукових записках» Інституту Історії 
АН УРСР (т. 1—13, Київ, 1943-60) та в інших серійних виданнях. З нові
ших праць слід згадати передовсім монографію В. С. Ж ученка Соціально- 
економічна програма революційного народництва на Україні. Київ, В-во 
Київського у-ту, 1969, 183 стор. як також працю О. І. Дея Українська р е
волюційно-демократична журналістика. Київ, АН УРСР, 1959, 492 стор., 
в якій обговорено деякі галицькі видання (журнал «Друг», «Громадський 
друг», «Дзвін», «Молот» та ін. Майже виключно літературними питання
ми займається також монографія М. Д. Бернштейна — Ж урн ал Основа 
і український літературний процес. Київ, В-во АН УРСР, 1959, 215 стор. 
Питання економічно-виробничого характеру з тільки одною статтею істо
ріографічного характеру вміщають Нариси з  соціально-економічної історії 
України дожовтневого періоду. Київ, В-чво АН УРСР, 1963, 167 стор. Також  
і інші дослідники історії економіки України у  своїх монографічних працях 
майже не звертають жодної уваги на питання зв’язані з розвитком еко
номічної думки. Характеристичні у тому відношенні є, наприклад, праці 
Д. С. Мишка Соціально-економічні умови формування української на
родності. Становище селян та антифеодальні рухи  на Україні в X V  — 
пер. пол. X V I ст. Київ, В-во АН УРСР, 1963, 292 стор., Т. І. Дерев’янкіна 
Мануфактура на Україні в кінці XVIII — пер. пол. X IX  ст. Текстильне ви
робництво. Київ, Вчво АН УРСР, 1960, 127 стор. та ін. Натомість багато 
уваги присвячується «клясовій боротьбі трудящих» (характеристична пра
ця у тому відношенні — Г. Я. Сергієнко Визвольний р ух  на Правобереж
ній Україні в кінці X V II і на поч. XVIII ст. Київ, В-во АН УРСР, 1963, 
212 істор.) та ряд спеціялізованих праць про робітничий рух та селянство 
таких дослідників як Ф. Є. Лось, П. Павров, А. В. Бондаревський, Д. П. 
Пойда, О. А. Парасунько, В. В. Грабовецький, І. Д. Бойко, М. Н. Лещенко, 
П. К. Сміян, Б. І. Співак і ін. Не заторкнені ті справи і у  працях таких 
відомих істориків, як В. О. Голубуцький, В. А. Дядиченко, К. І. Стецкж 
і ін., які, як відомо, багато уваги присвячують економічним чинникам.
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праць, поскільки, як це ми вже згадували попередньо, українська 
наукова література має у тому відношенні вже певні традиції, хоча б 
у працях такого відомого дослідника економіки України як М. Слаб- 
ченко.79

Таким чином, у підсумках, можна сказати, що в українській еко
номічній літературі покищо ще немає узагальнюючих праць про роз
виток української економічної думки. Це слід пояснити в першу чергу 
тією обставиною, що не всі історичні періоди, окремі течії чи навіть 
поодинокі дослідники відповідно вивчаються, а велика частина укра
їнського наукового дорібку з передреволюційних часів чи навіть з 
20-их років ще не «реабілітована». Тоді коли в СССР вже давно пере
видано твори таких російських істориків, як Соловйов, Ключевський, 
Карамзін, Татіщев і ін., в Україні ледви чи можна цитувати основні 
твори Антоновича, Грушевського, Слабченка та ін., вже не говоря
чи про перевидання цих праць.

Деякі, доступні наїм, праці використовуватимемо у дальших роз
ділах цієї розвідки, що розглядатиме розвиток економічної думки на 
Україні беручи до уваги національні традиції у вивченню історич
ного процесу.

79 Драці Слабченка проскрибовані і про них тепер на Україні не зга
дують. Якщо мова про дореволюційний період, то як відомо, Тутан-Бара- 
новський був одним з перших економістів у царській Росії який зробив 
спробу вивчення економічної думки. Див. Энциклопедический словарь 
Брокгавза и Ефрова, 18: т. 55 гасло «Россия», як також відому працю  
Русская фабрика в прошлом и настоящем. Вид. 7 Москва, 1938. Як це ми 
вж е зазначували попередньо, діяльністю Тугана-Барановського українсь
кі економісти тепер не цікавляться.



Богдан Винар

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ, 
IX—ХП ст.

Вступні завваги

У першій частині цього нарису подано деякі теоретичні узагаль
нення, як і також короткий 'перегляд важливішої літератури для цьо
го предмету.1 Приступаючи до розгляду історії економічної думки 
оз Україні в чаїсах раннього середньовіччя, хочемо зупинитись над дея
кими працями, які безпосередньо відносяться до цього історичного' пе 
ріоду та» при цій нагоді коротко обговоримо також деякі методологіч
ні питання.

*

Як вже раніше відмічене, в українській економічній літературі, по
кищо ще не маємо праць, які безпосередньо розглядали б питання 
розвитку економічної думіки в часах Київської Руси, хоч у багатьох 
працях українських істориків ці оправи посередньо заторкуються, 
звичайно, при нагоді обговорення політичної історії та суспільно- 
економічного розвитку.2 Це в першу чергу відноситься до одного з 
найвизначніших учнів В. Антоновича — Михайла Гру шевського. У 
першому і третьому томах його монументальної Історії України-Руси 
присвячено багато уваги господарському розвиткові України, не вчи- 
сляючи менших праць та джерелознавчих видань.3

II

1 «До питання історичного дослідження розвитку української еконо
мічної думки», Український Історик, ч. 25—27, 1970, стор. 54—75.

2 Якщо б застосувати хронологічний принцип, то тут в першу чергу тре
ба назвати М. Костомарова і такі його праці, як наприклад, «Мысли о ф еде
ративном начале в древней Руси», Основа, т. I, I960 чи навіть працю того ж  
автора «Руська історія в життєписах її найголовніших діятелів», т. 1—3. 
Переклад з рос. мови О. Барвінського (Львів, 1878), в якій м. і. подано 
життєпис Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

3 у  цьому нарисі використовуємо видання Книгоспілки, Нью-Йорк, 1954. 
Багато писав Грушевський на ці теми і у Записках НТШ і деякі з  його стат- 
тей появились пізніше окремим виданням — Розвідки і матеріали до історії 
України-Руси. Львів, 1896—97. Треба також згадати редакційну працю авто
ра над оформленням першоджерел, як наприклад, Виїмки з джерел до істо-
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Вивченню питання економічного розвитку України присвятив ба
гато уваги акад. Д. І. Багалій, зокрема у першому томі відомої праці
— Нарис історії України на соціяльно-економічному грунті. Історіогра
фічний вступ і доба натурального господарства.4 У цій праці Багалій 
приймає історичну схему М. Грушевського, широко використовуючи 
археологічні знахідки.5 Можна також ще згадати передмову автора 
до українського перекладу праці О. Яфименко,6 в якій знаходимо 
деякі інформації про соціяльно-економічний розвиток України кня
жих часів. Цікаву працю з історіографічного боку написав С. Тома-

ріг України-Руси до пол . X I  в., Львів, 1895. Дри цій нагоді можна зтадати ряд 
праць для вивчення окремих земель та районів України, які нерідко наво
дять багаті матеріяли про побут і господарське життя. Клясичною працею 
цього жанру е розвідка Грушевського — Очеркь исторіи Кіевской земли 
оть смерти Ярослава до конца X IV  в. Київ, 1891. З інших праць можна 
назвати — О. Андріяшева Очерки истории Волынской земли до конца X IV  в. 
Київ, 1887; В. Ляскронського — История Переяславской земли с древней
ших времен до пол. XIII в.; Д. Баталія — История Северской земли до пол. 
X IV  ст. Київ, 1882 та ін. дослідників, як Д . Іванов — Историческия судьбы  
Волынской земли с древнейш их времен до конца X IV  в. Одеса, 1895; П. Го
лубовский -  История Северской земли до пол. X IV  ст. Київ, 1882; О. Гру
шевський — Очерки истории Туровского княжества. Київ, 1902 та ін.

4 Харків, Державне В-во України, 1928. Див. також працю цього ж  
автора Русская История, т. І. Княжеская Русь. Москва, 1914.

5 Як відомо, для вивчення господарського життя українських земель 
археологічними знахідками користувались майже всі історики, зокрема 
Грушевський. І якщо сьогодні деякі висновки автора Історії України-Русі 
(зокрема перші томи) є дещо застарілі, то це в першу чергу слід пояснити 
новішими здобутками археологічної науки. До цієї теми будемо ще неодно
кратно повертатись і  тут скажемо тільки, що Київська школа В. Антонови
ча багато зробила у тому відношенні. Крім багатої спадщини самого Анто
новича, як наприклад, його цінна ще по сьогоднішній день розвідка — 
Раскопки в стро.не древлян. Материалы по архиологии России. Вып. II, 
Спб, 1893 та ряд праць над вивченням першоджерел, можна тут назвати 
археологів М. Ф. Біляшевського, К. М. Мельник-Антонович, Л. Педалку,
В. Ю. Данилевича, І. Я. Лінниченка, Д. І. Яворницького і ін. Багато уваги 
присвячувалось вивченню пам’яток т. зв. літописних племен, що дало змо
гу А. Саліцину упорядкувати географічну карту їх  розмеження (А. А. Опи- 
цын — Расселение древнерусских племен по археологическим данным, 
«Журнал министерства народного просвещения», 1899, ч. 8). Про ці речі 
читач знайде чимало інформацій в обширній праці Ярослава Дастернака — 
Археологія України. Первісна, давня і середня історія України за археоло
гічними джерелами. Торонто, Наукове Т-во ім. Шевченка, 1961, 788 стор., 
як і також у вступній статті І. Г. Шоекоіпляса «Короткий нарис розвитку 
археології на Україні», поміщена у бібліографічному довіднику цього ж  
автора — Розвиток радянської археологи на Україні, 1917—1966. Київ, Нау
кова Думка, 1969, 340 стор. Багата література цього предмету подана також  
в одній з новіших праць М. Ю. Брайчевського — Походження Русі. Київ, 
Наукова Думка, 1968, 222 стор.

6 Історія українського народу. 2. вид., Харків, 1922. До праць О. Яфи
менко повернемось згодом, при нагоді обговорення історії землеволодіння 
за Литовсько-української доби.
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шівський,7 одначе автора цікавлять тільки політичні події. Вже біль
ше уваги економічним та географічним чинникам присвячує О. Тер- 
лецький, на жаль, більшість висновків автора сьогодні не є актуаль
ними.8 Також порівняльно мало інформації про економічні питання 
знайдемо в узагальнюючих працях відомих українських істориків, як 
наприклад, Д. Дорошенка,9 Б. Крупницького,10 чи навіть у більш по
пулярній праці І. Крип’якевича.и У 20-их pp. ряд наукових інститу
цій в Україні займались вивченням економічної історії України, одна
че більше уваги присвячувано Литовсько-Руській добі, та зокрема 
часам козаччини.12 З учених, які займались княжими часами, треба в 
першу чергу назвати російського історика, учня М. Слабченка, Н. JL 
Рубінштейна,13 Івана Балінського14 та В. Новицького.15 У зв’язку з 
розгромом української науки в УРСР всякі поважніші досліди припи

7 С. Томашівський. Українська історія. Старинні і середні віки. Львів, 
1919.

8 О. Терлецкий. Історія української д е р ж а в и т. І. Княжа доба. Львів, 
1923у

9 Д. Дорошенко. Нарис історії України , г. І. До половини XVII  ст. Вар
шава, Український Науковий Інститут, 1932. У вступному розділі до цієї 
праці автор подає синтетичний огляд розвитку української історичної науки 
і наукових установ з кінця XVIII ст. Ширше ці справи обговорив Д. До
рошенко у  відомій праці — Огляд української історіографії, Прага, Україн
ський Вільний Університет, 1923. Ця праця, з редакційними доповненнями
О. Оглоблина і окремим розділом цього ж  автора за роки 1917-1956, згодом 
появилась англійською мовою з рамені УВАН в 1957 р. У «нарисі», що є 
одним з небагатьох високошкільних підручників історії України, як і та
кож у  «огляді» Д. Дорошенко не присвячує багато уваги працям, які обгово
рюють економічний розвиток України. У тому відношенні англомовне ви
дання значно доповнив О. Ог лоб лин.

Ю Gesdńchte der Ukraine von den Anfdngen bis znm Jahre 1930. 2. Aufl. Leipzig, 
1943.

ї ї  На увазі маемо популярну працю автора: І. Холмський Історія У краї
ни. Мюнхен, Наукове Т-во ім. Шевченка, 1949. Акад. І. Крип’якевич основну 
свою увагу присвятив вивченню Гетьманщини, зокрема періодові Хмель
ницького і у  цих працях присвячує багато уваги економічним питанням.

12 Економічна проблематика заторкувалась посередньо у працях інших 
істориків, як наприклад: М. Чубатий, Т. Коструба, М. Кордуба, М. Василен- 
ко-Полонська, Р. Лащенко і ін. Деякі з праць тих істориків використо
вуємо у дальших частинах цього огляду.

13 Н. Л. Рубінштейн. Марис історії К иївської Русі. Харків-Одеса, 1930 
та цього ж  автора «До історії с о ц і а л ь н и х  відносин у Київській Русі». 
В: Н аукові записки науково-дослідної катедри історії української к ул ь 
тури, ч. 6. Харків, 1927.

14 «Нариси з  історії феодалізму та феодального права в Польщі, Литві 
і на Україні». В. Праці комісії для виучування історії західно-руського та 
українського права , т. 2. Київ, 1926.

15 «Схеми руської землі X—X X  віків». В: Праці комісії для виучування  
західньоруського та українського права, т. 3. Київ, 1927. Див. також В. Пар 
хоменко, Початок історично-державного життя на Україні. Київ, 1925.
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нились на довший час, .перестали виходити і періодичні видання.10 
Починаючи з 50-их pp. історична наука в Україні поволі заліковує 
втрати, завдані їй сталінським режимом, але, як це ми вже відмітили 
у першому розділі цієї розвідки, українські історики майже не зай
мають вивченням періоду українського середньовіччя -і ця тематика 
залишається майже виключною доменою російських вчених.17

Якщо не враховувати очевидно Грушевського і частинно Косто
марова, то можна сказати, що українські історики переважно мало ці
кавились періодом княжих часів, в тому також і економічними 
питаннями і ці справи значно ширше розпрацьовані передовсім у ро
сійській історіографії. Перегляд навіть найважливіших праць зайняв 
би надто багато місця18 і можемо тут тільки сказати, що більшість 
російських істориків дореволюційного періоду особливо увагу звер
тали -на політичну історію, як, наприклад, Д. І. Іловайський, С. М. 
Соловйов, В. О. Ключевський і ін. У совєтській історіографії еконо
мічним питанням відводиться багато більше місця і не зважаючи на 
їх «ідеологічну надбудову» слід сказати, що завдяки працям таких 
визначних істориків, як Б. Д. Греков, В. В. Маврадін, М. И. Тихомі- 
ров, С. В. Юшков і ін. вивчення господарськото життя Київської Русі 
поступило значно вперід. Багато у тому відношенні зробили також 
і деякі історикіи закордоном, зокрема Вернадський.19

16 Про -ці речі ми вж е говорили в попередньому розділі, 'відсилаючи чи
тача до праці Н. Василенко-Долонської Українська Академія Н аук. Нарис 
історії. Мюнхен, Інститут для Вивчення СРСР, 1955—56, 2 т„ як також: О. 
Ог лоб лин. Думки про сучасну советську історіографію . Нью-Йорк, Органі
зація Оборони Чотирьох Свобід України, 1963.

17 Саме недавно появилась праця відомого історика В. О. Голубуцького -  
Економічна історія Української РСР. Київ, В-во Вища Школа, 1970. Добі 
Київської Русі присвячує автор не цілих 20 стор. Компілятивний характер 
має також збірна праця Нариси стародавньої історії Української РСР , ви
дана з рамені Інституту Археології Академії Наук УРСР в 1959 р. Цікаво 
при цій нагоді відмітити, що значно більшими можливостями користується 
тепер українська археологічна наука і до праць таких відомих дослідників, 
як М. Ю. Брайчевський, В. Й. Довженок і ін. будемо ще неоднократно 
повертатись.

18 Російських історіографічних праць є надто багато, щоб їх  тільки пе
речи сл и т. З старших праць можемо назвати Ріконников В. С. Опыт русской  
историографии. Киев, И-во Киевского у-та, 1891—1908, 2т., з обширніших 
совєтських праць — Очерки истории исторической науки в СССР. Москва, 
Академия Наук СССР, 1955—66, 4т. Добрий перегляд важніших праць знайде 
читач у В. В. Мавродина «Советская историография социально-экономи
ческого строя Киевской Руси», История СССР, ч. I, 1962, стор. 52-73, як і 
також у обширній праці В. П. Шушарина Современная бурж уазная исто
риография древней Руси. Москва, Наука, 1964.

19 На увазі маемо п’ятитомову працю автора доведену до 1682 p.: George 
Vernadsky. A history of Russia. New Haven, Yale University Press, 1943—1969. Про 
велике зацікавлення зокрема американських вчених питаннями історії 
середновіччя може посередньо послужити бібліографія: Peter A. Crowter.
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Це саме можна сказати і про публікації історичних першоджерел. 
Ці оправи добре поставлені в Академії Наук СССР, українські нау
кові установи навіть у порівнянні до видавничої діяльности у 20-их pp. 
роблять дуже мало у цій ділянці. Значна частина видавничої діяль
ности обмежується до публікацій офіційних документів, що відно
сяться до совєтського періоду.20 Ці справи варто проілюструвати де
кількома прикладами. Як відомо, одним з найважливіших джерел для 
вивчення суспільно-економічних відносин та посередньо розвитку 
економічної думки в княжій добі є «Руська Правда». В 1738 р. В. А. 
Татіщев віднайшов т. зв. «Новгородський літопис», до рукопису якого 
була додана Руська Правда, чи точніше її коротка редакція. Після 
Татіщев а знайдено цілий ряд інших списків і не входячи тут в деталі 
можемо тільки відмітити, що списки Руської Правди мають різне по
ходження, коротка редакція має 43 статті, довша більше 100. Цей ва
жливий кодекс правних норм княжої доби був предметом широкої 
наукової дискусії, в якій брали -активну участь і українські історики 
права. В 1935 р. Українська Академія Наук опублікувала за редак
цією С. В. Юшкова критичний текст Р ус ь к о ї П равди  на основі семи 
списків і п'яти редакцій, в якому текст подано гражданським шриф
том, доповнюючи його десятьма церковно-слов’янськими буквами. На 
жаль, це видання має ряд методологічних недоліків21 і в дальших 
частинах цієї розвідки користуємось текстом виданим Академією 
Наук СССР за редакцією акад. Грекова.22 Багатим джерелом для вив
чення економічної політики київських князів є літописи, зокрема «По
вість временних літ», найдавніший літопис, що охоплює події до по
чатку XII ст. Цей літопис у своїй оригінальній формі не зберігся і до
слідники звичайно користуються двома пізнішими редакціями, згл. 
літописними зводами — Лаврентійським (1377 р.) і Іпатіївським

A bibliography of works in English on early Russian history. New York, Barnes & Noble, 
1969.

20 Цей факт найкраще ілюструє невеличке видання Інституту Історії 
Академії Наук УРСР — Радянські видання документальних матеріалів з 
історії Україниз 1917—1967. Бібліографічний покажчик. Київ, Наукова Дум
ка, 1970.

21 Українська Академія Наук. Інститут Матеріяльної Культури. Руська  
Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до 
друку проф. С. Юшков. Київ, 1935. Література Руської Правди дуж е вели
ка. З українських праць див.: Максимейко М. «Система Руської Правди в її  
поширеній редакції», Праці комісії для виучування історії західно-руського  
та українського права, вип. 2. Київ, 1926, як також — Р. Лащенко. Лекції 
по історії українського права, ч. І, Княоіса доба. Прага, Український Вільний 
Університет, 1923, стор. 38-44. Погляди совєтської історіографії підсумовані 
у праці — М. Н. Тихомиров. Источниковедение Истории СССР. Вып. I. С 
древнейшего времени до конца XVIII  века. Москва, И-во Социально-эко
номической Литературы, 1962.

22 Правда Русская, т. I. Тексты, т. II. Комментарии, т. III. Факсимиль
ное воспроизведение текстов. Под общей редакией акад. Д. Б. Грекова. 
Мооква, И-во Академии Наук СССР, 1940—1963. Зт.
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(XV ст.)- Акад. О. О. Шахматов і більшість дослідників уважають, 
що в «Повість» частиінно інкорпоровано раніші Київські і Новгородсь
кі літописи. У літописі знаходимо також і інші матеріяли, в тому та
кож і матеріяли леґендарного характеру.. Автором «Повісті» ібільшість 
дослідників уважає монаха Києво-Печерського монастиря Нестора, 
який приблизно в 1113 р. закінчив свою працю. Після смерти князя 
Святополка, новий київський князь Володимир Мономах доручив про
довжувати літопис ігумену Видубецького монастиря у Києві Сильве- 
строві, який у значній мірі відредагував працю Нестора, зокрема по
дії початку XII ст. Іпатіївський літописний звід складається з трьох 
частіш: «Повість врем енних літ», опис історичних подій -від 1118 до 
1199 (цю частину звичайно називають «Київським літописом») та Га
лицько-Волинський літопис, з описом подій в 1201 до 1292 р.23

В дальших частинах цієї розвідки користуємось переважно ви
данням Академії Наук СССР за редакцією Адріянової-Перец.24 Бага
то матеріялів для вивчення господарського життя дають чужоземні 
джерела,25 як і також оригінальна і перекладна література того часу. 
Згадати б хоча «Поученія» дітям Володимира Мономаха, поміщене в 
JIаврентійському списку та багату церковну літературу. Згадаймо 
тільки для прикладу трактат Іларіона «Слово о законі і благодаті», 
ораторську прозу Климента Омолятича і Кирила Туровського, палом
ницьку літературу, тощо. Ряд цікавих економічних концепцій зу
стрічаємо у народній словесності і вивчення фолкльору дає у тому 
відношенні деяку уяву про економічне мислення широких верств на
селення.26 З другого боку, немає сумніву, що розвиток економічної 
думки е безпосередньо зв’язаний з профілем економічної політики 
державних органів Київської Русі, зокрема якщо до уваги візь
мемо такі ділянки як зовнішна і внутрішна торговельна політика, роз
будова фінансових ресурсів та їх використання, правні форми земле
володіння, тощо. Одначе певні економічні концепції, що їх носіями 
була тодішна провідна верства, чи точніше князь й його оточення,

23 Гл. М. Грушевський. Історія Украгни-Руси, цит. пр., т. І, стор. 579—601, 
а також М. І. Марченко, цит. пр., стор. 14-24. Обширніше — Д. Багалій. 
Нарис української історіографії, т. І, літописи. Київ, 1923.

24 Повесть Временных Лет. Под ред. В. Д. Адриановой-Перетц. Москва- 
Ленинград, 1950. Гл. також Історія України в документах і матеріялах, т. I. 
Київська Русь і феодальні князівства XII—XIII.  Вид. 2. Ред. М. Н. Детров- 
ський. Київ, Радянська Школа, 1946. У відомій бібліографії Р. П. Дмитриева
— Библиография русского летописания (1962) — значна частина присвячена 
українським літописам.

25 Список найважніших джерел поданий у  Вернадського, цит. пр., т. II, 
стор. 371-77.

26 з  багатої літератури на цю тему назвемо тільки: М. Грушевський. 
Історія Української літератури. Т. I—III. Нью-Йорк, Книгоспілка, 1959; 
История культуры древней Руси. Домонгольский период. Под общ. ред. акад. 
Б. Д. Грекова и проф. М. И. Артамонова. Москва—Ленинград, 1951, 2 т; М. I. 
Марченко. Історія української культури. З  найдавніших часів до сер . 
XVII  ст. Київ, Радянська Школа, 1961.
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як суверенний виразник державної влади, не вичерпують повністю 
цієї теми. Можна розглядати тут цілий ряд гіпотез про внутрішні 
економічні конфлікти між провідною верствою та іншими верствами 
населення, зокрема у зв’язку з  широким процесом урбанізації Київ
ської держави. Як знаємо, в початках XI ст., на території Київської 
Русі нараховуємо понад сто міст, які постали як наслідок відокрем
лення ремесла від хліборобства. Київська держава у противагу до її 
відповідника у Західній Европі держави Каролінґів виявляє ряд 
познак досить високо розвиненого ринкового господарства. Форми на
турального замкненого господарства, типові у Західній Европі з її 
феодальним устроєм, у Київській державі мають значно інші форми, 
що свото часу послужило базою деяким історикам на чолі з Ключев- 
ським покористуватись т. зв. торговельною теорією,27 що її так зав
зято тепер оспорюють совєтські історики.28 Окремою темою є питання 
приватної власности, що посередньо зв’язане з ролею хліборобства та 
загальними принципами фіскальної політики Київської держави. Наш 
розгляд розпічнемо з перегляду суспільно-економічної структури на
селення Київської Русі, поскільки, на нашу думку, це послужить нам 
вихідною базою для належного зрозуміння основних напрямних в еко
номічній політиці державних чинників та дасть змогу зробити деякі 
висновки про розвиток економічної думки того часу.

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Як відомо, з появою Київської держави родовий устрій слов’янсь
ких племен поступово заникає.29 Поширюючи владу Київського дер
жавного осередку на сусідні землі, слід підкреслити, що в початках 
київські князі не вмішувались у внутрішні справи місцевих органів

>27 гл. В. О. Ключевский. Сочинения. Москва, 1956, т. І, стор. 33, 103; 
Д. Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры. СПБ, 1896, т. I, стар. 
72, 96; П. П. Мельгунов. Очерки по истории русской торговли 9—18 ев. 
Москва, 1905, стор. 36; В. А. Бутенко. Краткий очерк истории русской тор
говли в связи с историей промышленности. Москва, 1910, стор. 5; В. Довнар- 
Заіпольский. История русского народного хозяйства. Киев, 1911, стор. 66, 
69; В. В. Святловский. Примитивно-торговое государство как форма быта. 
СПБ, 1914, стор. 295-298.

28 Більшість сстстсышх істориків уважає, що головним чинником у  
скріпленню Київської держави було хліборобство, у  тому відношенні зокре
ма .важна праця Б. Д. Грексива — Крестьяне на Руси с древнейш их времен 
до 17 в. Кн. I. Москва, 1952. Гл. також: П. Н. Третьяков «Сельское хозяй
ство и промыслы». В кн. История культуры Древней Руси , т. I, Москва— 
Ленинград, 1948, стор. 47-77. В окремих підрозділах про розвиток сільського 
господарства і торгівлі тим справам присвятимо відповідне місце.

29 Дитання родового побуту як основи суспільної організації давньої 
Руси належало довгі роки до спірних питань у науковій літературі. Про 
те обширно писав свого часу М. Грушевський, цит. пр., т. І, стор. 352—58. 
Головним промотором цієї теорії був відомий російський історик С. М. Со-
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влади, обмежуючись головним чином до збирання данини, яку ці 
землі повинні були платити київському князеві. Поскільки про фіс
кальну політику Київської держави говоритимемо згодом, в окремому 
підрозділі, на тому місці можемо тільки сказати, що у зв’язку з по
ступовим збільшенням території Київської Руси централістичні тен
денції київських органів державної влади постійно зростають. Цей 
процес мав без сумніву поважний вплив і на соціяльно-економічну 
структуру населення.

Територія Київської держави часів Володимира Великого охоп
лювала великі простори і її межі досить добре відомі.30 На жаль, 
майже неможливо подати точніших відомостей про кількість насе
лення. У тому відношенні можна тільки навести приблизні дані, ба
зуючись на статистичних обчисленнях для пізніших часів. Треба від
мітити, що з зрозумілих причин, обчислення окремих дослідників 
значно різняться між собою. У тому відношенні варто навести інфор
мації П. Н. Мілкжова для московської держави часів Петра Великого. 
Згаданий дослідник досить детально розглядає ці справи,31 приходячи 
до висновку, що населення Російської імперії -становило приблизно 
13 мільйонів. Деякі польські дослідники, зокрема Рутковскі32 укра
їнське і білоруське населення для 16 ст. обчисляють на два і пів міль
йона. Юрій Вернадський приходить до висновку, що населення Київ
ської держави становило приблизно сім і пів мільйона33 з тим, що на
селення міст становило приблизно 13% загальної скількості населен
ня. Нам здається, що обчислення Вернадського мабуть найбільш до
стовірні і при цій нагоді варто підкреслити факт, що міське населен
ня Київської держави дає значно вищий відсоток як у Московській 
державі XVII чи навіть XVIII ст.34 Для порівняння можна тут ще 
згадати, що за приблизними підрахунками, населення держави Ка- 
ролінґів (друга пол. VIII і поч. IX ст.) становило біля вісім мільйонів; 
якщо взяти до уваги населення Німеччини у Х-му ст. (приблизно в 
границях етнографічної території) то не виноситиме воно більше як 
три МІЛЬЙОНИ .35

Цей процес ранньої урбанізації має безпосередній вплив на поділ 
і 'зрізничкування населення Київської держави на окремі верстви.36

ловйов. Зокрема гл. його працю: О родовых отношенияхь между князьями  
древней Руси. Москва, 1847. Проти родової теорії виступали словянофіли, 
як наприклад Аксаков, уважаючи основною формою суспільного устрою 
«общину», тобто громаду. До тих оправ ще повернемось згодом.

30 Гл. М. Грушевський, цит. пр., т. І, стор. 183—243.
31 Д. Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры . 7. Изд. Москва, 

1918, стор. 27—28.
32 J. Rutkowsky. Histoire economique de la Pologne. Paris, 1927, p. 90.
33 G. Vernadsky. Kievan Russia. New Haven, Yale University Press, 1948, 

p. 104—105.
34 Там же, стор. 105.
35 p. A. Sirikin. Social and cultural dynamics. New York, American Book Co., 

1937, p. 343—344.
36 Питання розвитку міст обговорюємо окремо, при розгляді зовнішньої
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У першу чергу треба відмітити, що соціяльна стратифікація населен
ня, тобто процес поділу на окремі верстви, відбувався в Київській 
державі досить швидко та своїм характером був дещо відмінним від 
відносин, які в той час здебільша панували у Західній Европі, з ви
соко розвиненим феодальним устроєм.37 Якщо говоритимемо про певні 
схожості, то в загальному можна сказати, що також у Київській Русі 
населення поділялось на свобідне населення та несвобідне, тобто ра
бів. Така клясифікація населення буде одначе до деякої міри схе
матичною, якщо взяти до уваги факт, що у Київській державі X—XI 
ст. групування населення відбувалось у першу чергу за певними 
економічними ознаками, а не за політичними впливами, як це було 
до певної міри в країнах з високо розвиненим феодальним устроєм. 
Зустрічаємо ряд фактів, які підтверджують певну мобільність насе
лення, тобто існують можливості переходу з одної верстви до другої. 
Про ці речі говорив вже Грушевський, додумуючись, що доступ до 
боярства мали представники нижчих верств, як і зрештою вільний 
був доступ до княжих дружинників. Можливо, що певні можливості 
були за деяких обставин відкриті навіть і княжим холопам, тобто 
рабам.38

Як відомо, «інститут рабства» є за Арістотелем «нормальним яви
щем» і був він добре відомий також і серед високо розвинених куль
тур, зокрема у грецьких державах. Торгівля невільниками має довгу 
історію і очевидно Київська держава не була тут винятком. Для на
селення, яке не має особистої свободи у Руській Правді та інших 
джерелах того часу зустрічаємо різні назви, як, наприклад, «челядь», 
«холопи», «роба» (означення для невільної жінки), тощо. Невільни
цтво для деяких груп населення було тимчасовим явищем. І так, хо
лопи були повні і неповні, повні холопи називались «обельними».39 
Найважливішим джерелом тимчасового рабства були воєнні полонені. 
Відомо, наприклад, що Ольга після перемоги над деревлянами, віддала

і -внутрішньої торгівлі. При цій нагоді наведемо відповідні джерела та лі
тературу цього предмету.

37 .Питання феодальних відносин у часах Київської держави має вели
чезну літературу. Совєтеька історіографія старається представити розвиток 
суспільно-економічних відносин як типово феодальні відносини у Київській 
Русі (погляди Б. Д. Грекова і його послідовників) і в совєтській історичній 
літературі дискусія на ці теми фактично припинилась. Полеміка ведеться 
тепер переважно з дослідниками цього питання з США і ін. країн Европи. 
Про ці речі гл.: Вернадський, цит. пр., т. 2, стор. 163—172 та зокрема В. Д. 
Шушарин, цит. пр., стор. 29—51. До цього питання повернемось при розгляді 
хліборобства та приватної вл'асності на землю, роблячи певні порівнання 
до «відносин в інших європейських державах.

38 3' цією думкою згоджується також і Д. Дорошенко, цит. пр., т. І, стор. 
71—72 і Р. Лащенко, цит. пр., стор. 70.

39 В Литовському періоді термін «обель — вічно» зустрічається в актах 
купівлі-продажу і данини для означення повного цілковитого збуття майна 
без права викупу його попереднім власником і спадкоємцем. Р. Лащенко, 
цит. пр., -стор. 64.
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їх військо у рабство. Нерідко, після закінчення воєнних подій, во
єнні могли бути викуплені за відповідну вплату грошей і про ці спра
ви згадується у договорах з Візантією. І так стаття дев'ята договору 
Олега з греками (911 р.) говорить: «аще от рати ять будеть. . .  тако 
же да возвратится во свою страну, и отдана будет цена его» .. .40 та 
в договорі Ігоря з 944 p.41

Другим джерелом рабства був договір купівлі-продажу. Про це 
просторо згадує Руська Цраівда (статті 110—121 Троїцького списку) 
і на тому місці процитуємо статтю 110:

«Холопьство обелное трое: оже кто хотя купить до полу гривньі, 
а послухи поставить, а ногату дасть самем холопомь; а второе холо
пьство: поиметь робу без ряду, поиметь ли с рядом, то како ся будеть 
рядил, на том же стоить; а се третьее холопьство: тивуньство без 
ряду или привяжеть ключь к  собе без ряду; с рядомь ли, то како ся 
будеть рядил, на том же стоить».42

Таким чином вільна людина стає рабом за таких умовин: а) якщо 
добровільно продає себе за певну заплату, б) жениться з робою без 
попереднього домовлення з власником роби для заховання для себе 
особистої свободи, в) якщо іде на службу беручи на себе обов'язки 
тивуна або ключника, без попереднього домовлення для затримання 
особистої свободи. Цей договір треба було укладати перед свідками 
з дотриманням певних умов (мшімальна ціна не менше як половина 
гривни) та оплата урядовцеві. В окремих статтях Руська Правда пе
редбачає також і обставини для боржника, який не заплативши свого 
боргу міг стати рабом, одначе утрата особистої свободи могла бути 
тільки тимчасовою і про це говоритимемо згодом. Подібно як і в інших 
джерелах того часу, Руська Правда пристосовує інші норми за вбив
ство раба у порівнянню до вбивства свобідної людини. «А в холопі 
і рабі віри не мається» (там же, 84) і раба можна було^ забити і без 
його провини, одначе вбивник мусів заплатити відповідну кару влас
никові раба. Також хто допомагав втечі раба від його власника мусів 
заплатити «пеню», таку саму як і за вбивство.43

З наведеного можна виразно бачити, що передумови для збере
ження особистої свободи були належно підчеркнені і закон фактич
но забороняє перетворювати вільних громадян у рабів за борг чи від
сотки та радше рекомендує ці відсотки відпрацювати. Про це гово
рить 111 стаття:

«А в даче не холоп, ни по хлебе роботять, ни по придатьце; но 
оже не доходять года, то ворочати ему милость; отходить ли, то не 
виноват есть».44

На основі наведеного можна зробити висновок, що економічна по
літика державної влади цього періоду старалась не допустити до

40 в . Д. Греков. Киевская Русъ , цит. пр., стор. 181.
41 А. А. Шахматов. Повесть временных лет, т. I, СПБ, 1916, 56—57.
42 Правда Русская , цит. пр., стор. 452 (Троїцький I Описок).
43 р. Лащенко, цит. пр., стор. 65.
44 Правда Русская , цит. пр., стор. 452.
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розширення рабства, що зрештою було зрозумілим явищем — як
що до уваги візьмемо вже сьогодні мало оспорюваний факт, що саме 
вільна праця була основою сільського господарства у Київській Русі. 
Зокрема погляди таких дослідників, як Візлі45 чи Мевора46 
ледви чи витримують критику, як і зрештою погляди деяких совєтсь- 
ких істориків — І. І. Омірнова,47 А. В. Шестакова та П. П. Смірнова,48 
які уважали інститут рабства основною базою господарської діяль- 
ности Київської держави. Не можемо також погодитись з висновка
ми Грушевського, мовляв «Взагалі ж  обставини вели не до змен
шення, а до збільшення числа рабів. Правда, зменшилося число (ра
бів) взятих у неволю із зменшенням війн і з розповсюдженням може 
легших способів війни, але за це зміцнилися економічні причини, що 
сприяли рабству».49 Думаємо, що «економічними причинами» уважає 
Грушевський розвиткові тенденції у хліборобстві, хоча, як побачимо 
далі, автор доволі вдатно схарактеризував земельні відносини та 
форми землеволодіння. Деякі важливіші моменти у дальшому роз
витку економіки цього часу надавало її, як це ми вже відмічували 
попередньо, риси ринкового господарства. Співвідношення продук- 
ційних сил було надто нерівне, зокрема якщо говорити про видай- 
ність праці раба у порівнянні з вільніш селянством. Думаємо, що це 
було основною причиною, чому законодавство' Руської Правди стара
лося обмежити і не допустити до поширення кількости рабів. Рабо
власницький характер економіки Київської держави відкидають та
кож тепер і совєтські історики, зокрема Греков.50 До цього можна 
ще додати, що після поширення християнства, церковні чинники на 
чолі з такими представниками як єп. Кирило Турівсьхий стараються 
активно поборювати поширення рабства, загрожуючи рабовласни
кам карами на тому світі за їх «ярість на раби».51

Якщо державні органи стараються зменшити поширення рабства, 
то значно інші відносини існують у становищі закупів, тобто найми
тів. Про їх юридичні права та суспільне становище висловлено до
сить багато різних поглядів. За думкою Ключевського, закупів ува
жає автор «сельскими рабочими, селившимися на землях частных 
собственников со о ссудой от хозяев».52 Подібні погляди вислов ЛЮ -

45 R. Beazley and others. Russia from the Varangians to the Bolsheviks. Oxford, 
Oxford University Press, 1918, p. 32, 34.

46 J. Mavor. An Economic History of Russia. London, 1915, p. 17.
47 и. И. Смирнов. «О генезисе феодализма», Проблемы истории мате

риальной культуры , Но. 3—4, 1933, стор. 38—48.
48 а .  В. Шестаков «О некоторых вопросах исторической науки», Учи

тельская газета., 25. V. 1939; П. П. Смирнов. «Выступление по докладу акад. 
Б. Д. Грекова», Историк Марксист, кн. 4, 1939, стор. 193.

49 М. Грушевський, цит. пр., т. I, стор. 328.
50 Б. Д. Греков. Рабство и феодализм в Древней Руси , стор. 5-66, 145—163.
51 Р. Лащенко, цит. пр., стор. 67.
52 в. О. Ключевский. Сочинения. Москва, 1956, т. I, стор. 245.



Р О ЗВ И Т О К  ЕК О Н О М ІЧ Н О Ї Д У М К И  . 39

вали також і інші дослідники, зокрема Вернадський53 та Блюм.54 За 
Гру шевським, «це були люди, що відробляли позичені або інншм 
способом винні гроші, або наймались на роботу, звичайно беручи 
плату наперід».55 Греков та інші совєтські історики5'3 уважають, що 
закуп це залежний від феодала наймит і його залежність установлю
ється договором.

В ширшій редакції Руської Правди (в Троїцькому описку статті 
56—62) не зовсім ясно представлено юридичні форми і текст можна 
різно інтеггр етув ати. У всякому випадку Руська Правда знає рол ен
ного закупа, тобто наймита, який працював у сільському господарстві 
та двірського закупа, який очевидно працював на дворі свого госпо
даря. На думку Владимирського-Буданова ролейний закуп не був 
наймитом, але вільним смердом-селянином, який позичав у земле
власника різні хліборобські знаряддя і за їх позику мусів відробити 
своєю працею. Ці зобов’язання прикріпляли ролейного закупа на 
якийсь час до землі і він робився холопом тільки тоді коли втікав 
або вчинив якийсь злочин.57 З другого боку, якщо господар продав 
закупа як раба або заставив його (на суму вищу як йому був винен 
закуп) тоді, згідно з Руською Правдою, закуп автоматично одержу
вав свою свободу і не мав дальших зобов’язань щодо свойого давні
шого господаря. До того можна ще додати, що закон частково також 
і охороняв майно закупа, господар не мав права примушувати його 
працювати на стороні, не міг його також бити без провини.

Можна догадуватись, що антагонізм між міським населенням і 
боярством, що виявився у бурхливих подіях 1113 р. спричинився до 
заведення ряду законодавчих актів Мономах а, в яких між іншим не 
тільки зустрічаємо певні більш суворі обм ЄЖ 'Є Н Н Я  для розповсюдне- 
ного лихварства, але також державна влада старається урегулювати 
стосунки між закупами та їх господарями.58 Взагалі, питання про 
юридичне стаковшце закупів та різні форми їх фінансових зобов’я
зань ще сьогодні повністю не висвітлене. Можна тут тільки догадува
тись, що їх роля в економіці Київської держави була значно біль
шою у порівнянні з холопами. Деякі російські історики, зокрема Клю-

5-3 Вернадський, цит. пр., т. 2, стор. 147.
54 J . Blum. Lord and peasant in Russia from the nineth to the nineteenth century. 

Princeton, Princeton Univ. Press, 1961, p. 53.
55 Грушевський, цит. пр., т. 3, crop. 319—320. Про закупів як наймитів, які 

могли мати власне майно висловлюється також Сергеевич — Русские торо- 
дические древности, СПБ, 1909, т. І, стор. 189—190, а М. Максименко уважає, 
що з юридичної точки закуп не був наймитом тільки довжником. Див. його: 
Закупы  Русской Правды. Харків, 1927, стор. 46.

56 Зокрема гл. В. Д. Греков — Киевская Русь, цит. пр., стор. 197—208.
57 м. Ф. Владимирский-Буданов, цит. пр., стор. 35—36.
58 Деякі дослідники думають, що т. зв. статут Володимира Мономаха, в 

якому розглядається лихварство і  закупництво був в інтересі тодішньої про
відної верстви, щоб якимсь чином заспокоїти народні маси після київського 
повстання 1113 р. Гл. Нариси стародавньої історії Української РСР, цит. пр., 
стор. 492.
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чевський та Чічерін, з старовинного закупництва виводять відомий 
московський інститут кабального холопства, що був досить пошире
ним у Московщині в XV—XVI ст. На думку Р. Лащен-ка59 т. зв. «слу
жилая кабала» московського права не має з старовинним закупниц- 
тво-м ґететичного зв’язку. В пізніших українських пам’ятках цього 
терміну не зустрічаємо, хоч, очевидно, форми напівзалежного насе
лення не є чужими у пізнішому часі, добі Галицько-Волинського 
князівства.

Серед населення Київської державрі найбільш численною вер
ствою було селянство, що носить в історичних джерелах назву «смер
ди». Слід відмітити, що назва смерди має ширше і вужче значення. 
У ширшому розумінню — це представники всіх верств населення, за 
винятком князя.60 У вужчому розумінню назвою смерд джерела озна
чають селянина чи точніше вільного хлібороба.61 Про ролю і значен
ня смердів говорить літопис у зв’язку з походом на половців, опису
ючи дискусію на Долобському з ’їзді князів в 1103 р. Похід був за- 
плянований весною, а це відривало смердів від весняних польових 
робіт і позбавляло їх тяглової сили, бо в похід смерди повинні були 
виступити на власних конях. Під роком 1111 літопис повторює опо
відання про Долобський з'їзд і це місце наводимо нижче.

«Вложил Бог Владимиру мьісль понудить брата его Св'ятополка 
пойти на поганьіх весною. Святополк же поведал дружине своей 
речь Владимира. Дружина же сказала: „Не время теперь погубить 
смердов, оторвав их от пашни”. И послал Святополк к  Владимиру, 
говоря: Нам бы следовало съехаться и подумать о том с дружиной». 
Посланцы же пришли к Владимиру и передали слова Святополка. И 
пришел Владимир, и встретились на Долобске. И расположились в 
одном шатре Святополк с своею дружиною, а Владимир со своею. 
И после некоторого молчанья сказал Владимир: «Брат, ты старше ме
ня, говори первый, как бы нам защитись Русскую землю». И сказал 
Святополк: «Брат, уж ты начни». И сказал Владимир: «Как я могу 
говорить, а на меня станут наговаривать твоя дружина и моя, что он 
хочет погубить смердов и пашню смердов. Но мне удивительно, брат,

59 р. Лащенко, цит. пр., стор. 69.
60 Р. Лащенко, цит. пр., стор. 70; Грушевський, цит. пр., т. 3, стор. 316.
61 Про те, що смерди були вільними хліборобами говорять у своїх пра

цях такі д о с л ід н и к р і , як М. Чубатий — Історія джерел українського права . 
Львів, 1921, т. І, стор. 62; О. Терлецький — Історія української держави, цит. 
пр., т. І, стор. 62; В. А. Рязановский — Обзор русской культуры Истори
ческий очерк. Нью-Йорк, 1947, т. I, стор. 21 як також Вернадський, Струве
і ін. Деякі совєтські дослідники уважають, що смерди взагалі не були сво- 
бідними людьми і, наприклад, А. А. Зимин уважає смердів «особым раз
рядом холопов» — в 11 ст., кажучи, що «постепенно в 12 в. они превращались 
в крепостных крестьян». Гл. «О смердах Древней Руси 11 — нач. 12 в.». 
В кн. Историко-археологический сборник. Москва, 1962. стор. 227. Одначе 
ці погляди в совєтській історіографії тепер відкинено і більшість дослідни
ків, як, наприклад, Греков, зачислають смердів до свободного населення, 
вправді в рямках феодальної залежності.
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что смердов жалеете и их коней, а не подумаете о том, что вот весной 
начнет смерд этот пахать на лошади той, а половчин, приехав, пу
стит в смерда стрелу и заберет лошадь ту и жену его, и детей его, 
и гумно его подпалит. Об этом-то почему не подумаете?». И сказала 
вся дружина: «Впрямь, воистину так оно и есть». И сказал Свято- 
полк: «Теперь, брат, я готов (ити на половцев) с тобою».62

З наведеного бачимо, що смерди були вільними хліборобами і пра
цювали на своїй землі. Хліборобське знаряддя і тяглова сила була 
також їх приватною власністю. Юридичне становище смердів було 
високим і Руська Правда вважає смердів повноправною юридичною 
особою. Смерди як і інші верстви населення платили податки і про 
це говориться у 45 статті поширеної редакції — «то ти уроци смер
дом, отже платять княжю продажю». Будучи повноправною юри
дичною особою смерди можуть виступати на суді свідками, закон та
кож зберігає за смердом недоторканість особи і майна. Без дозволу 
князя чи його репрезентантів смердів не можна було карати. З дру
гого боку за карні вчинки Руська Правда передбачає кари («княжу 
продажу»), що їх платять смерди. У згаданій 45-ій статті Руської 
Праівди перечислюеться різні категорії висоти цього «штрафування» 
за окремі вчинки. У статті 90-ій подаються певні принципи для спад
щини смердів, в якій м. ін. читаємо:

«О смердьи заднице. Оже смерд умреть без дети, то задница кня
зю; аже будуть дщери у него дома, то даяти часть на ня; аже будеть 
за мужем, тої не дати им части» (Троїцький IV Список). Таким чином 
після смерти батька син перебирав спадщину. У випадку, якщо сина 
не було, майно перебирав князь — з обов’язком віддати частину майна 
неодруженій дочці. В статті 16-ій поширеної редакції згадується про 
«смердьего холопа», тобто можна здогадуватись, що розходиться тут 
про холопів-рабів, що їх власником міг бути смерд.

Деякі совєтські дослідники прийшли до висновку, що державна 
влада піклувалась смердами тому, бо господарство смерда «було дже
релом прибутків феодала, а селянин міг відбувати феодальні повин
ності (сплачувати данину або відробляти панщину) лише при умові, 
коли його господарство мало всі оеобхідні засоби праці. Отже на 
Долобському з ’їзді князів мова йшла про феодально залежного смер
да».63 Не думаємо, що такий висновок оправданий, а саме питання 
феодального устрою у цьому періоді є відкрите до дискусії і до цьо
го питання, як ми вже відмічували попередньо, повернемось згодом. 
Про будь-яку панщину, як про це лише Довженок, не може бути в 
тому часі жодної мови.64 Як відомо, про суспільно-економічне стано

62 Повесть временных лет, цит. пр., т. І, стор. 392-393.
63 В. Й. Довженок. Землеробство древньої Русі. Київ, В-ва АН УРСР, 

1961, стор. 210. Автор, у  великій мірі, повторює тут думки раніше висловлені
С. В. Юшкозим.

64 Зокрема созєтських дослідників дратують погляди Яблоновського, 
проф. історії німецького відьного університету у  Берліні, які зводяться до
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вище смердів у Київській державі написано значно більше, як про 
будь-яку іншу справу. Ця увага дослідників до цього питання зовсім 
зрозуміла хоч би тому, що сільське господарство творило основну 
базу економіки Київської Русі і можна догадуватись, що понад 80% 
населення було безпосередньо зайнятим у сільському господарстві. 
Деякі моменти у княжому законодавстві насувають думку, що крім 
свобідних смердів-хліборобів були ще також і т. зв. княжі смерди, 
які були осадниками на княжих землях. Ключевський, наприклад, 
уважав, що земля, якою користувалися смерди, належала до князів, 
тобто ці землі були державною власністю.65 Подібні думки вислов
лював також і В лад имир с ь кий-Б уд ан ов 6 6 та JL В. Черепнин.67 Гру
шевський до тих думок ставиться досить скептично, уважаючи, що 
«княжими землями тоді були ці нечисленні фільварки, де князі ма
ли своє господарство руками безземельних і невільних робітників; 
на те, щоб якісь інші землі уважались княжими, не маємо ніякого 
натяку».68 До його  думки приєднується також Р. Лащенко.69 Відно
сини мабуть були іншими в Новгороді, де княжі землі могли стано
вити більшу питому вагу у загальному землеволодінні,70 але, з дру
гого боку осередком верховної влади були тут міські органи і смер
ди їм юридично підлягали. Для підкріплення цієї думки Вернадсь
кий наводить факт про критику Всеволода на вічу 1136 р. за його 
надужиття над смердами.71

Не зважаючи на такі чи інші погляди про соціяльну структуру 
смердів можна додумуватись, що у зв’язку з розвитком більших форм 
землеволодіння відсоток безземельних смердів мусів зростати і тут 
мабуть треба шукати причин пізнішої складної диференціяції селян

основної тези, мовляв до 16-го ст. селянство користувалось повіною свобо
дою. Гл.:Н. Jabłonowski. Das Problem bauerlicher Abhdngigkeit im Kiewer Reich. 
In: Festschrift }Ur Max Vasmers, Wiesbaden, 1956, p. 198.

65 в . О. Ключевский. Сочинения, цит. пр., т. 6, стор. 319.
66 м. Ф. Владимирский-Буданов. Обзор истории русского права. Изл. 7-е. 

Киев, 1915, стор. 33.
67 Гл. статті автора: Л. В. Черепнин «Из истории формирования класса 

феодально-зависимого крестьянства на Руси», Исторические Записки, т. 56 
та його ж  «Основные этапы феодальной собственности на Руси до XVIII в.», 
Вопросы Истории, Но. 4, 1953. Автор підкреслює, що в найдавніших дж е
релах, як наприклад у  короткій редакції Руської Правди термін «смерди» 
взагалі не вживався і основна маса населення мала назву «люди» і  тим 
терміном охоплювалось не тільке сільське, але також і міське населення. 
Тільки в початках XI ст. появляється назва «смерд», яка поступово замі
нює назву «люди» і згодом стає синонімною з назвою селяни. Появу назви 
смерд зв’язує автор з процесом переходу «общинних» земель до держави і 
розвиненням феодальних відносин.

68 Грушевський, цит. пр., т. З, стор. 317.
69 Р. Лащенко, цит. пр., стор. 70—71.
70 Вернадський, цит. пр., т. 2, стор. 144—45.

Там же, стор. 144.
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ської верстви. Як зазначує Лащенко, Початки цього процесу треба 
шукати у «ролейних закупах» Руської Правди та їх відпоівідниках 
«іскупних» у литовсько-руському періоді нашої історії.72 Деяку ролю 
у цьому процесі відогравали також економічні інтереси міського на
селення з його різноманітним суспільно-економічним наверствуванням.

(Продовження буде)

72 р. Лащенко, цит. пр., стор. 72.



Богдан Випар

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ,
ЕХ—ХП СТ.

II

Суспільно-Економічні Відносини у  К иївській Русі 

(Продовження)

Розглядаючи питання суспільно-економічних відносин у Київській 
Русі, ми вже коротко згадували про наявність урбанізаційного про
цесу.* Розвиток міст, як також постепенне відокремлення ремесла від 
хліборобства, сприяють створенню середньої верстви населення і над 
тими справами варто тут зупинитись.

Роля середньої верстви та її економічні інтереси ще мало вивчені і, 
як відомо, поважна частина істориків середньовіччя придержувалася 
поглядів, мовляв недорозвиненість середньої верстви населення було 
одною з найбільш прикметних ознак у соціальній структурі Сходу 
Европи у противагу до т. зв. Заходу.78 З цією теоріею ледви чи можна 
погодитись. На нашу думку у Київській Русі існувала досить численна 
середня верства населення і в її склад входили заможніші ремісники, 
купці, як також частина боярства і церковної ієрархії. Саме ця серед
ня верства творила поважний відсоток міського населення і як ми вже 
згадували попередньо, за деякими підрахунками, відсоток міського 
населення в Київській Русі доходив до 13°/о, тобто був вищим як у 
пізнішій Російській імперії. До речі, деякі обрахунки чисельности 
міського населення зустрічаємо у відомій праці Довнара-Запольського, 
в якій автор подає такі інформації:74

* Гл. У країнський  Історик, ч. 29—ЗО, 1971, сто<р. 28—43.
73 с. Г. іПушкарев уваж ає, що «города в европейском смысле в  России 

по существу не было до 18 ста». Ґл. «Россия и Европа в историческом прош 
лом». В: Е вразийский Врем енник  (Берлин), кн. 5, 1927, стор. 127. Погляди 
К інкеля і ін. дослідників наводить В. П. Ш уш арин, іцит. пр., стор. 52—53;

74 м. В. Довнар-Залольский. История русского народного хозяйства, 
т. І. Киев, 1911, стор. 66.
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Роки Міське населення 
в абсолютних цифрах

У відсотках до всього 
населення

1724 328.000 3.0
1728 802.000 3.1
1796 1301.000 4.1
1835 3025.000 5.8
1867 1857.000 10.6
1897 16785.212 13.0

Як це вже відмітив Грушевський,75 міщанство у політичному і прав- 
ному відношеннях було рівноправне з боярством, більші міста кори
стувались також певними привілеями, зокрема у площині їх само
управи.

Є ряд теорій про ґенезу розвитку міст і це окрема широка тема. На 
цьому місці можемо тільки згадати, що слово «город» — це огорожене, 
безпечне місце і, як говорить Грушевський, городи будовано для за
хисту населення і його оборони. «Для дальшої еволюції відносин мали 
значення ці городи, котрі зв'язували більші групи осад, і тим більше 
було їх значення, чим більші були ці групи і зайняті ними території. 
З цього погляду доля і роля городів була дуже неоднакова. Засновані 
для захисту в часи небезпечности, деякі городки зіставались і на далі 
тільки сховищами для невеликих груп сусідних дворищ чи сіл, по
рожними у часи спокою. Інші ж  з часом ставали політичними і куль
турними центрами не тільки для своєї безпосередньої околиці, але 
і для сусідних городів і їх округів».76 Таких городів або «городищ» на 
території Русі було дуже багато, як наприклад на Київщині понад 
400, Волині — біля 350, Поділлю — 250, Чернигівщині — 150. Значна 
їх частина датується перед-історичними часами, тобто були вони 
засновані ще перед створенням київської держави. Як відомо, сканди
навські джерела описують Русь краєм городів («gardariki»), подібні 
інформації зустрічаємо також у візантійських працях.

С. В. Юшков у своїй праці Очерки по истории феодализма у Киев
ской Руси пробує подати клясифікацію цих населених пунктів, ува
жаючи що у ранніх часах існували три типи городів: племінні, княжі 
і городи які були на території княжої влади, хоч не обов’язково збу
довані самими князями.77 Значний розвиток сільського господарства, 
що у висліді сприпинився до постепенного зростання населення та 
його концентрації в окремих районах, буїв мабуть одною з найважли
віших передумов для засновання городів, як оборонних осередків 
(«refuqium»). Згодом розвиток ремесла та торгівлі скріплює мережу 
городів-міст як важливих економічних і культурних осередків.

75 Грушевський, цит. пр., т. З, стар. 315.
76 Там  ж е, т. І, стор. 362.
77 Юшксмв, цит. пр., стор. 23, 46—47.
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З кінцем ІХ-го та в Х-му ст. на території Київської Русі постає 
ряд більших міст, назви 23 міст зустрічаємо у літописі, хоч цей список 
напевно не є повним.78 У ХІ-му ст. вже згадується про існування біля 
80 міст, а в ХІІ-му ст. у джерелах наводиться ще 118 назв міст.79

Як відомо, серед міст Київської Русі центральне місце займає Київ, 
як найбільший політичний, економічний та культурний осередок. 
Історичний розвиток Київ а має велику літературу і деякі праці згодом 
використаємо при обговоренні окремих питань.80 Біля самого Києва 
був ряд більших міст з завданням служити не тільки для оборони, 
але деякі з них були рівночасно і більшими економічними осередками. 
І так, в літописі згадується про Вишгород (у записі для 946 p.), як 
більше торговельне місто, положене на 20 км. на північ від Києва. 
З інших міст можна згадати Білгород — положений на ЗО км. на захід 
від Києва, Звенигород — 10 км. на південь від Києва, а з менших — 
Тумаш і Василів. На південь, біля давнього міста Витичева, відомого 
ще візантійському імператорові Константинові Багрянородному як 
велике портове місто на Дніпрі, був Святополч та міста Халеп і Тре- 
поль. На південній границі київської держави, на пограниччю із сте
пом, були більші міста — Канів, Косунь, Богуславль, Торчеськ, Юр’їв 
або іГюрчів та Межибожж’я. Деякі з тих міст, як наприклад Витичів 
чи пізніше Юр’їв заникли в ХІ-му згл. ХІІ-му ст. У північній частині 
Правобережжя {сьогодні Житомирщина) знаходились такі важливі 
центри дерев’ян як Коростень та Овруч, на Прип’яті — Туров і Пінськ, 
як також Мозир. На Лівобережжі великими містами були Переяс
лавль (запис з 907 р.) і Чернигів та менше місто Любеч, положене на 
північ від Чернигова, відоме з літопису ще з кінця ІХ-го ст. Там же 
були і інші міста, як наприклад, Сосниця, Моровейськ, Стародуб, Глу- 
хів, Лубен і ін. Одним з найдавніших міст Волинської землі був Во
линь (або Велинь) якого початки сягають до часів формування київ
ської держави. За часів Київської Русі центром Волинської землі 
був Володимир, заснований князем Володимиром Святославичем ма
буть в кінці Х-го ст. Другим по величині містом був Луцьк, почина
ючи з ХІІ-го ст. осідок окремого князівства. З інших міст на Волині 
можна це згадати Бузьк, Пересопниця, Дубно, Пліснеськ і далі на

78 Гл. М. Н. Тихомиров. Древнерусские города. Москва, 1946. В перш о
му розділі цієї праці подано в  хронологічному порядку згадки у літописі 
про існування окремих міст. .Міста К иївської Русі в  X I—X II ст. 'складались 
в  основному з  двох частин: укріпленої частини — «дітинець, в як ій  зви 
чайно розміщ увався княж ий  двір та  ж или  представники кн яж о ї влади, 
бояри та церковні достойники та  «переграддя», тобто посаду, де ж или  ре
місники, купці і ниж чі верстви населення. Я к відмічає згаданий аівтор 
створення посаду не можна датувати скоріш е я к  Х-им ст. і саме з  розбу
довою тих передмість хронологічно зв ’язаний  розвиток ремесла і торгівлі.

79 Гл. Нариси стародавньої історії У країнської РСР, цит. пр., crop. 462.
80 Н. М. Ш елихова. История Киева. Б иблиограф ический указатель. 

Т. I. История К иева с древнейш их времен до 1917 г. Вып. 1. История К иева  
с древнейш их времен до 1861. Киев, Гос. Ист. Б -к а  УССР, 1958, 329 ст.
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захід — стародавнє місто Червен (згадане в літописі в 981 р.) та Белз. 
Центром Галицького князівства був Галич, велике як на тодішні часи 
місто, з інших міст слід згадати Звенигород, Теребовлю і на заході — 
Перемишль.

Не маємо точних даних про розміри міст та кількість міського на
селення. У тому відношенні можна подати тільки приблизні дані, 
базовані на археологічних відомостях, згадках у літописах та інфор- 
мацій в описах-мемуарах відвідувачів. Як знаємо, великими містами 
Придніпров’я і західних земель були Київ, Чернигів, Переяслав, Воло
димир на Волині та Галич на Дністрі. Найбільшим містом був очевид
но Київ, нараховуючи біля 40—50 тис. населення.81 Швидке зростання 
Києва з площею у кілька сотень гектарів почалось з кінцем Х-го ст. 
Деякі інформації про населення міста подає Тітмар Мерзебурський 
(початок ХІ-го ст.), мовляв «у цьому місті, що є столицею цеї держа
ви, знаходиться понад 400 церков і вісім ринків, народу ж  незлічена 
кількість».82 Літопис, як відомо, подає вістку про 600 церков, хоча 
більшість дослідників уважає, що це число є значно перебільшеним. 
Відомо також, на основі розповіді літопису, що в часі епідемії у Києві 
протягом місяців листопада-грудня 1092 р. продано 7000 трун. Одначе 
нічого не згадується про те, що згадана епідемія спричинилась до дра- 
стичного зменшення населення. В тому часі Київ був значно більшим 
містом у порівнанні з Новгором. За обчисленнями Тіхомірова насе
лення Новгороду у початках ХІ-го ст. було біля 10—15 тис, і в почат
ках ХІІІ-го ст. — 20—ЗО тис. Площа великого ремісничо-торговельного 
посаду Новгорода досягала 400 га. і треба сподіватись, що в тому часі 
площа передмість Києва була значно більшою, хоча у тому відношен
ню не маємо точніших інформацій. Знаємо, що з кінцем Х-го ст. київ
ський замок був надто малим і його Ярослав Мудрий значно розши
рив. У 30-их pp. XI ст. збудовано нові укріплення і київський замок 
займав площу яких 100 га. і ця площа була обведена новим муром, 
який примикав до укріплень старшого часу. Треба додумуватись, що 
із збільшенням площі київського замку значно розбудовано і перед
містя Києва, яке було розміщене на низинній частині міста — Подолі 
і на відрогах берегових горбів — на Литинці, Кисілівці і Щекавиці.83

81 О. Терлецький. Історія української держави. Т. І. Княж а доба. 
Львів, 1934, ст. 34.

82 Сборник материалов д ля  исторической топографии К иева и  его ок
рестностей. Киев, 1874, ст. 2.

83 п р о  ці справи докладніш е гл. М, К . Картер. Д ревний  К иев. М осква— 
Л енинград , 1960—61, 2 т. Коротко ці справи також  обговорюються у  Нариси  
стародавньої історії У країнської РСР, цит. пр., стор. 467—68. Варто згадати 
д л я  порівінання, що населення Лондону, одного з більш их міст Зах. Европи, 
виносило в  X IV -му ст. біля 40 тис. Нюрнберг у  перш ій пол. X V -ro от. мав 
населення (біля 20 тис.

Cf. Henry Pirenne. Economic and Social History of Medieval Europe. New York, 
Harcourt, 1937 p. 170. Т акож : J. C. Russell. British Medieval Population. Albuquer
que, Univ. of New Mexico Press, 1948.



28 БОГДАН ВИ Н АР

З інших міст — Володимир на Волині, Чернигів та Галич своєю 
величиною населення мабуть не були меншими від Новгорода, тобто 
їх населення виносило біля 10—15 тис. Інші міста мали менше насе
лення, у межах п’яти тисяч.

Склад населення більших міст, зокрема Києва, був дуже різнома
нітний. Крім вищої верстви, тобто князя його дружини та духовен
ства, основною частиною міського населення були ремісники і купці, 
в тому також багато чужинців. В містах проживали також і холопи, 
закупи як і зрештою полонені-невільники, зокрема у княжих дворах 
та домах багатших людей.

Про розвиток ремесла у часах Київської Русі писалось вже досить 
багато. Основною працею на цю тему є обширна монографія Рибако- 
ва.84 Рибаков поділяє ремісників на три групи: сільські ремісники, ре- 
місники-холопи (можна тут ще додати і закупи) які працювали на 
княжому дворі, монастирях, у значніших бояр, тощо та вільні міські 
ремісники. У Руській Правді (поширена редакція) зустрічаємо перелік 
кар за вбивство членів княжого двора:

«А за тиун за огнишный о конюсе или о поваре 40 гривен 
А в сельском тиуне княже или в ратайном 12 гривен 
А за рядович 5 гривен, такоже за бояреск 
А за реместьвяника и за реместьвеницу 12 гривен 
А за смерд и холоп 5 гривен, а за робу 5 гривен.. .»85

Тобто кара за ремісника була така сама як за вбивство деяких інших 
членів княжого двора і у порівнанні до кари за вбивство смерда чи 
холопа (5 гривен) була вищою. Ми не знаємо чи розходиться тут про 
ремісників-холопів чи вільних ремісників-смердів чи закупів які пра
цювали на княжому дворі. Можна тільки догадуватись, що у зв’язку 
з великими потребами княжих дворів на ремісничі вироби, ремісники 
для праці у княжих дворах рекрутувались з різних прошарків насе
лення у тому числі також з сільського населення — смердів, тобто 
сільських ремісників, які займались ремісничим виробництвом тільки 
в часі вільному від хліборобських занять. Дуже можливо, що деякі з  
них, маючи вже деякий досвід у ремеслі переходили згодом на працю 
до княжого двора.

Як відомо, археологічні розкопки виявили ряд княжих знаків, тоб
то знаків власності, на зброї та різних знаряддях ремісничого вироб
ництва, які належали до даного княжого двору. Рибаков зовсім слуш
но відмічає, що ці знаки на ремісничих знаряддях та не ремісничих 
виробах є важливим свідоцтвом про різні категорії ремісничого вироб
ництва, як і зрештою про зрізничкованість самої професії у рямках 
даного княжого двору.86 Автор, перечисляючи окремі знахідки кня

84 в. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. Москва, И -во Ак. Н аук СССР, 
1948, 793 ст.

85 Цитуємо за  Рибаковом, цит. пр., crop. 492.
86 Там же, стор. 494—501.
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жих знаків на гончарських, ювелірних і ін. виробах підкреслює, що 
розходиться тут тільки про випадкові дані, які, очевидно, не дають 
змоги відтворити повної картини про те які ремісничі фахи були 
заступлені, бо, не всі вироби чи виробничі знаряддя заховались до 
наших часів.

Якщо візьмемо до уваги, наприклад, гончарське виробництво то за 
словами Ярослава Пастернака «для кераміки Київської Руси прик
метними є гончарські тавра-знаки на дні посуду у формі кола, порож
нього або з вписаним хрестиком, зіркою, квадратом або свастикою, 
тризубів і двозубів, тощо. . .  У тих знаках добачали раніше релігійні 
символи або декоративні мотиви, одначе тепер загально принято між 
дослідниками що це — особисті тавра ганчарських майстрів. Вони 
подибуються передовсім на великих княжих городищах, але бувають 
і на малих провінційних городищах. Знаки на посудинах робили та
кож ганчарі у Західній Европі.»87

Гончарським виробництвом займались не тільки міські ремісники 
чи ремісники затруднені на княжих чи монастирських посілостях, але 
також сільські ремісники, зокрема якщо розходиться про виробництво 
посуди і інших виробів з глини. Гончарське виробництво глиняної по
суди мас великі історичні традиції і було поширеним серед східньо- 
слов’янських племен вже в першій половині 1-го тисячоліття, тобто до 
часів засновання київської держави. Починаючи з IX—Х-го ст. у ви
робництві застосовували ручний гончарський круг, який являє собою 
дерев’яний диск, що обертався на залізній осі. Після формування і 
просушування посуди її випалювали в спеціяльних горнах і такі випа
лювані горна знайдено у Вишгороді і Білгороді під Києвом та інших 
місцях. Ці знахідки свідчать про значну диференціяцію] гончарського 
виробництва, що його вже виготовляють спеціялісти ремісники не тіль
ки для домашнього вжитку, але передовсім на продаж. Таким чином 
гончарство, поширено до того часу у широких кругах населення, вима
гає все більшої професійної підготови та відповідних знарядь — що 
очевидно зумовлює створення окремої професії. За деякими етногра
фічними даними, зокрема якщо говорити про різноманітність гончар
ських знаків, можна додумуватись, що гончарство в часі Київської 
Русі було можливо і спадковим заняттям. І так, мабуть починаючи 
з IX—X ст. роля сільських ремісників у гончарському виробництві 
постійно зменшується, зокрема якщо розходиться про більш складні 
форми виробництва. Це процес був зовсім природнім, якщо до уваги 
взяти факт, що сільські ремісники займались ремісництвом тільки у 
вільний час від праці у хліборобстві. Зовсім природньо, якість їх ви
робництва була значно нижчою від міського виробництва чи ремісни
чого виробництва на княжих дворах, поскільки розходиться тут про 
вироби для задоволення власних потреб, чи для сусід-селян і місцево
го замовника. Всеж таки протягом довгого часу з уваги на натураль
ний характер сільського господарства дрібні форми сільського ремесла

8? Я. Д астернак, цит. пр., стор. 565—66.
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і далі задержались, зокрема у таких ділянках як вищезгадане гон
чарство, ковальство, нескладне ювелірство тощо.

Немає найменшого сумніву, що саме міста були основними осеред
ками ремесла, без уваги на те чи розходиться тут про вільних міських 
ремісників чи ремісників, які працювали на княжих та боярських 
дворах. Ми не знаємо яке було числове співвідношення між тими 
двома групами ремісників і можемо тільки догадуватись, що була між 
ними досить гостра конкуренція. Вотчинний ремісник працював май
же виключно для одного замовника, тобто для княжого двору чи зго
дом у рамках більших боярських і монастирських посілостей. Ціни 
товарів і мабуть також їх якість були невисокими. Розвиток ринко
вого господарства вимагав кращої якості товару і в цьому відношенні 
вироби незалежних міських ремісників мають ряд конкретних мож
ливостей поборювати конкуренцію вотчинного виробництва. З цією 
метою, для охорони своїх інтересів, міські ремісники окремих профе
сій часто оселюються в окремих районах. У Києві, як знаємо, існували 
окремі райони, що називались «кожум’яки», «гончарі», тощо і треба 
сподіватись що таке поселення сприяло їх внутрішній організації, як 
також уможливлювало нав’язати безпосередні контакти з ринком 
як незалежний партнер.

■Починаючи з ХІ-го ст. у великих містах Київської Русі існувало 
біля 40—60 окремих ремісничих фахів і ремісниче виробництво від
значалось не тільки великим асортиментом продукції, але і досить 
високою якістю, відомою і поза межами київської держави. Письменні 
пам’ятники XI—XIII ст. згадують тільки про 22 ремісничих фахів,88 
але ці дані можна частинно доповнити археологічними знахідками. Як 
відомо, найбільш поширеними видами ремісничого виробництва було 
ткацтво і гончарство та згодом, сполучене з гончарським ремеслом 
цеглярство. Значно поширеними були дерев’яні промисли (теслі, сто
лярі, боднарі, тощо), виробництво зброї, ковальство, вироби з кости, 
скла, шкіри, кравецтво, каменярство, то зокрема ювелірні вироби 
включно з золотарством. Як вже згадано, у більших містах ремісники 
старались поселюватись в окремих районах і це в свою чергу давало 
їм можливість творити власні організації з виборними старостами або 
старшинами. Для прикладу, у Вишгороді існувала організація буді
вельних ремісників на чолі з старшиною про що і згаджується у літо
писі з нагоди будови церкви князем Ізяславом. Про організаційні 
форми ремісників коротко згадує і Грушевський, називаючи їх «кор
пораціями».89 Такі колективні організації були конечними хоча б у 
зв’язку з великими будовами, наприклад церков чи більших об’єктів. 
Можна догадуватись, що у Вишгороді, з зв’язку з будовою укріплень
— тамошня організація будівельних робітнків користувалась досить 
великими впливами і представник цієї організації, як згадує Тіхомі-

88 Рыбаков, цит. op., crop. 391.
8» Грушевський, цит. пр., т. З, стор. 343, говорячи про корпорації город

ників у  Вишгороді, теслів, «іізвозників», тощо.
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ров, Ждан Микула — мабуть брав участь у нарадах 1072 р. у Виш- 
городі, для виготовлення законів «Правди Ярославичів».90

Як ми відмітили вже раніше, у соціяльно-правному відношенні 
міське населення тобто «городські люди», «граждане» користувались 
такими самими правами як боярство і очевидно купецтво. Про те 
свідчить їх участь у вічах і інших органах влади. У вічах брало 
участь все свобідне населення і в літописі зустрічаємо такі терміни 
як «людие», «черниговци» (1138), «кияне» (1098), або «гражани» (в Во
лодимирі 1099 р.).91 Свобідне населення посадів-пригородів також 
могло брати участь у вічу, але, як згадує Грушевський, їх участь у 
вічу не була обов’язковою і рішення винесені на вічу зобов’язували 
і пригороди, тобто цілий район-округу. Теоретично у вічах могли 
брати участь і смерди, тобто вільні хлібороби, але звичайно у зв’язку 
з місцем скликання віча (місто, осідок княжого двору) їх участь з ува
ги на віддаль напевно не була великою. Слід при цій нагоді підкрес
лити, що у попередньому періоді, тобто до часу збільшення мі
ського населення, участь у вічах обмежувалась звичайно до ви
щих верств населення — «лучшіе люди». Тільки, починаючи з дру
гої половини ХІ-го ст. міщанство все більше бере активну участь 
у вічевих зібраннях, скликаючи такі віча також із власної ініціятиви.92

З розвиком і диференціяцією ремісничого виробництва наступає та
кож і процес певного суспільного розшарування, спричинений оче
видно виникненням більших форм виробництва. На увазі маємо інсти
тут «майстрів», тобто власників ремісничих майстерень, які мабуть 
і мали вирішальний голос у виборі проводу — репрезентації даного 
ремісничого об’єднання. Наймана робоча сила та ремісники які не мали 
можливостей створити для себе власних варстатів праці — «учні» 
і т. зв. підмайстри», мабуть у таких виборах участі не брали. У цьому 
відношенні можна зробити деякі аналогії до до соціяльної структури 
цехів та їх ролі у самоуправі, які панували у Західній Европі та зго
дом і розвинулись на українських землях. Можна додумуватись, що 
у зв’язку з складною технікою та поширенням ринкових операцій цей 
інститут майстрів мабуть вперше виник у ювелірному виробництві,93 
а згодом поширився і на інші ремесла.

Із зростанням ремісничого виробництва і промислів тісно зв’язаний 
розвиток торгівлі і купці у більших містах становили поважну ча
стину міського населення. До речі, деякі історики, базуючись пере
важно на поглядах Ключевського, приписують зокрема зовнішній

90 с. Б о г у с л а в с ь к и й . Пам'ятки X I—X V II I  ст. про к н язів  Бориса і Гліба. 
Київ, 1928, стор. 9; М, Н. Тихомиров. «О купеческих и  ремесленных объе
динениях «в Древней Руси», Вопросы истории, ч. I, 1945, стор. 22—23.

9* Грушевський, цит. пр., т. 3, стор. 218.
92 Питання держ авної влади  і ролю в іча розглядаємо в окремому п ід

розділі.
93 Рыбаков, цит. пр., стор. 513.
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торгівлі децидуючу ролю у розвитку Київської Русі.94 Питання торго
вельної політики будемо розглядати в окремому місці, тут хочемо 
тільки продискутувати становище купецтва у загальній структурі су
спільних відносин у київській державі.

У першу чергу слід відмітити тісний взаємозв’язок між торгівлею 
і розвитком ремесла. Як відомо, в часі натурального господарства, в 
селищах та городах торгівля мала невеликі розміри. Селянин мав 
можливість продати невеличку частину-надвишку своєї продукції на 
місці свойого поселення іншим селянам, як і також у найближчому 
городі чи іншому населеному пункті. З розвитком міст вироби міських 
ремісників зосереджувались спочатку на невеликих місцевих ринках, 
задовольнюючи потреби не тільки місцевого міського населення, але 
також і дооколичного селянства. Продуцент, селянин чи ремісник, 
виконував рівночасно і функцію торгівця, продаючи свої вироби на 
ринку чи обмінюючи їх на потрібні йому продукти. Треба догадува
тись, що навіть у часі значного посилення розвитку міст — на селі 
внутрішня торгівля довгий час мала частинно міновий характер, тобто 
селянин-смерд звичайно платив натурою за вироби, які йому пропо
нував заїздний торговець.95

З розвиком міського ремесла внутрішня як і також зовнішня тор
гівля швидко розгортається, у більших містах нараховуємо часом 
і декілька великих ринків, як наприклад у Києві, твориться також 
і окрема верства купців. Мінове, натуральне господарство постепенно 
заникає у першу чергу у більших осередках населення і замість оплат 
натурою вводиться грошева система.

В початках ролю грошей виконувала худоба, згодом куни з цінно
го хутра. З кінцем Х-го ст. у торгівлі починають користуватись сріб
лом, з якого робити злитки, які називались гривнами. Дрібнішими 
грошевими одиницями були ногати, куни (які у пам’ятниках XI—XX 
ст. вже означали металеві гроші), вевериці та векші. Крім того в обігу 
були також і чужоземні монети з Візантії, арабських країн та Захід
ної Европи. З кінцем Х-го і поч. XI ст. у Київській Русі почато кар
бувати власну монету і очевидно все це разом безпосередньо свідчить 
про великий розвиток торгівлі.96

9і Гл. В. О. Клю чевский. Сочинения в восьми томах. К урс русской  
1истории. Москва, Гокзполитиздат, 1957, ч. І, стор. 151—161. До поглядів Клк>-
чевського та  його т. зв. торговельної теорії приєднались деякі інш і росій
ські історики, я к  тако ж  українські та  польські. Цей погляд щ е і  дал і є
панівним она Заході і критику цих поглядів в рям ках сучасної соеетської
інтерпретації цього питання знайде читач у  праці Ш уш арина, цит. пр., 
crop. 67—88. Ц их поглядів придерж увався також  і J. Mavor. An Economic 
History of Russia. 2nd ed. London, 1925.

95 в . О. Голобуцький. Економічна історія У країнської РСР, цит. пр., 
стор. 35.

96 Про ці речі облш рніш е у  праці — М. Ф . К отляр. Грош евий обіг на  
території У країни доби ф еодалізму. Київ, Н аукова Думка, 1971. У названій 
праці подано досить велику бібліографію цього предмету.
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Торгівля, як творить Лаацешш, була в той час свобідна і займа
тись нею міг князь, бояри і також смерд.97 Руська Правда користуєть
ся двома означеннями для людей, які займались торгівлею, називаючи 
їх купцями або гостями (терміни «куплю» і «гостьбу»). Лащенко думає, 
що слово «купець» має в собі ширше значення як термін «що означу
вав людину, яка проводила торговельні операції»98 або «займалась 
торгівлею взагалі як професією», одначе рівночасно цей термін купець 
мав і вужче значення, а саме «під купцем здебільшого розумілась 
людина, яка вела внутрішню торгівлю — торгівлю внутрі даної землі. 
Для означення ж  людей торговельної кляси із інших країн вживався 
другий термін — гість. Таким чином «гість» це був чужоземний ку
пець»,99 який приїздив з-за кордону, тобто «не-руської землі». Для 
підтвердження своєї тези, яка і зрештою була принята багатьма ін
шими дослідниками, Лащенко цитує Руську Правду, мовляв «а при
шел гость — изь иного города, или чужоземец». Це місце Грушевський 
інтерпретує, мовляв «изь иного города», значить з іншого князівства100 
і нам здається, що це ще не значить обов’язково, що тут розходиться 
тільки про купця-чужинця.101

При цій нагоді пригадаємо, що у деяких історичних працях нерідко 
висловлювалась думка, мовляв торгівля Київської Русі мала пере
важно транзитний характер і не була зв’язана з місцевою економі
кою.102 Про ці речі будемо говорити пізніше і тут можемо тільки ви
словити свій погляд на це питання. Думаємо, що слово «гість» не є 
пов’язане з «національністю» купця, а радше з величиною торговель
ної операції. Отож «гості» займались більшими торговельними опера
ціями і ними могли займатись не тільки чужинці, але також і багат
ші місцеві купці. З словом «гість» пов’язані два інші терміни — «го
стинець», тобто дорога, яка вела у віддалені країни або землі і на 
якій було багато руху та «гостинниця», тобто місце для заїзду — зу
пинки для купців-гостей. З другого боку, термін «купець» ширший 
і хоча вживається переважно у значенні людей, які займаються місце
вою торгівлею, у деяких випадках відноситься також до людей, які 
займаються торгівлею на більшу скалю, включно з заграничною тор
гівлею. Як відомо, саме і цей ширший термін «купець Адун» зустрі
чаємо в умові Ігоря з греками. Також і терміни «грецькі купці», ще не 
обов’язково мусять значити, що ці купці були греками, а радше роз
ходиться тут про купців, які торгували з «грецькими» країнами. До

97 Лащенко, цит. пр., стор. 75.
93 Там ж е.
99 Там ж е.
10° Грушевський, цит. іпр., -т. З, стор. 344.
101 Д еякі дослідники, я к  наприклад Філіппов, уваж али, щ о слово 

«гооть» треба виводити від  слова «gastis», як е  зустрічається у  готській мові 
і як е  спочатку означувало чуж инця. Л атинський відповідник д л я  цього 
слова — hostis.

Cf. L. К. Goetz. Deutsch-Russische Geschichte des Mittelalters. Luebeck, 1922.
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цього можна ще додати, що у джерелах ХІ-го ст. зустрічаємо також 
слово «торг» або «терг» з похідними «торговиця» і «торгівець». Тіхо- 
міров, ідучи за висновками Срезневського, вказує на те, що хоча сло
во «торг» появляється вже у ХІ-му ст., то термін «торговець» зустрі
чається вперше у ХІІІ-му ст.103 Не зважаючи на таку чи іншу інтер
претацію можна прийти до висновку, що в часах Київської Русі були 
дві категорії купців. Місцеві торгівці, які мали у свойому розпоряд
женні невеликий капітал і служили головно посередником між місце
вим виробництвом та ринком та в деяких випадках для розповсюд- 
нення даного товару на місцевому ринку купляли відповідний товар 
і від багатших купців-гостей. Друга категорія — це купці, які займа
лися заграничною торгівлею та торгівлею-посередництвом між рин
ками, які були у значному географічному віддаленні один від одного, 
як наприклад західними землями Волинського і Галицького кня
зівств та Придніпров’ям.

Як вже згадано, у населенню міст купці становили досить поваж
ний відсоток і у порівнанні з ремісниками були у значно догіднішому 
суспільно-громадському положенні. Це зокрема відноситься до куп
ців-гостей, які займались більшими торговельними операціями. За 
інформаціями літопису, купці користуються всіми громадськими пра
вами, беруть участь не тільки в органах самоуправи, але також вико
нують різні державні функції, як наприклад послів у переговорах з 
гашиш державшими. Княжа влада розбудовуючи торговельні зв’язки 
старалась своїми законами охороняти купецтво. І так, Руська Правда, 
за вбивство купця передбачувала таку саму кару як і за вбивство 
княжого урядника, тобто 40 гривен. Торговельні зносини, зокрема з  
віддаленими країнами, не належали до найбільш безпечних професій. 
Купці звичайно користувались військовою охороною.

У статті 54-ій Руської Правди говориться, що у випадку якщо ку
пець стратив свій товар у висліді воєнних подій, вогню чи затоплення 
корабля — то у тому випадку кредитори не можуть натискати на ньо
го чи продати його майно для якнайскорішого заплачення боргу. Реко
мендується, що такий купець повинен радше сплатити свій борг річ
ними сплатами. Очевидно, якщо купець стратить товар з власної вини 
чи через власне недбальство — тоді, за словами Руської Правди кре
диторам залишається вільну руку. Тобто вони можуть майно такого 
купця негайно продати, щоб покрити його заборговання.

До речі, питання кредиту широко обговорюється у Руській Правді 
і вже сам цей факт каже нам додумуватись, що розходиться тут не 
тільки про високий розвиток торгівлі, але в економіці Київської Русі 
мусіли існувати і інші причини, що викликали ці спеціяльні заходи 
княжої влади. Тому що загранична торгівля була в той час досить 
ризиковним ділом Руська Правда передбачає спеціяльні привілеї для 
цієї категорії купецтва. У статті 55-ій передбачено, що якщо місцевий
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купець має багато місцевих кредиторів і додатково цей же місцевий 
купець одержить кредит від позамісцевого купця, бо цей (позамісце- 
вий купець) не знав про його попередне заборговання то у випадку 
банкрутства даного місцевого купця згадна стаття передбачає певні 
процедуральні норми для сплачення довгу. І так, якщо майно задов- 
женого місцевого купця продається, бо місцеві кредитори своїми ви
могами перешкоджають позамісцевому купцеві стягнути свої гроші — 
тоді першенство у сплаті довгу має позамісцевий купець. Решту майна 
розділюється між місцевими кредиторами, з тим що першенство ма
ють ці місцеві кредитори, які ще не одержали відсотків від позичених 
грошей.

У статті 48-ій передбачено, що якщо один купець випозичає дру
гому купцеві гроші на закуп товарів чи проведення певних торговель
них операцій, то в такому випадку він не мусить цього робити у при
сутності свідків і тільки мусить зложити відповідну присягу у випад
ку якщо його боржник не хоче віддати довгу. Можна догадуватись, 
що розходиться тут про мабуть невеликі суми позик, бо у статті 47-ій 
установляється потреба свідків у випадку, коли позовник-кредитор 
вимагає сплати довгу від довжника, як і посередньо у статті 50-ій, у 
якій говориться про позики грошей за певним відсотком, який мусить 
бути узгідненим двома сторонами.

Як відомо у той час відсотки за затягнений довг були дуже високі 
і цим справам також присвячено багато місця у Руській Правді. Багато 
дослідників цього питання думає, що поборюваддя княжою владою 
лихви безпосередньо зв'язане з подіями 1113 р. і ними пояснюють 
деякі законодавчі акти Мономаха.

І саме у ширшій редакції Руської Правди у статті 53-ій подаєть
ся, що після смерти Святополка Мономах скликав свою дружину на 
наради. На нарадах були присутніми київський, білгородський і пере
яславський тисяцькі, дорадники князя Мономаха Нажір і Мрірослав 
та відопоручник князя Олега Святославича. На цій нараді ухвалено 
ряд постанов про висоту відсотків від позиченого капіталу при чому 
місячний відсоток боржник міг брати тільки за коротко тривалі по
зички (цей відсоток був найвищим), в інших випадках (сплачення бор
гу за один рік або і в довший речинець) висота відсотків залежала від 
речинця сплати довгу. Окрему увагу слід звернути на т. зв. третин
ний відсоток, що сплачувався кожніх чотирьох місяців. Передба
чувалось, що якщо кредитор візьме відсотки два рази, тобто відсотки 
за вісім місяців, то може вимагати звороту свого капіталу. Якщо нато
мість візьме відсотки три рази, то в такому випадку вже не може до
магатись звороту капіталу.104 Якщо протягом одного року боржник не

юз Згодом слова «купець» і «гість» означали людей, я к і провадили тор
говельні відносини на велику скалю, тоді я к  слово «торговець» відносилось 
до людей, я к і займались дрібною місцевою торгівлею.

104 ц е  питання у  науковій літературі щ е не зовсім  розв’язано. Клю чев- 
ський думав, щ о відсоток мусів виносити 50% і до цієї думки прихиляється
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сплатив свойого довгу, тоді мусів платити річний відсоток від пози
ченого капіталу, який треба сподіватись був нижчим від третинного. 
Стаття 53 а, доповнюючи попередню, визначує висоту відсотку за одно
річний борг в сумі 10 кун від гривни.105

Треба погодитись з Грушевський, що нормування відсотків від 
позик ще не значить що лихварські побори перестають бути шошире- 
ним явищем при кредитових операціях. Як знаємо, проти лихви ви
ступала не тільки князівська влада, але також і церковні чинники. 
Це явище у ці часи, як і зрештою у Західній Европі, було дуже по
ширеним і мабуть спричинилось не тільки до гострої кокуренції між 
купецтвом, але му сіло привести до зубожіння та фінансової залеж
ності дрібних місцевих купців від багатших купців, які розпоряджали 
потрібним капіталом.

Як суспільна верства купці, зокрема купці-гості, користувались 
рядом привілеїв і як ми вже попереданьо згадували в суспільній 
структурі тодішного суспільства стояли вище від ремісників, ближче 
до бояр і інших представників вищої верстви населення. Як знаємо, 
у Києві і інших більших містах, жило багато чужоземних купців, 
які звичайно поселювались в окремих дільницях та користувались 
охороною князя та його влади. Згадані раніше «гостинниці» чи «фак
торії» були своєрідними автономними одиницями з правом внутріш
ньої самоуправи. Члени такої колонії користувались нерідко також 
і правом власного суду та мали можливість набувати нерухоме май
но. Подібно, як і гільди у Західній Европі, які створились з метою ре
гулювати і охороняти купецькі інтереси, так і в Київській Русі маємо 
деякі відомості про існування купецьких об’єднань. Об’єднання купців, 
які торгували воском у Новгороді уважають одним з найстарших. У 
науковій літературі це об’єднання звичайно називають «Іванівське 
сто», бо існувало воно при церкві Івана Предтечі, на Опоках і звідсіль 
і походить його назва.106 Уставну грамоту дав цьому купецькому об’єд

також  Грушевський. Гл., цит. пр., т. З, стор. 344—45 і т. 2, стор. 119. з другого 
боку Goetz уваж ає, щ о цей відсоток виносив 33 і  одну третю. Гл.: G. Ver
nadsky. Medieval Russian Laws. New York, Octagon Books, 1965 p. 44.

105 я к  знаємо, основою торговельного розрахунку була срібна гривна. 
Вартість цієї срібної гривни не все була однаковою і наприклад вартість 
срібних злитків коливались у  рям ках  95-—197 г. З а  обчисленням Вернад- 
ського, цит. пр., отор. 45, цей річний відсоток виносив 5—10°/о і був таким 
чином близький ідо подібного відсотку у В ізантії (5.5—8.3°/о). Cf. Zacharia 
von Lingenthal. Geschichte des Gńechisch-Roemiscben Reiches. Berlin, 1892 p. 311; 
Груш евський думає, що цей відсоток виносив 20%. Гл., цит. пр., т. 2, 
стор. 119.

106 Гл. М. Н. Тихомиров. «О купеческих и ремесленных объединениях 
в Древней Руси», цит. пр., в  я к ій  автор робить певні паралелі м іж  об’єднан
нями реміоникіїз та купців, уваж аю чи, що купецькі об’єднання ви зн ача
лись кращою організацією. З' цією думкою мож на погодитись хоч би з  уваги 
на це, що капітал, яким  розпорядж али купці, був значно більш им від м а- 
теріяльних можливостей міського ремісництва.
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нанню і церкві князь Всеволод Мстиславич (б. 1130 p.). Членська 
вкладка для членів цього об’єднання була досить високою, 50 гривень, 
але право членства було мабуть спадковим. Іванівське сто мало моно
польне право важити віск і збирати мито від інших купців, які тор- 
тували воском. На чолі об’єднання стояли виборні старости, які брали 
також активну участь у політичному житті Новгорода. Можна доду
муватись, що не зважаючи на відмінність торговельних зв’язків Нов
города і Києва, подібні об’єднання мусіли існувати також у Києві і ін
ших більших містах, хоча безпосередніх даних про це немає.



Богдан Винар

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

II.

Суспільно-Економічні Відносини в Київській Русі 

(Продовження) *

До складу вищої верстви населення, крім згаданих раніше багат
ших купців-гостей, входили в першу чергу князь і його найближче 
оточення, видатніші представники бояр, церковна ієрархія та вій
ськова верхівка, як також, очевидно, представники адміністраційної 
влади. Поскільки ця вища верства була і в основному носієм еконо
мічної політики, варто на цьому місці ці справи коротко розглянути.

Як відомо, існує багато поглядів про походження і соціяльну ха
рактеристику княжої влади у Київській Русі. В основному, історики 
які заступали норманську теорію, зокрема Ключевський та його 
послідовники, думали що Київська держава постала наслідком нор
манського завоювання і таким чином влада князя це в першу чергу 
військова влада варягів і династії Рюриковичів. За  думкою Ключев- 
ського, на зміну системи «городів-центрів» прийшло «варяжське кня
зівство», на чолі з князем та його дружиною. Київське князівство, як 
і раніше утворені «городи-центри» які виконували функції торго
вельних осередків, творяться на базі соціяльно-економічних інтересів 
провідної верстви. У тому відношенні Ключевський відмічує два пе
ріоди. Перший (до IX ст.) характеризується тим, що між князем, його 
дружиною і місцевою верхівкою «городів-центрів» існує спільність 
економічних інтересів, в першу чергу торговельних. У другому періоді 
(тобто починаючи з IX ст.) постає верства боярів, які починають відог- 
равати поважну ролю у господарському життю країни, передовсім як 
великі землевласники. Міська провідна верства, тобто переважно 
купці, і надалі залишаються основним промотором торгівлі, нагрома
джуючи у своїх руках поважні капітали. Цю «торговельну теорію» 
Ключевського, як це ми згадували вже попередньо, більшість істори
ків тепер оспорює. Це саме відноситься і до його норманської теорії 
створення Київської держави. Сьогодні більшість істориків уважає її

* Український Історик, ч. 35—36, стор. 24—37, 1972.
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мало обгрунтованою і на цю тему існує велика література.107 Проти 
норманської теорії виступав також і Грушевський,108 як і зрештою 
Лащенко.109 Говорячи про українських істориків новіших часів, пог
ляди Ключевського поділяв Томашівський110 і ця гіпотеза також часта 
цитується у популярних підручниках історії України.

Немає найменшого сумніву, що питання княжої влади у Київській 
державі та її відношення до старших форм державної чи може радше 
племінної організації, тобто питання старого племінного устрою та 
його вплив на державну структуру Київської Русі, не належить до 
найлегших питань в українській як і зрештою і в російській історіо
графії. Про ці справи так пише Лащенко.111

«Спираючись на свою дружину, київські князі поширюють тери
торію, збирають «дань» з сусідних племен та поширюють впливи 
київської державности. Місцеві туземні «князьки» потроху заміщу
ються київськими намісниками або князями — підручниками київ
ського князя. З поширенням київського князівського роду і поділом 
землі на окремі волости — в кожній волости е князь із того ж  роду 
київського. В такому напрямі — коротко кажучи — відзначується дер

107 р. б . Д. Греков. Киевская, Русь, цит. пр., стор. 200—202. Одним з  пер
ш их критиків ц ієї «торговельної теорії» був А. Е. Пресняков у  виданій  
у  1909 .р. праці — Княжое право в древней Руси. Н е маємо змоги на цьому 
місці навіть перечислити всіх  важ ніш их праць на цю тему, тут тільки  
подаємо деякий довідковий матерія л. Ю. И. В еиелин. Скапдивомаиия и ее 
поклонники или столетие изыскания, о варягах. Москва, 1842; Ф. И. Сви
стун. Спор о варягах и начале Руси. Львів, 1887; Зокрема досить обширну 
бібліограф ію  цього питання подає праця -— В А. М ошин «Варяго-Русский  
вопрос», Slavia (Praha г. 10 ses. 1—3, p. 109—'136, 343—379, 501—537, Б ібліо
граф ія ця доведена до 20-их pp. Ці справи обговорює також  і В. П. Ш у- 
ш арин в окремому р озд іл і «Норманисты наш ого времени», цит. пр., стор. 
229—283, подаючи думки не тільки закордонних, але також  і совєтських  
істориків. З  важ ливіш их праць українських істориків можна згадати: 
S. Tomaszewski. Nowa Teorja о Początkach Rusi. Lwów. 1930; M. Korduba. „Les 
Theories les Recentes sur les Origines de la Ruthenie”. Le Monde Slave, (Paris) 1931, 
t. 3, №  2, p. 213—235; M. Korduba. „Najnowsze Teorie o Początkach Rusi”. Prze
gląd Historyczny (Warszawa) t. 10, №  1, p. 58—74 (1935) як також  — В. Заїкин  
«Спір про початки Руси», Записки чина Василія Великого, т. З вил. З— 4,. 
стор. 591—614 (1930); О. Д. Степенко «До питання про походж ення слов’ян 
і Р усі в українській історіограф ії кінця 18-го і  перш ої третини 19-го ст.», 
Наукові Записки Кам’янець-Подільського Держ. Пед. Інституту, серія  
істор.-пфіл. т. 8, стор. 56—76 (1958); його ж  «Боротьба з  норманізмом в укра
їнській історіограф ії другої четверті 19-го ст.», Там же, т. 10, стор. 75— 100 
(1961). З  праць, які появились за кордоном сл ід  обов’язково згадати ц ри - 
найменш е двії, а саме О. Halecki. Borderlands of Western Civilization. A History 
of East Central Europe. New York, 1951; H. Paszkiewicz. The Origins of Russia> 
London, 1954.

108 Грушевський, цит. пр., т. I, crop. 379—390.
109 Лащенко, цит. пр. т. X, стор. 92.
но С. Томашівський. Історія України. Старинні і середні віки. Мюн

хен, 1948, стор. 27— ЗО.
н і  Лащенко, цит. пр., т. І, стор. 92— 93.
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жавний процес. Але «земщина» зі своїми стародавніми вічами, що 
виявляли волю народа, змагається затримати свої споконвічні права. 
І ми бачимо, що стосунки земщини і князя з дальшим розвитком дер
жавного процесу набирають визначний характер і зміст. Земщина 
виявляє свою волю через віча, але віче само по собі занадто складний 
■орган, щоби керувати землею; народу потрібний князь: князь-началь- 
лик дружини, князь-суддя, князь-адміністратор. Дві визначні сили 
стають одна проти другої, одна доповнює другу, одна і друга пот
рібна землі. І обидві сили знайшли для опреділення своїх стосунків, 
своїх правних взаємовідносин визначений ґрунт у договорі — «ряді». 
На підставі «ряду» князеві давався так званий «корм», який забезпе
чував його і дружину; зі свого боку князь мусів виконувати у волости 
певні обов’язки, головно (спочатку) військові. Ряд заключувало з кня
зем віче, виявляючи народню волю, але, як це ми вже вище зазначили, 
«головуючим» елементом такого договору було віче, бо власне від 
-нього залежала санкція самого договора; таким чином принцип вер
ховенства землі — народа над князем — не порушався».

Приглянемось до цих справ трохи ближче. Як відомо, т. зв. родову 
теорію заступав відомий російський історик Соловйов, мовляв княжа 
влада належала династії Рюриковичів і родове старшинство було 
основою княжих відносин, тобто пріоритет на княже володіння мав 
найстарший брат, за старшим братом молодший, опісля наймолодший 
і т. д. Якщо київський князь вмирав — його місце займав не тільки 
найстарший у роді, тобто безпосередній спадкоємець, але і ціла княжа 
родина брала в тому процесі безпосередню участь, тобто кожній член 
родини переходив на одну степень вище. Проти цієї концепції висту
пив і Грушевський, вказуючи що ідея родового старшинства існувала 
.лише в Чернигівській землі,112 як і зрештою ряд інших істориків, 
зокрема Сергеевич. Говорячи про цього дослідника треба в першу 
чергу відмітити, що не зважаючи на його великі заслуги для вивчен
ня такого важливого питання як роля віча,113 більшість його поглядів 
сьогодні ледви чи є актуальними. Це саме можна також і сказати про 
федеративну теорію Костомарова.114 Поскільки ці справи нас безпо
середньо не цікавлять варто тут тільки пригадати, що Сергеевич 
взагалі не признає Київської Русі як окремий історичний період. Цей

112 Грушевський, цит. пр., т. І, стор. 196—197.
113 В. И. Сергеевич. Вече и князь. Москва* 1867. Гл. також його ширшу 

працю — Древности русского права. 2 Изд. Ст. .Петербург, 1901—1911. З т. 
Другий том у цьому виданні «Вече <и к н я з ь » є  дещо переробленим.

114 Думки Костомарова про федеративні основи Київської Русі пред
ставлені в його відомій праці «Мысли о федеративном начале древней 
Руои». Кооцегтція Костомарова реалізувалась також у ряді монографій про 
окремі землі, що їх писали учні В. Антоновича. Деякі з цих праць, як, на
приклад працю Грушевського про Київщину, ми вже згадали у вступному 
розділі. Проти цьогіо погляду Костомарова виступали деякі російські істо
рики, передовсім Соловйов і Ключевський, які уважали, що старий пле
мінний поділ був знищений у зв’язку з створенням окремих князівств.
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перший період (очевидно російської історії), Сергеевич називає «кня
жою добою» і в тому часі «Россия представляється розделенною на 
множество независимих одно от другого княжений; в течение второго, 
царского, она является соединенной в одно государство с политиче
ском центре в Москве».115 Ці свої позиції заступає автор і в «Русских 
юридических древностях», тобто у праці яка появилась вже з почат
ком XX ст., мовляв, «Нашим древним князям приходилось вращаться 
в очень сложной среде. Они находились в известных отношениях 
к народу, к другим владетельным князьям и, наконец, к своим воль
ным слугам».116 Там же Сергеевич і повторює про залежність влади 
князя від віча, яке його запрошувало, заключало «ряд» і якщо не було 
ним задоволене то показувало йому «путь чист на все чотыре сто
роны».

На нашу думку Київська держава ніколи не могла б дійти до відо
мої політичної могутності та наладнавши господарські відносини з 
Візантією і рядом інших держав — стати одночасно і одною з передо
вих економічних потуг, якщо й дійсно роля віча та децентралістичні 
тенденції були такими, як їх стараються представити деякі дослідники 
цього питання. Нам здасться, що народовецька течія в українській як 
і зрештою і в російській історіогафії значно переоцінює ролю віча 
у вже зформованій Київській державі, недоцінюючи рівночасно зна
чення влади князя та його адміністрації. Мабуть можна погодитись 
з Вернадським, що у Київській іРусі зустрічаємо певні елементи 
трьох клясичних форм управління — монархістичний (князь), ари
стократичний (дружина) і домократичний (віче). Наявність цих трьох 
форм є безспірним фактом;117 очевидно виявлялись вони різно, в за
лежності від даних історичних обставин, чи точніше — ступені цен
тралізації княжої влади. Як знаємо, при кінці ХІІ-го ст, монархістич
ний елемент переважав у Суздальщині, аристократичний — у Га
лицько-Волинському князівстві, а роля віча була сильнішою у Новго
роді, як, скажімо, у Києві.

Як вже і відмічено раніше, зростання городів-міст та міського на
селення, було одним з вирішних чинників у зміцненню державних 
форм княжої влади у Київській державі. З цим процесом погоджу
ється і Грушевський, мовляв «з комбінації племінного підкладу з еле
ментом городським постають нові «волости», території зв’язані з пев
ними городами, як їх політичними центрами. Вони стають властивою 
підставою дальших політичних відносин і розвій цих міських органі
зацій стає, можна сказати, мірою культурного розвою поодиноких 
племен. Де культурне життя, торговля, зносини і городське життя

Ролю віча значно переоцінювали також і М. А. Дьяконов, його праця 
«Очерки общественного и государственного строя древней Руси» появилась 
четвертим виданням вже за сов. влади в 1926 р. з передмовою Покров- 
ського.

и 5 Сергеевич, Вече и князь, цит. пр., стор. 1.
116 Сергеевич, Русские юридические древности, цит пр., т. II, стор. 119.
117 Церкадський, цит. пр., т. I, стор. 177.
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були більше розвинені, там розвинулися і більші міста та стали цен
трами більших територій; де не було того культурного життя, там 
не виробили такі міські геґемонії і племінна організація складалася 
з більшого числа дрібних міських громад».118 Говорячи про т. зв. лі
тописні племена то знаємо, що у більшості у них були власні князі. 
Племінні князівства існували протягом досить довгого часу, починаючи 
з VII-го ст. по Х-те, а навіть ХІ-те ст., хоча їх роля з розвитком київ
ських державних форм постепенно зменшується. Немає також най
меншого сумніву, що ще до часу створення Київської держави, на 
території України як і зрештою і в інших частинах Східної Европи 
проходив процес політичної інтеграції, тобто утворювалися більші 
політично-адміністраційні організми, що охоплювали групи близько 
споріднених за складом населення племінних територій.119 Київський 
літопис і згадує про такі більші території, які і мали власних князів, 
як землі деревлян, дреговичів, полян, тощо. Ми не маємо докладних. 
відомостей про компетенції цих племінних князів, які очевидно очо
лювали окремі адміністраційні одиниці, будучи рівночасно мабуть 
представниками місцевих династій. Про це і говориться у літописі, 
мовляв «и по сихъ братья (тобто по смерти Кия, Щека і Хорива) дер
жати почаша родъ ихъ княженые в поляхъ, а в деревляхъ свое, а 
дреговичи свое, а словъни свое в Новъгородъ, а другие на Полотъ 
вже полочане».120 Заховались також і деякі імена цих князів, як 
наприклад Мал, князь деревлян, Ходот, вятицький князь. Одначе ми 
не знаємо чи князь Мал був тільки одним з князів деревлян, чи 
було їх у деревлян більше.121 Грушевський, наприклад, думає що 
вирішальне значення у постанню деревлян проти Ігоря відограло 
віче, а князь (чи князі) відограли у цьому конфлікті тільки друго
рядну ролю. Це тому, бо «лучшіе мужи, иже держать Деревськук* 
землю», а саме постання сталося після того як деревляни «здумали, 
з князем своїм Малом, одначе рішають справу вони і в дальшому опо
віданню літописець (чи леґенда) зовсім ігнорує Мала».122

Немає мабуть великих сумнівів, що в часі існування місцевих ди
настій князів, тобто до часу зміцнення Київської держави, віче було 
загально поширеним явищем. Можна погодитись також з Сергеевичем 
чи навіть Лащенком, що зокрема у полян, вічевий принцип був досить 
широко розвинений. Одначе, на нашу думку, Лащенко вже надто 
згущує фарби, пишучи мовляв «віче як зверхній орган народньої. 
влади, було явищем загальним, як вислів народньої волі воно зустрі
чається споконвіку в усіх українських землях».123 І ще далі «таким.

не Грушевський, цит. пр., т. І, стор. 374—75.
из В. Д. Королюк «О'сновіні етапи (розвитку ранньофеодальної держав

ності у  східних і західрих слов’ян», Український Історичний Ж урнал* 
ч. 12, ещр. 45 (1969).

120 Повесть временных лет, цит. пр., т .1, стар. 13.
121 Грушевський, цит. пр., т. І, стор. 375—76.
122 Там же, стар. 376.
123 Лащенко, цит. пр., т. I, стор. 82—83.
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^шном в самій основі організації влади у старовинних українців пок
ладається ідея народоправства і цій ідеї зовсім не перечило те, що 
в літописних свідченнях одночасно з народніми зібраннями згаду
ється почасти і про місцевих племінних князьків».124

Концепція т. зв. народоправства добре відома в українській істо
ріографії і до неї ще неоднократно будемо повертатись. Не має, на
томість, рації ні Лащенко ні інші історики, коли цю ідею «народо
правства» стараються представити як певну ідеологічну надбудову, 
що мала б пояснювати взаємовідносини між владою князя і «наро
дом». Нам здається, що протягом ІХ-го і на початку Х-го ст., тобто 
в часі коли Київ як державний осередок вже був у спроможності 
адміністраційно контролювати більшість земель, які входили у склад 
Київської держави, роля віча була зовсім іншою, як і зрештою 
змінилась роля князя та його влади. Спочатку ще раз про Сергеевича. 
На думку цього дослідника віче як певний орган законодавчої влади 
виконує майже тотожні функції протягом цілого періоду існування 
Київської Руси, тобто до часів татарського завоювання. «Событием 
певростепенной важности положившим путь к новому порядку вещей 
является татарское завоевание. . .  Нашествие татар впервые позна
комило русские княжения с властью, с которой нельзя входить в 
соглашение, которой надо подчиняться безумовно. Почва для развития 
вечевой деятельности была сразу уничтожена».125

На тому місці не маемо навіть змоги розглянути велику літературу 
на цю тему. Скажемо тільки, що Сергеевич базує свою тезу в основ
ному на тексті Лаврентійського літопису, в якому під записом для 
1176 р. подано: «Новгородци бо изначала и Смолняне, и Кыяне, и По- 
ловчане, и вся власти якоже на думу на вече сходятся». Грушевський 
також цитує це місце, мовляв «Новгородці бо, і Смольняне і Кияни 
і Полочани і всі волості (землі) споконвіку збираються на віча для 
поради і що постановлять старші (старше місто, город) то приймають 
і пригороди».126 Сергеевич використовує для обґрунтовання своєї тези 
відомі тексти договорів київських князів з греками. І так, у договорі 
Ігоря 944 р. виступають послами не тільки представники князів, 
але і «люды все рустии», тобто Сергеевич думає, що ініціятором того 
договору було віче, як верховний законодавчий чинник. Поскільки 
Грушевський вже подав склад посольства,127 то можемо тут звернути 
увагу на іншу справу. І дійсно якщо у договорі говориться про «всіх 
руських людей» то це, на нашу думку, ще нічого не вияснює по- 
скільки ця фраза відограє таку саму ролю як і «всі люди грецькі». 
Чи може бути мова про будь-яке віче як законодавчу владу у Візан
тії? Розходиться очевидно тільки про т. зв. протокольний церемоні- 
яльний вислів. Зрештою договір Святослава з 972 р. ці справи ще 
виразніше ставить, мовляв — «Аз Святослав, князь руский, яко же

124 Там же, стор. 82.
125 Сергеевич, Русские юридические древности, цит. пр., т. II, стор. 11.
120 Грушевський, цит. гпр., Т. Ill, CTQP. 210.
127 Грушевський, цит. пр., т. I, стор. 424.
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клихся, и утверджаю на свещание имь роту свою: хочю имети мир и 
свершену любов». ІУ договорах неоднократно підкреслюється, що 
грецькі царі мають безпосередні стосунки з «великим руським кня
зем», який є очевидно головою держави. Грушевський слушно заува
жив, що у реєстрі послів зовсім не згадано преставників місцевих 
князів, які були під зверхністю київського князя, мовляв ці князі «не 
входили безпосередньо в державну та дружинну організацію».128 
Зрештою навіть Владімірський-Буданов у своїй праці «Обзор истории 
русского права» розрізняє три різні періоди у діяльності віча. І так, 
перший період VI—IX ст. характеризується тим, що діють «племен
ные сходки», в другому IX—X ст. зустрічаємо «переход от племенного 
собрания к городскому», а вкінці третій період (XI—XIII ст.) «есть 
эпоха полного выделения этой форми власти в самостоятельную и 
полного развития ее прав. Она совпадает со временом окончательного 
установления власти старших городов».129

С. В. Юшков також розрізняє три періоди в історичному розвитку 
віч, тобто племінний, далі період Київської Русі та період «феодаль
ної монархії.180 З цим також ледви чи можна погодитись, бо саме в 
цьому третьому періоді не зустрічаємо «монархістичних тенденцій», 
радше, як це вже раніше відмічено, збільшена роля міського насе
лення у самоуправних органах автоматично скріплює ролю віча, як 
однієї з форм громадського зібрання.

Реасумуючи сказане можна прийти до таких висновків. Думаємо, 
що діяльність віча, як одної з найстарших форм громадської (а не 
державної) самоуправи мала інші форми і значення у часі замкне
ного натурального господарства з порівнально невеликими формами 
влади — рід, громада, город, плем’я. Віче, як форма самоуправи, була 
основним законодавчим тілом при наявності племінного устрою. В тому 
часі навіть і деякі адміністраційні функції віча були можливими, хоч 
їх (з доручення того ж  віча) звичайно виконував племінний князь. 
Рада старших чи інше виконавче тіло покликало на службу князя чи 
іншого воєнного начальника, якого першим обов’язком була військова 
оборона. Можна також догадуватись, що певні речі адміністраційного 
характеру вирішувались також і «громадою» і у тому відношенню 
можемо говорити про ролю ради старших чи іншого «виконавчого 
органа» громадських зборів.

Із заникненням племінного устрою вже сам факт створення Київ
ської держави в основному вирішно впливає на зміну цієї системи. 
Роля князя збільшується, князь для допомоги у своїх адміністрацій- 
них обов’язках творить власне і тільки йому підлегле дорадче тіло 
із своїх прибічників, тобто членів дружини, бояр, адміністраційних 
урядовців, тощо. Це дорадче тіло князя не сповняє функції давнього

128 Там же.
129 М. Ф. Владимирский-Буданов. Обзор истории русского права, цит. 

пр., стар. 52—53.
130 с. Ф. Юшков. Очерки по истории феодализма в Киевской Русиу 

цит. ер., стор. 194.
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віча, тільки нормальні функції дорадчого органу. Таким чином, почи
наючи мабуть з другої половини ІХ-го ст. до першої половини ХІ-го 
ст. значення віча маліє чи зовсім занепадає, принайменше якщо роз
ходиться про землі під безпосередньою контро лею Києва. І якщо у 
деяких землях, наприклад у деревлян131 віча могли в тому часі і від
буватись, то це є радше відокремленим епізодом, може навіть і як  
засіб своєрідної «самооборони» у зв’язку з зростаючими централістич
ними тенденціями Київської держави. До того ще треба додати, що 
зокрема у періоді друга пол. IX — перша пол. X ст.7 міське населення, 
яке вже перебуває у процесі зростання, все ж  таки ще не є спроможне 
(на цьому етапі) конкурувати з владою князя та його органів. Це ста- 
ється пізніше. До речі, навіть важко говорити про будь-які вічеві 
зібрання (у сенсі попереднього періоду) скажімо у Х-му ст. Лащенко 
обговорюючи питання віча і його взаємовідносин з владою князя твер
дить, мовляв «визначний розвиток Київської Руси знайшов для себе 
вираз і в сфері права державного — в організації участи самого насе
лення у житті державному. Участь ця виявилася здавна на вічах. 
Цим можна і з ’ясувати цей факт, що більш важливі питання, які тор
кались цілої землі і здавна вирішувались на вічах, так наприклад 
хрищення Руси при Володимирові Святому було вирішене на ки
ївському вічу».132

Повторюємо, що автор не відрізняє звичайного церемоніялу, тобто 
скликання князем зборів населення для відзначення важливої події, 
від суті віча як органа самоуправи. До речі, якщо вже говорити про 
вічеві зібрання у Х-му ст., які не були скликані з ініціятиви князя, 
то можемо говорити тільки про 968 p., тобто про громадські збори 
з нагоди облоги печенігами Києва. Як знаємо, Святослава з дружи
ною тоді в Києві не було. Під роком 997 маємо досить леґендарний 
опис подій, де причиною громадських зборів були також печеніги. 
Зрештою під роком 987 у літописі записана інша цікава подія. «Старці 
і бояри» цікавляться релігіями різних країн і народів та дискутують 
ці справи з князем. Очевидно, тут розходиться про наради з князем, 
а не віче. У записі для 996 р. літопис повідомляє, що Володимир свят
кував деякі важливі події. І так, після збудування Десятинної церкви 
він «створи праздник велик в то день бояром и старцем градским», а 
після побіди над печенігами Володимир «створи праздник велик варя 
300 провар меду. И созываша боляры своя, и посадники, старейшины 
по всем градом, и люди многы; на «Успенье Святые Богородица, и ту 
пака сотворяше праздник велик», скликуючи «бещисленое множество 
народа.. .»133 Літопис подає вістки про вічеві зібрання для таких років: 
Білгород (997), Київ (1068, 1113, 1146, 1147, 1150), Володимир Волин
ський (1097), Звенигород (1147), Полоцьк (1159, 1185), Смоленськ (1185), 
Ростов (1157, 1175), Суздаль <1157, 1175), Володимир на Клязмі (1157, 
1175, 1176), Переяславль (1175), Рязань (1177) і Новгород (1016, 1136,

131 Дереков. Киевская Русь, цит. щ>., стор. 364.
132 Лащенко, цит. ир., т. І, стор. 83.
133 Повесть временных лет, цит. пр., ч. І, стор. 85.
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1137). Вже навіть з переліку наведеного можемо прийти до висновку, 
що у другій половині ХІ-го ст. та протягом ХІІ-го ст. вічеві збори від
буваються частіше і на це, загально кажучи, склались дві обставини. 
Зростання міст і збільшення ролі міського населення у самоуправі, 
як і також децентралізаційні тенденції, що згодом спричинились до 
розпаду Київської держави. Як Київ тратив постепенно значення 
найважливішого політичного осередка — паралельно до цього про
цесу і зміцнюється самоуправна роля окремих більших міст,134 згодом, 
очевидно також і земель-князівств, як автономних одиниць.

Стільки про віче. Ми зупинились на цьому питанню трохи довше, 
бо як згодом побачимо при розгляді екномічної політики цього періоду, 
носієм цієї політики буда державна влада на чолі з князем.

Переходимо тепер до короткої характеристики влади князя і його 
оточення. Як ми вже зазначали раніше, Київська держава виникла 
як політичне об’єднання більш давних політичних організацій, якими 
були т. зв. літописні племена. Київська Русь кінця ІХ-го і початку
Х-го ст. поділялась на ряд князівств (їх часто називають землями) 
і ці князівства творили адміністраційні одиниці Київської держави. 
Як відомо, племінна автономія була скасована Володимиром Свято
славичем який і перевів основну реформу місцевого самоврядування, 
замінивши дотогочасні місцеві племінні династії представниками ки
ївського великокняжого роду, або і власними урядовцями, тобто посад
никами і тисяцькими. Таким чином створилась нова державна органі
зація, з основними одиницями-князівствами, що їх звичайно очолю
вали члени київського княжого роду. І так, наприклад, за заповітом 
Ярослава на чолі Київської держави був його найстарший син, молод
ші сини одержували у володіння інші князівства, відповідно до сту
пеня старшинства. Цей ступень старшинства не діяв так справно як 
собі його уявляв Соловйов і про що ми вже говорили. Теоретично цей 
принцип старшинства діяв до деякої міри і до часу заповіту Свято
слава, з тим, що як відомо, удільні князі часто міняли свої князівства, 
у  більшості випадків у порозумінні з київським князем. Згідно з запо
вітом Святослава, ці уділи одержують тепер вже князі у постійне 
володіння і вони були спадковими. Любецький з ’їзд 1097 р. подає 
юридичні норми для цієї системи. Тут не місце входити в такі питан
ня, як княжі міжусобиці та їх причини (конфлікт між т. зв. принци
пом старшинства і спадковим правом даного княжого роду на кня
зівство) поскільки нас цікавлять тільки основні функції княжої влади 
яка, очевидно, мала безпосередне відношення до напрямних еконо
мічної політики.

Немає найменшого сумніву, що одним з найважливіших обов'язків 
князя були військові функції, тобто князь з своєю дружиною від
повідав за організацію оборони князівства, утримання дружини, по
будову відповідних оборонних укріплень, тощо. Як говорить Гру
шевський — «князь міг своєю властею розпочати війну, визначити 
похід, уложити союз, приняти згоду. Участь у цих справах громади

134 Греков, Киевская Русь, цит. пр,3 стор. 366.
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знову була можлива, але не обов’язкова: все залежало від відносин 
князя до громади і від того — о скільки князь потребував її помочі
— моральної чи матеріяльної».135 Крім княжої дружини, у більшості 
лоходів брали участь і ширші круги населення. Про смердів ми вже 
згадували попередньо, при нагоді обговорення Долобського з’їзду. 
М. Ф. Владімірський-Буданов говорить про «народне ополчення», яке 
складалось з дорослих мужчин міського і сільського населення.136 Ці 
військові формації називаються у джерелах «вої» і детальні форма
ції про військову організацію Київської Русі знайде читач у Гре
кова.137

Київський князь мав право заключати міжнародні договори і фак
тично безпосеродньо відповідав і навіть нерідко очолював посоль
ства та взагалі займався дипломатичною діяльністю.138 Князь також 
видавав закони та виконував судові функції. Ці функції виконував 
князь сам, або — у зв’язку з поширенням княжої влади, при допо
мозі ним встановлених судових органів, тобто представників княжої 
влади. Як це ми вже згадували при іншій нагоді, звичайно половина 
т. зв. судових пошлин («Казнь») тобто кари, що їх мусів винний за
платити, ішла у княжу скарбницю і ці справи досить докладно об
говорює Костомаров як і зрештою Сергеевич.

До обов’язків князя належали також і адміністраційні функції, 
у  широкому розумінні цього слова. Про це так пише Грушевський. 
«Князь у своїх руках мав всю адміністрацію в землі, і провадив її 
безпосередньо — сам особисто, і посередньо, через різних урядників, 
котрих сам іменував. Про громаду ми не знаємо нічого, аби вона 
іменувала адміністраційних чи інших урядників, або їх скидала. Ру- 
зуміється, у дрібних — сільських громадах му сі ли бути виборні «стар
ці», «старости», чи як би вони не називалися, але вся адміністрація, 
що виходила за границі дрібної льокальної самоуправи, була кня
жою і до неї громада не мішалася. Віддаючи усю управу князеві, 
громада залишила йому до волі заступати себе ким хоче — до кого 
має довір’я, хоч би і своїми слугами і невільниками».139 Як знаємо, 
такими урядниками-адміністраторами князя були тисяцькі і як від-

135 Грушевський, цит. п р ., т. З, crop. 224.
130 М . Ф . В л а д и м и р с к и й -Б у д а н о в , ц и т . пр^  стор . 86—87. О п и с у ю ч и  по

х і д  к н я з ів  н а  п о л о в ц ів  в  1183 р. Г р у ш е в с ь к и й  з г а д у є , « щ о  к р ім  д р у ж и н  
брали у ч а с т ь  і з е м с ь к і п о л к и  з  м іщ а н  і  с е л я н » . Гл.: Г р у ш е в с ь к и й , ц и т . 
пр., т. З, с т о р . 109.

137 б . Д. Г р е к о в . « О р г а н іза ц ія  в ій с ь к о в и х  си л  с х ід н и х  с л о в ’я н  і  К и їв 
с ь к о ї д е р ж а в и » , Наукові Записки Історії і Археологи АН УРСР, к н . 2, 
стор. 74—129.

138 на цю тему існує велика література і деякі рраці використовуємо 
у розділі, яка обговорює питання закордонної торгівлі. На тому місці мо
жемо тільки згадаїти такі новіші праці, як наприклад: І. М. Шикера. 
Міоюнародні зв'язки Київської Русі. Київ, 1963; М. Н. Тихомиров. Исто
рические связи России со слозянскими странами и Византией. Москва, 
1969; та В. Т. Пащуто. Внешная политика древней Руси. Москва, 1968.

139 Г р у ш е в с ь к и й , ц и т . п р ., т . 3, с т о р . 225.
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мічае Терлецький «сама назва показує, що ці уряди були у зв’язку 
з давною воєнною організацією, яка спиралася на десяточній систе
мі. Тисяцький це начальник тисячі, так само як соцький (сотник) 
начальник сотні, а десятник — десятки. З  часом ця воєнна органі
зація зв’язалась тісно з територією так, що тисяча означала найбіль
шу територію, а десятка найменшу».140 Треба тут ще додати, що не
рідко деякі території (як наприклад села, тобто більші земельні по
сілості) підлягали безпосередньо князеві як його приватне майно. 
Своїм майном міг князь свобідно розпоряджатись, тобто його про
дати, проміняти, або передати у спадщину своїм спадкоємцям.141 В 
тому часі ще не маємо виразного двоподілу між адміністраційними 
функціями князя у відношенню до його власних посілостей та дер
жавними обов’язками. Часто службовці княжого двору виконували 
і загальні функції у державній адміністрації та про ці справи бу
демо обширніше говорити в окремому розділі про фінансову полі
тику у Київській Русі. Якщо говорити про адміністрацію княжого 
двору, то звичайно це двірське господарство доглядали ключники 
або тивуни.142 На чолі княжого двора був часто «дворський» або «дво
рецький», для різних спацифічних доручень князь уживав «бири- 
чів» «дітських» і «отроків». І так, наприклад, є декілька згадок у 
літописі про отроків — «Посем сереша Деревляне пити, и повела Оль
га отроком своим слижити пред ними», або — « . . .  Яко упишася Де
ревляне, повела отроком своим пити на ня, и повела дружине сечи 
Деревляне»143 Тут вже бачимо ролю отроків як слуг, у відрізненню 
від дружини. Були відомі також декілька категорій тивунів, як на
приклад, тивун «огнищний» або двірський, який завідував двором 
князя, тивун «конюшний» і тивун «сільський»144 Багато з тих кня
жих урядовців були слугами або і рабами і, як зазначує Соловйов, 
у західних слов’ян, наприклад, «Огнищанин означал отпущенника» 
(„libertus"), тобто вони вже не були рабами. Грушевський думає, що 
ці імена заразом означають взагалі нижчу княжу дружину у проти
вагу до старшої, тобто бояр.145 Можна до того додати, що обов’язки 
отроків і «дітських» крім звичайних послуг на княжому дворі, були 
пов’язані також з судовими справами. І так, їх завданням було по

і4° Терлецький, цит. (щр.9 стор. 89.
*4* Грушевський, цит. гар., т. III, стор. 224.
142 Ключники і тивуни були княжими слугами, але крім своїх при

ватних обов’язків на дворі князя виконували і різні оублічиі функції, 
чи, як каже Грушевський, функції «провінційних урядників».

1*3 Полн. собр. русских лет., цит. пр., т.І, етор. 24.
144 Руська Правда подає досить високі кари за вбивство княжих уря

довців. У статтях 22-гій і 23-тій (короткої редакції) подається висоту цієї 
кари — 80 гривн, за вбивство ключника і конюшного. За вбивство сіль
ського тивуна (гл. статтю 24) карою було всього 12 гривн, якщо він був 
холопом.

14>5 С. М. Соловьев, цит. пр., т. І, стор. 230 і 236.
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дбати про доставления на суд обвинувачених, виконання судових 
присудів і т. п.146

Як знаємо, на основі «Руської Правди» кара за вбивство тих кня
жих урядників була досить велика, тобто 80 гривн за вбивство ключ
ника та конюшого.147

Якщо деякі з названих княжих урядників часом і виконували 
важливі доручення князя, то не всі вони належали до вищої верстви 
населення і тому, мабуть, і називає їх Грушевський «молодшою дру
жиною». До т. зв. «старшої дружини» належали княжі мужі і бояри, 
тобто найближче окружения князя, люди, з якими князь часто ра
дився у важливих справах та уживав їх для виконування різних ад
міністраційних обов’язків у державному апараті.148 Саме слово дру
жина є старинного походження і в різні часи мало різне значення. 
Греков думає, що найстарше значення у слов’янських мовах озна
чувало — „familia", домочадці, челядь, згодом взагалі община, об’єд
нання, товариство. В «Руській Правді» трапляються відгуки того дав
нього значення, мовляв: «якщо верв не може знайти або видати вбив
цю, то вона повинна платити виру спільно. В деяких випадках доз
воляється розстрочувати цей платіж, але виру виплачує ціла общи
на, ввесь колектив; кожен член верві виплачує свою частку. Це і 
зветься платити «не дружины свою часть». Дружина тут — громада, 
мир».149 Старше значення слова «дружина» Грушевський пояснює 
похідними словами — друг, дружба.

В часи Київської Руси дружина — це передовсім військова вер
ства, у значенню візантійського „drimgos“, тобто воєнний відділ. У 
тому розумінні це означення, як військової суспільної верстви могло 
бути і спадковим. Членом княжої дружини міг бути батько та зго
дом його син — пов’язані службою для князя чи його рідні.

У відрізненні від «воїв», дружина — це постійна військова фор
мація ра службі у князя. Такі постійні військові дружини мали на 
своїй службі всі князі і про їх хоробрість зустрічаємо багато вісток, 
як, наприклад, про дружину Святослава. Відомий висказ «де ляже 
твоя голова — там і ми голови положимо»150 свідчить про те, що хо
робрість дружини високо оцінювалась князями.

146 Сергеевич думає, що отроки були молодими людьми дітьми рабів,, 
тоді як «дітські» були представниками вільного населення.

I4fr Гл. примітку ч. 144.
14S Про ц і  оправи Ключевський пише так: «Высшим классом этого об

щества, с которым князь делил труды управления и защиты земли, была 
княжеская дружина. Она делилась на высшую и низшую: первая состоя
ла из княжих мужей,, или бояр, вторая из детских или отроков; древней
шее собирательное название младшей дружины гридь или гридьба (скан
динавское „grid” дворовая прислуга) заменилось потом словом двор или 
слупи». Ключевокий, Сочинения, цит. пр., т. I, стор. 164; Гл. також Соло
вьев, цит. пр., т. I, стор. 229.

149 Греков, «Організація військових сил...» , цит. пр., стор. 94.
150 про хоробрість дружинників заховалось багато вісток у старовин

ній пісенній творчості. Гл. К. Данилов. Древние российские стихотворения.
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Вишата, Блуд, Свенельд, Претич — це відомі імена старших дру- 
жиннків, які були на командних постах у війську та державній ад
міністрації. Старші дружинники були дорадниками князя та нерідко 
входили в склад т. зв. боярської думи. Компетенції боярської думи 
чи ради старших дружинників у історичній літературі ще не зовсім 
вияснені.151 Деякі дослідники думають, що це був тільки дорадчий 
орган князя, інші уважають, що це було більш-менш постійне тіло 
з завданням полагоджувати ряд важливіших питань, які торкались 
адміністраційних справ, тобто управління державою. І так, Сергее
вич заступає думку, що боярська дума не була постійною устано
вою, а князь радився з своїми мужами тільки у випадку потреби і 
тільки тоді, коли сам того бажав. Владімірський-Буданов, Ключев- 
ський і ін. дослідники заступають погляд, що боярська дума була по
стійною установою і мала виразні компетенції. Не зажаючи на такий 
чи інший характер цього дорадчого органу князя, знаємо, що у кня
ж их нарадах брали участь не тільки старші дружинники, але також 
і  «градські старці», тобто міська аристократія та церковні достой
ники.152

З розбудовою Київської держави деякі з дружинників крім своїх 
військових та адміністраційних обов'язків беруть також активну 
участь в економічному житті країни. На увазі маємо процес еконо
мічної інтеґрації київсько-дружинних елементів у верству бояр, який 
часово відповідає періодові значного зростання міст та міського на
селення. У тому часі помітні також зміни у сільському господарстві у 
напрямі інтензифікації сільськогосподарського виробництва. Як знаємо, 
у початках, княжа дружина була повністю на утриманні князя згл. 
княжого двору і поважнішої участи у господарському житті не бра
ла. Згодом, у зв'язку з виконанням таких чи інших адміністраційних 
обов’язків, деякі дружинники набувають земельні посілості, як і та
кож беруть активну учесть у торгівлі, зокрема закордонній.153 У то
му відношенні важко погодитись з Лащенком, мовляв, «в той час як 
„градські старійшини”, „нарочиті люде” і т. д. визначувались голов
ним чином як торговельна аристократія — новітнє боярство показа
ло свою економічну міць головним чином в землеволодінні».154

Москва, 1958, стор. 100. Князь Володимир, посилаючи богатиря, представ
ника своєї дружини, на лицарський подвиг — звертається до нього та
кими -словами: «Го и еси Иваїн Годинович! Возьми ты у меня, князя, сто 
чолоеек, русских могучых богатырей. У княгини ты бери другое сто». З на
веденого довідуємось, що не тільки Володимир мав свою дружину, але 
і його жінка, княгиня.

151 Інформації про наради князя з боярами зустрічаємо в Іпатіївсько- 
му літописі у  записі для 1169 p., як також у Руській Правді, з нагоди 
вютаиовлення відсотків для позик; у цій нараді брали участь також і пред
ставники дружини.

152 Грушевський, цит. пр., т. З, стор. 231.
153 ц е  і  було основою т . зв. торговельної теорії Ключевськоіго і  й о го  

послідовників, про що ми вже згадували попередньо.
154 Лащенко, цит. пр., т. І, стар. 74.
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Питання торгівлі, землеволодіння, як і також фінансову політи
ку Київської Русі обговорюємо у чергових розділах цієї праці. Тут 
можемо тільик сказати, що на основі археологічних знахідок зустрі
чаємо значну концентрацію боярських дворів у більших містах (осе- 
дерках торгівлі) у порівнянні з меншими місцевостями. У Києві, в се
редині ХІ-го ст., літопис згадує двори боярських родів — Никифо- 
рів, Городятин, Вратиславль, Чудин, Коснячків і Брячеславль. Мож
на додумуватись, що, наприклад, Конячко, який був представником 
князя Із’яслава, займався торгівлею і проти нього (мабуть за лихву) 
був спрямований гнів у заворушеннях в 1068 р. Вістки з Х-го і пер
шої половини ХІ-го ст. згадують неоднократно «градських старців» 
рядом з боярами при різних нагодах, зокрема у зв’язку з обговорен
ням деяких господарських інтересів. Очевидно загальновідомою спра
вою є надання земельних посілостей боярам. Князь за певні послу
ги наділяв землею бояр, даючи їм право користуватись земельними 
посілостями тимчасово або і в т. зв. «довічне володіння». І так, знає
мо, що Вишгородом володів Чудин — «и бо тогда держа Вишгород 
Чюдин, а церковъ Лазарчь», подається у літописі для 1072 р. Саме 
в ХІ-му ст. зростає князівське господарство і княжий двір стає як 
на тодішні часи досить поважною ланкою в економіці Київської Ру
сі. В тому часі також і значна частина бояр вже не була зв'язана 
безпосередньо з дружинною організацією і крім торгівлі бояри ста
ли більшими землевласниками, що і підкреслює Юшков, який при
святив багато уваги вивченню боярської верстви.155

Говорячи про інші верстви населення, не можна не згадати про 
церковну ієрархію, як типових представників вищої верстви. З ча
сів запровадження християнства, церква була автономною одиницею
з власною метрополією та підпорядковувалась царгородському па- 
тріярхові. Княжа влада матеріяльно допомагала церкві, хоч до цер
ковної самоуправи, мабуть, безпосередньо не вмішувалася.156 Як ві
домо, у літописі згадується про княжі десятини, як джерело доходів 
для новозаснованих церков. І так, князь Володимир для засновання 
катедри дав десятину «від свого майна і від своїх городів». Правдо
подібно, подібні дотації одержували і інші катедри і поза Києвом. 
Про це згадує Грушевський, мовляв, «на це маємо вказівку в гра
моті Святослава Ольгоівича 1137 p., грамоті на щастя вповні певній; 
тут він каже, що від прадідів (а прадідом його був Ярослав) і дідів

155 Юшков, цит. пр., стор. 143, 164. Більшість совєтських істориків, 
вивчаючи питания т. зв. класової боротьби стараються доказати, що у 
тому періоді бояри займалися головно землеволодінням. Цю тезу пропа
гує у 'С воїх працях Греков.

156 (Винятком у тому відношенні був вибір митрополита І л арій она, що 
його безпосередньо перевів князь Ярослав. Як зазначу є Грушевський, 
«■судячи по тому, що Ярослав не тільки вибрав від аебе кандидата, але і 
казав його посвятити в Києві собору єпископів, виходить, що поставлено 
його без всякого порозуміння з царгородським патріярхатом». Грушев
ський, цит. пр., т. III, істор. 261.



£6 БО ГДАН  В И Н А Р

його було установлено, аби єпископи діставали десятину «від даней, 
від вир і продаж і взагалі від усього, що іде на княжий двір». Що 
така практика задержалась і пізніше та стала загальною нормою до
тацій, показують звістки з поодиноких земель: маємо їх для землі 
Новгородської, Смоленської і Суздальської»157. Зростання господар
ських посілостей церкви зрештою видно і з т. зв. «церковних уста
вів», як наприклад «Устав Володимира Святого», «Устав князя Свя
тослава» і т. д., які обговорюють церковні права, компетенції церковного 
судівництва, як і також згадану вище «десятину».158 Щро ці речі об
ширно пише Чубатий і тут для ілюстрації наведемо його характе
ристику . . .  «Основою матеріяльного забезпечення духовного стану 
стає десятина. Ці дві основні справи вирішив Володимир двома окре
мими актами, постановою про Церковний Суд і про Десятину. Чи 
вони вже за його життя були зредаговані в один Правний Статут 
Церкви, не відомо. Такий документ був зредаґований, мабуть, пізні
ше на переломі XI і XII віків під назвою «Церковний Устав князя 
Володимира Святославича». Цей документ дійшов до нас у трьох ре
дакціях, а найстарший рукопис є частиною так званого «Синодаль
ного Списка», що походить з 1282 р. «Церковний Устав Володимира» 
встановляє, що особи, зв'язані із службою Церкві, є виняті з-під за 
гальних княжих судів, а підлягають церковним судам — митрополи
та й єпископів . . .  До осіб, що підлягають церковним судам належать: 
монахи і монахині, священники, їх жінки, диякони та їх жінки, служ- 
боівці в крилосі катедральних храмів, проскурниця та решта церков
ної прислуги, як — дяк, паламар. Судам Церковним підлягали теж 
лікарі і беззахистні люди, якими опікувалася Церква, а саме — звіль
нений з довгів чоловік (прощенник), звільнений невільник при смер
ті пана (задушевний чоловік), чужинець, паломник, хромий каліка. 
Крім тих т. зв. церковних людей, в цілості підлягали судам Церкви 
всі установи християнського милосердя з усім персоналом: монасти
рі, шпиталі, заїздні доми для чужинців».159

Церква мала очевидно досить великі землеволодіння, розвинене 
ремісниче виробництво, як і також власні торговельні контакти. Та
ким чином поруч інших представників вищої верстви церковна ієрар
хія живо інтересувалась економічним життям країни і брала актив
ну участь у формуванні економічної політики Київської Русі. При 
цій нагоді, тільки дуже коротко варто заторкнути ще одне питання, 
що не є безпосередньо пов’язане з т. зв. церковними людьми. На ува
зі маємо ізгоїв, в тому також і князів-ізгоїв. Під ізгоями слід розу
міти людей, які з таких чи інших причин розірвали зв’язки з тими 
верствами, до яких попередньо належали. За словами Лащенка —

,157 Г р у ш е в с ь к и й , ц и т . гар., т. III, стор . 283.
158 Гл. М. И. Гончаков. О земельних владениях всероссийских митро

политов, патриархов и св. Синода, 988—1738. СТЕБ, 1871.
159 м . Чубатий. Історія християнства на Руси-Україні, т. I, д о  p . 1353. 

Ріим, 1965, ст а р . 270—71.



Р О ЗВ И Т О К  ЕК О Н О М ІЧ Н О Ї Д У М К И  В  К И ЇВ С Ь К ІЙ  РУ С І 87

ізгоєм міг бути кожний, тобто смерд, купець чи навіть князь.160 Пи 
тання князів-ізгоїв розглядає Ключевський,161 уважаючи, що біль
шість князів-ізгоїв втратили право на княже володіння у наслідок 
різних обставин як наприклад, у ХІ-му ст. сироти, тобто діти вну
ка Ярослава Ростислава — Володар і Василько. Поважна частина із
гоїв перебувала під опікою церкви, як також князів, бояр та інших 
представників тодішньої провідної верстви.

Розглянувши коротко суспільний устрій Київської Русі та ролю 
окремих веств населення, переходимо тепер до з’ясування основних 
напрямних економічної політики того часу. Цей розгляд слід подати 
від характеристики відносин у сільському господарстві та пригляну
тись до досить скупих законодавчих актів у цій ділянці.

160 Лащенко, цит. пр., т. І, стор. 80.
161 Ключевський, цит. пр., т. І, стор. 185—87.
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

III

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Історіографічні завваги
У попередньому розділі, обговорюючи питання суспільно-економіч

них відносин у Київській Русі, ми подали коротку характеристику 
окремих верств населення та їх  ролю у господарському життю країни.* 
При цій нагоді також і підкреслено, що сільське господарство було 
одною з найважливіших галузей економіки і фактично творило вихід
ну базу для інших господарських процесів, в тому ремесла та тор
гівлі. Хліборобством займались не тільки вільні селяни-смерди, як- 
найчисленніша верства населення, але також і вищі верстви насе
лення, зокрема боярство, князь та його двір, збільшувались мона
стирські володіння. Також і представники середньої верстви насе
лення — міщанство та купецтво, брали активну участь у розвитку 
сільського господарства.

Існує досить велика література про питому вагу сільського госпо
дарства, зокрема хліборобства, в часах Київської Русі. На вступі до 
оерегляду важніших праць та поглядів окремих дослідників, треба 
сказати, що роля сільського господарства належить до спірних питань. 
Про це ми вже коротко згадували у  попередньому розділі, у зв'язку 
з т. зв. торговельною теорією, що її заступає ряд визначних дослід
ників економіки слов'янського середньовіччя.162 Як відомо, прихиль
ники торговельної теорії уважали, що основою економіки Київської 
Русі була зовнішна торговля, а сільське господарство відогравало 
тільки підрядну ролю. Цю думку заступав, наприклад, Арістав автор 
одної з перших праць про розвиток промисловості у Київській Русі.163

* Гл. «Український Історик», ч. 37—38, стор. 72—87, 1973.
162 Питання т. зв. торговельної теорії, якої найвизначнішим представ

ником був російський історик Ключееський, тіільки посередньо зв'язане 
з відомою полемікою між норманістами і анти-норманістами про походжен
ня державної влади. Найважливішу літературу для цього питання ми на
вели у примітці ч. 107, у першому розділі.

163 н. Я. Аристов. Промышленность древней Руси . СПБ, 1866.
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Також і другий дослідник цього часу Н. Хлебніков думав, що хлібо
робство у слов’ян в часи Київської держави не належало до розви
нених галузів. Основою господарського життя було тоді кочове ско
тарство, розвиток сільського господарства припадає на значно пізні
ший час.164 Для підтвердження цієї теорії автор використав відомі 
свідчення візантійського письменника VI-го ст. Прокопія, який писав 
про кочівничий характер економіки давніх слов’ян.

Піри кінці ХІХ-го і на початку ХХ-го ст. ряд прихильників згаданої 
вже раніше норманської теорії уважали, що основними галузями 
господарського життя давніх слов’ян були мисливство, рибальство 
та бортництво. Згодом на їх  базі розгорнулась зовнішня торгівля, 
що переважно мала транзитний характер.165 Найвиразніше писав на 
ці теми Ключевський, мовляв «З VIII-го до ХІІІ-го ст. маса руського 
населення зосереджувалась на середньому та верхньому Дніпрі з його 
притоками і з його історичним водним продовженням, лінією Ловать- 
Волхов. На протязі всього того часу Русь була політично роздроблена 
на ряд більш або менш відокремлених областей, в кожній з яких полі- 
тичншм і господарським центром було велике торговельне місто. . .  
Пануючий політичний фактор цього періоду — політичне роздроб
лення землі під керівництвом міст. Пануючим фактором економічного 
життя у цей період була зовнішна торгівля з викликаними нею лісо
вими промислами, звіроловством і бортництвом.. Це Русь Дніпровська, 
міська, торговельна.»166 Подібні думки заступає також і Рожков,167 
покликуючись на літописну вістку про чорні куниці, що їх як данину 
деревляни мали платити княгині Ользі. Отже форма цієї данини — 
це доказ про мисливство, як головну галузь економіки. Подібно тільки 
трохи ширше висловлюється на цю тему і Доів'нар-Заполь'ский, мов
ляв «землеробські продукти в стародавні часи не були навіть головним 
засобом задоволення основних потреб. Варто лише придивитись до 
оповідання про пири Володимира і можна помітити, що навіть у цей 
порівнально пізний період серед харчових засобів головну ролю відог- 
равали продукти звіроловства і скотарства».168 Подібних цитат можна 
звичайно навести і багато більше. У тому відношенні можна б і циту
вати Преснякова,169 чи навіть відомого совєтського історика Покров- 
ського,170 які також поділяли деякі думки, висловлені у цій т. зв.

16* н . Хлебников. Общество и государство в домонгольский период рус- 
ской истории. ОПБ, 1872, стор. 4—10.

165 Прихильником торговельної теорії був і відомий дослідник Київ
ської Руси — М. В. Довнар-Запольский. Гл. його — История русского на
родного хозяйства. Киев—Петербург, 1911, т. І, стор. 222—223.

166 В. О. Ключевский. Сочинения. Курс Русской истории. Часть І. Мос
ква. Гос. Изд. Дол. Литературы, 1956. Т. I, стор. 8—9.

167 н . А. Рожков. История русского народного хозяйства. ОПБ, 1902. 
Стор. 8—9.

168 м . В. :Довнар-3 апол ьский, цит. пр., стор. 223.
169 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории. Т. I. Киевская Русь. 

Москва, 1938. Стор. 51.
176 М. H. Покровский. Русская история с древнейгаих времен. Москва, 

19*33. Т. I, стор. 16.
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торговельній теорії. Це саме можна сказати і про закордонних епігонів 
Ключевського, як наприклад, праці Кінкеля,171 Мавора,172 Ж іля173 
і багатьох інших. Наведення окремих фраґментів літописних опові
дань нічого не доказує і про це свого часу досить широко писав 
Грушевський. Треба натомість сказати, що більшість істориків ХІХ-го 
ст. не звертали багато уваги на господарські процеси. Головними 
темами для історіографії того часу було вивчення політичної історії, 
історики цікавились деякими питаннями княжої влади, історією прав- 
них відносин, тощо.174 Таким чином в історіографії того часу відомості 
про економічні стосунки відходили на задній плян. Питання торго
вельних відносин вивчалось мабуть більше як будь-яка інша ділянка 
господарського життя і цим частинно можна пояснити велику попу
лярність торговельної теорії. Так було, зрештою, також і в німецькій, 
французькій чи зокрема англійській історіографії того часу. Тим, оче
видно, не хочемо сказати, що погляди торговельної теорії поділяли всі 
історики того часу. Так не було. Питанням розвитку не тільки тор
гівлі, але також сільського господарства на території Київської Русі 
цікавились деякі, наприклад, російські історики ще перед Ключев- 
ським. І так, у Карамзіна, знаходимо деякі інформації про розвиток 
сільського господарства. Карамзін думає, що хліборобство та скотар
ство належали до найдавніших галузей господарства у східніх слов'ян 
і вирішно спричинились до заселення земель. Автор твердить, що 
саме розвиток цієї галузі економіки зумовляв прив’язаність населення 
до місць проживання.175

Треба також сказати, що у зв’язку з підготовою та проведенням 
земельної реформи збільшується увага деяких дослідників до питання 
розвитку сільського господарства. І так, в 1860 р. вийшла праця 
І. Д. Бєлаєва «Селяни на Русі», що її слід уважати першим моногра
фічним дослідженням історії селянства.176 У цій праці, подібно як 
і у раніше згаданій монографії Арістова, використано значну скіль- 
кість першоджерельного матеріялу про економічний розвиток. Бєлаєв

171 j. к  і n k е 1. „Die altrussische Volkswirtschaft naćh den altesten litera- 
rischen und Rechtsąuellen Altrusslands“. Vierteljahrschrift fiir Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. Bd. 10, Heft 3 (1912) p. 299—300.

172 j. M a v o r. An Economic History of Russia. 2nd ed. London, 1925. P. 11.
173 в. G i l l e .  Histoire Economique et Sociale de la Russie du Moyen 

Age au 20e Siccle. Paris, 1949. P. 20.
174 до деякої міри велику увагу до правно-політичної проблематики 

(походження влади) слід також пояснити, зокрема у російській історіогра- 
фшї, відомою полемікою між прихильниками норманської теорії {наприклад, 
Баєр, Шлецер, Карамзін, Кунік, М. Доґодін і ін.) та їх опонентами (Еверс, 
Гедеонов, Іловайський і ін.). Про ці речі ми вже згадували попередньо. Як 
відомо, проти норманської теорії виступив також 1 Грушевський і ці справи 
він обговорює у своїй праці «Історія України-Русі», цит. пр. т. І, стор. 
602—624.

175 Н. М. Карамзин. История государства Российского. Or. Петербург, 
1892. Т. I, crop. 43—44.

176і и. Д. Белаев. Крестьяне па Руси. Изд. 4. Москва, 1903.



РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ 87

подає досить обширні інформації про стан сільського господарства в 
часах Київської Русі та, як знаємо, не поділяє думок Арістова. Автор 
є прихильником погляду про панівну ролю сільського господарства 
ще до часу створення Київської держави. Згідно з його думкою, саме 
поширення хліборобства вирішно спричинилось до збільшення тери
торії окремих племен. У зв’язку з зростанням населення зростала 
також і потреба на освоєння нових земель, придатних до земле
робства.177

Варто також підчеркнути, що у противагу до поглядів Ключев- 
ського, який думав, що сільське господарство здобуло панівне ста
новище у загальному господарському житті Русі тільки в XV-му ст.,178 
другий визначний російський історик Соловйов не поділяв цих думок, 
уважаючи стародавніх слов’ян передусім хліборобами. При харак
теристиці господарських відносин у  Київській Русі на перше місце 
ставив хліборобство, далі скотарство, і тільки на третьому місці — 
промисли, різні види ремесла та товгівлю.179 Подібні думки вислов
лювали також і інші дослідники, як наприклад К. Бестужев-Рюмін180 
та частинно навіть і Платонов.181

У початках ХХ-го ст., у зв’язку з значним поширенням джерельної 
бази історичних дослідів, зокрема у зв’язку з значними поступами 
в археологічній науці, більшість дослідників історії Київської Русі, 
передусім археологи прихиляються до думки про значну чи навіть 
вирішальну ролю хліборобства у загальному господарському житті. 
Дуже цінними у тому відношенні є праці українського археолога 
В. Хвойки, який одним із перших досліджував трипільську, зарубі- 
нецьку та черняхівську культури і його періодизація задержала 
наукове значення і до сьогоднішних днів. На основі археологічних 
знахідок, Хвойка уважав хліборобство не тільки провідною галуззю 
господарського життя, але і доводив його давні традиції. «Отже ми

177 Там же, стор. 7—8.
178 Цю свою відому теорію зв’язував Ключезський з певними міґрацій 

ними процесами населення Сходу Европи, зокрема з переселенням з При
дніпровського чорнозему на територію верхньої Волги. Гл. йото — Бояр
ская дума древней Руси. Москва, 1902. Стор. 13. Слід ствердити, що ці по
гляди Ключевського не мають нічого спільного з т. зв. теорією М. Доїо- 
діна про те, що населення Київської Русі це фактично росіяни, які після 
татарських наїздів переселилися на північ, а українське 'населения при
йшло на Придніпров’я з теперішньої Галичини. Гл. Исследования, замеча
ния и лекции М. Погодина. Москва, 1946. Т. И.

179 Ці думки висловив автор у відомій праці — История России с древ
нейших времен та в цілому ряді статтей, що їх  тут не будемо наводити.

180 к . Веотужев-Рюмин. Русская история. Ст. Петербург, 1872. Т. І, стор. 
55—56. Автор уважає слов’ян в основному осілими хліборобами. Для (під
твердження цієї тези крім джерел використовує також і дащ лАнґвістики.

181 С. Ф« Длатонов. Лекции по русской истории. СПБ, 1901. Стор. 52. 
Хоча Платонов -і уважав хліборобство основною галуззю, проте обробіток 
землі стояв на низькому рівні. Екстензивна техніка виснажувала землю 
і у зв’язку з виснажуванням ґрунтів населення іне булої в початках осілим 
і мусіло постійно зміняти свій осідок, шукаючи за пригожими землями.
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бачили, писав Хвойка, що жителі середнього Придніпров’я слов’ян
ської епохи знали багато галузей виробництва, але ремесла не були 
головною формою праці місцевого населення. Найголовніша роля 
належала все-таки хліборобству і скотарству. Це підтверджується 
дуже численними знахідками різних сільськосподарських знарядь..., 
які були знайдені на городищах і в могилах цього часу, як також 
знахідками величезної кількості зерна, що нерідко зберігалося в ок
ремих приміщеннях. В житлах, як показали дослідження стародавніх 
будівель, знищених пожежею, у відділенні, що було поруч з житловим 
приміщенням, нерідко виявляли цілі шари піджарених зерен пше
ниці, ячменю, жита і проса, іноді вони знаходились в дерев’яних обго
рілих діжках або бочках. В деяких випадках, наприклад у Шарків- 
ському (Шаргородському) городищі, хлібні зерна були виявлені у 
спеціяльних зерносховищах, влаштованих у відділенні поблизу жит
лового приміщення».182 Початки хліборобства, за думкою Хвойки, 
сягають до трипільської культури.

Подібні погляди висловлював також і Грушевський. Говорячи про 
українську територію, початки хліборобства сягають до доби неоліту 
і цю свою тезу автор обґрунтовує використанням багатьох джерел, 
археологічними знахідками, як також даними порівняльної лінгві
стики. «Хліборобство в епоху розселення стає вже підставою хозяй
ства . . .  Початки його сягають правдоподібно ще пра-індоевропейських 
часів, хоч можна вказати тільки слабі сліди його в мові. Що в часах 
неолітичної культури хліборобство у  Східній Европі звісне, ми бачили 
теж. В крузі європейських мов для нього є вже значний запас тер
мінів, і навіть скептичніші дослідники признають у європейської 
групи індоєвропейців досить розвинене хліборобство: що найменше 
три роди хліба — ячмінь, пшеницю і просо, терміни для оранки, 
сівби, жатви, мелення і відповідних прирядів. Ще далі поступило воно 
у пізнішім пожиттю слов’яно-литовської групи, і таким чином вже 
при своїм відокремленню слов’янська група мала значно розвинене 
хліборобське господарство. Краї слов’янської правітчини, особливо 
полуднева її частина надавались для нього дуже добре. Тож не диву
ватися, що хліборобство для слов’ян, судячи по лінгвістичним фактам, 
ще на правітчині стало поважним джерелом поживи».183

Про переважно хліборобський характер населення Київської Руси 
писав досить обширно і Багалій, мовляв «На Україні X—XII ст. була 
розповсюджена досить розвинена форма рільництва й у всякому разі 
осіла, а не кочова. Взагалі кажучи, треба брати на увагу ті особливо 
сприятливі умови до ґрунту і підсоння, в яких була Україна у порів- 
нанню з територією північно-східної Руси для розвитку і землероб
ства».184 Треба сказати, що багато думок Грушевського, Багалія і ін.

182 В. В. Хівойка. Древние обиватели Среднего Приднепровья и их куль
тура в доисторические времена. Киев, 1913. Стор. 61.

183 Грушевський, цит. пр., т. I, стор>. 247—248.
184 д . і. Баталій. Нарис історії України на соціально-економічному 

ґрунті. Цит. щ>., т. І, стор. 259. Гляди також цього ж  автора — Русская исто
рия. Т. І. Княжеская Русь. Москва, 1914. Стор. 146.
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українських та російських дослідників — прихильників погляду про 
сільське господарство як провідну галузь економіки, збігаються з дея
кими теоретичними концепціями відомого дослідника JI. Нідерле, ОДНО
ГО з кращих знавців слов’янського середновіччя.185 Не зважаючи на 
такі чи інші ідеологічні спрямування совєтської економічної та істо
ричної науки, не можна заперечити факту, що в СССР багато уваги 
звертається на вивчення проблем господарської історії. Про ці речі 
ми вже згадували у першому розділі цієї праці. Можна тут тільки від
мітити, що відома полеміка між двома провідними істориками, тобто 
Юшковом і Трековим, про ролю економічних процесів у Київській 
Русі,186 зокрема про такі питання як становище смердів, генеза фео
дальних відносин і т. д. — у великій мірі сприпинилась до уточнення 
окремих етапів у розвитку сільського господарства. І так, базуючись 
на багатих фактичних матеріялах, Греков у численних своїх працях 
про економіку Київської Русі прийшов до висновку, що хліборобство 
було вже досить високо розвиненою галуззю ще до часу утворення 
Київської Русі. В часах Київської Русі — хліборобство було найваж
ливішою галуззю економіки.187 Відкид а-ючи погляди торговельної те
орії, що зрештою зробив також і Юшков та більшість совєтських до
слідників, Греков уважає, що саме на базі високо розвиненого сіль
ського господар,'ства розвинулись і інші ділянки, в тому і ремесло та 
зовнішня ;і внутрішня торгівля. При допомозі археологічних знахідок 
та базуючись на археологічних студіях Самоквасова, Федоровського, 
Третякова, як і також: таких відомих дослідників трипільської куль
тури як Па-ссек та передусім Хвойка, Греков простежив у своїх працях 
історичний розвиток землеробства з найдавніших часів, ‘звертаючи ба
гато уваги на питання вивчення агротехнічного рівня сільського го
сподарства в окремі історичні періоди. Зігідно з думками Грекова, у ча
си Київської Русі панівною формою була форма плужного польового 
землеробства з сівозмінами озимих та ярих культур і парового поля.188 
Слідами Грекова пішов також і Третяков, один з визначніших дослід
ників історії Київської Русі,189 як зрештою і інші історики, як, напри-

185 На увазі маємо відому працю — Slovianske Starożitnosti, що про неї 
ми вже неоднократно згадували.

186 Про це коротко у Мавродіна — гл. «Советская историография соци
ально-экономического строя Киевской Руси». Цит. пр., стор. 55—56.

*87 Цю тезу обґрунтовує Греков у  всіх своїх більших працях, як на
приклад, Феодальные отношения в Киевском государстве. Москва—Ленин
град, 1937; Киевская Русь. Москва, 1953 та зокрема у  великій монографії
— Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. Москва, 1946. Важ
ливішими працями Юшкова на цю тему є — Нариси з історії виникнення 
і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. Київ, 1939; Обще- 
ственно-политический строй и право Киевского государства. Москва, 1949; 
Феодальные отношения в Киевской Руси. Саратов, 1925.

188 Дитання агротехнічного рівня сільського господарства розглядаємо 
в окремому підрозділі.

189 П. Н. Третьяков. «Сельское хозяйство и промыслы». В кн. История 
культуры древней Руси. Т. I. Москва—Ленинград, 1948. Цьому ж  авторові
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клад, Тіхоміров, Мавродшн, Рибаков і ін.190 Подібні думки висловлені 
також у трьох збірниках матеріялів про історію сільського господар
ства,191 цінні матеріяли -подані також у збірнику праць з історії древ- 
ньоруського села, що його видав в 1956 р. державний історичний музей 
у  Москві.192 Виданий в Україні двотомник Історія селянства У країн
ської РСР193 дуже мало уваги присвячує вивченню історичного роз
витку сільського господарства княжих часів. Це явище має свої 
причини і як це ми вже відмітили раніше — українські історики в 
СССР, зокрема після розгрому української історичної науки Сталіном. 
дуж е мало уваги присвячують вивленню історичних процесів у Київ
ській Русі. Це сьогодні майже виключна домена російських істориків. 
Натомість більшу активність виявляють українські археологи і в тому 
відношенні маємо ряд нових цікавих праць, про що говоритимемо 
докладніше дещо пізніше. На тому місці можна тільки згадати про 
цікаву монографію Довженка — Землеробство Д ревньої Р ус і, в якій 
автор також заступає погляд про провідну ролю сільського господар
ства в економіці Київської держави.194

Якщо говорити про українських істориків поза межами СССР, то 
цього погляду придержувався О. Терлецький (використовуючи пере
важно думки Грушевського) та зокрема один з найвизначніших укра
їнських археологів — Я. Пастернак. У виданій у Канаді праці Пастер
нака Археологія України автор стверджує, що «головним зайняттям 
населення України ще з трипільських часів було хліборобство, яке 
давало економічну основу суспільства і в княжій добі досягло висо
кого рівня розвитку».195

З дослідників-чужинців за кордоном (враховуючи тут також і ро
сійських істориків) то треба сказати, що ще навіть і тепер торговельна 
теорія має багато прихильників і про це вже згадувано у попередніх 
рядках. Одначе Вернадський, який безперечно належить до провідних 
постатей, у багатьох випадках поділяє думки Грекова про високий

належить також і  дуже цінна праця пгро сільське господарство лісових ра
йонів, де було поширене вирубне землеробство — Подсечное земледеление 
в Восточной Европе, 1932.

190 з  визначніших істориків-економістів тільки С. Струмілін виступив 
проти провідної ролі сільського гоподарства в економіці Київської Русі. 
Струмілін думає, що низький рівень агротехніки не міг 'забезпечити на
лежної продуктивності у сільському господарстві того часу і таким чином 
сільське господарство не могло бути основним джерелом існування насе
лення, згл. головною галуззю виробництва. Гл. С. Струмилия «К истории 
земледельческого труда в России», Вопросы экономики, ч. 2, 1949.

191 Материалы по истории земледелия СССР. Сборник I, Москва, 1952; 
Сборник II, Москва—Ленинград, 1956; Сборник III, Москва, 1959.

192 Очерки по истории русской деревни X —XIII вв. Труды ГИМ, вып. 
32, Москва, 1956.

193 Історія селянства Української РСР, цит. пр., стор. 23—30.
194 в. Й. Довженок. Землеробство древньої Русі. Київ, 1961.
195 я. Пастернак, цит. пр., стор. 560.
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рівень розвитку хліборобства у часах Київської Русі.196 Подібну по
зицію займають також і інші дослідники, як наприклад, Шефтель,197 
В. Волш,198 І. Спектор199 та зокрема — Р. НІмідт200 і Блюм.201 Також 
і в новіших працях польських істориків заступається думка про па
нівну ролю сільського господарства в економіці Київської держави. 
Можна згадати прихильників цього погляду — Г. Ловмянський, 
В. Генсель та С. Подвіньска.202 Автор цих рядків також прихилюється 
до цього погляду, обґрунтовуючи свої думки в першу чергу знайде
ними інформаціями в історичних джерелах, як і також на певних 
дедукціях, про що говоритимемо згодом.

Історичні доюерела

Як відомо, до наших часів збереглось дуже мало писемних джерел, 
що відносяться безпосередньо до доби середньовіччя. Письменні па
м’ятки напевно були, але треба догадуватись, що їх  знищено у зв’язку 
з пізнішими воєнними подіями, зокрема татарським завоюванням. 
Немає жодної праці присвяченої економічній проблематиці на взірець 
візантійського «хліборобського закону», пам’ятки VIII-го ст. Літописи 
звертають особливу увагу на політичні події і подають дуже скупі 
інформації про господарське життя того часу. Трохи більше інформа- 
цій маємо у Руській Правді, але і вони більш фрагментарного харак
теру. Декілька згадок про хдіборобство зустрічаємо також у творах 
художньої літератури того часу.

У літописі «Повість временних літ» є дуже скупі інформації про 
хліборобство і деякі цікавіші місця наводимо. І так, у записі для 862 p., 
при нагоді подання відомого оповідання про запросини Рюрика .гово
риться, мовляв «земля наша велика и обильна», тобто слов’янські 
посли характеризують Русь як «обильну» землю, багату на хлібороб
ські продукти.203 У записі подій про боротьбу Ольги з деревлянами 
в 945—46 pp. літопис подає звернення Ольги до деревлян, мешканців

196 G. V е r n ad s k у . Kievan Russia. Op. cit. p. 109.
197 M. Szef tel. „Aspects of Feudalism in Russian History". In: Feudalism 

in History. Ed. by R. Coulborn. Princeton. 1946.
198 w . B. Walsh. Russia and the Soviet Union. A Modern History. Ann 

Arbor, 1958. P. 29.
199 I. Spector. An Introduction to Russian History and Culture. 3rd ed. 

Princeton, 1961. p. 19.
-00 R. E. F. Smith. The Origins of Farming in Russia. Paris. 1959. p. 67.
201 J. Blum. Lord and Peasant in Russia from 9th to the 19th Century. 

Princeton, 1961. p. 21.
202 и. Łowmiański. Podstawę gospodarcze formowania się państw  słowiań

skich. Warszawa, 1953; W. Hensel. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. 
Warszawa, 1956; Z. Podwińska. „Narzędzia uprawy roli w Polsce w okresie 
wczesnośredniowiecznym“. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. V. 2, 
№  2, 1954.

203 Повесть временных лет, цит. пр., crop. 18.
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Іскоростеня, мовляв «все гради ваши предашаїся мніь, и ялися подаль, 
и долають нивы своя и земл'Ь своя; а вы хочете изьмерети гла- 
домъ»,204 що, очевидно, свідчить про те що хліборобство було основ
ною галуззю економіки деревлян. При нагоді опису облоги Білгорода 
печенігами в 997 р. зустрічаємо оповідання про харчування населення, 
тобто сільськогосподарські продукти. Це місце літопису наведемо 
повністю, бо народні легенди205 звичайно досить докладно характе
ризують загальні погляди того часу.

В л'Ьто 6505 (997). Володимиру же шедшю Новугорооду по вер
ховью ^ всЬ на печен'Ьгы, бЪ бо рать велика бес перестани, в се же  
время ув'Ьд'Ьша печен'Ьзи, яко князя н'Ь ту, и придоша и сташа около 
Б'Ьлагорода. И не дадяху выл-Ьсти из города, и бысть глад велик 
в город О, и не 6Ъ лз*Ь Володимиру помочи, не 6Ъ бо вой у него. 
печен'Ьг же множьствоо много. И удолжися остоя в гоород'Ь И б'Ь глад 
велик, и створиша вЪче в городЪ, и рЪша: «се уже хочем померети 
от глада, а от князя помочи нЬту; да луче ли ны померети? дадим ся 
печен’Ьгом, да кого живят, кого ли умертвять; уже помираем от гла
да»; и тако сов-Ьт створиша. БЪ же един старець не был на вЪчи 
томь, и выпраша: ^что ради вЪче было?» И людье пов'Ьдаша ему. 
яжо утро хотят ся людье передати печенегом. Се слышав, посла по 
старейшины градьскыя, и рече -им: «слышах, яко хочете ся передати 
печен'Ьгом». Они же рЪша «не стерпять людье глада». И рече им 
«послушайте мене, не передайтеся за 3 дни, и я вы что велю, ство
рите». Они же ради об'Ьщашаїся послушати, и рече им: «сберЪте аче 
ш по горсти овса, или пшешщ'Ь, ли отрубей»; они же шедше ради 
онискаша. И повел'Ь, женам створити цЬжь, в немьже варять кисельг 
и повел'Ь ископати колодязь и вставити тамо кадь, и нальяти цЬжа 
кадь. И повел'Ь другый колодязь ископати, и вставити тамо кадь, и 
•повел'Ь искати меду; они же шедше взяша меду лукно, б'Ь бо пог
ребено в княжи медуши; и повел'Ь росытити велми и въльяти в кадь 
в друзЪмь колодязи. Утро же повел'Ь послати по печен'Ьгы; и горо
жане же р^ша, шедше к печенЪгом: «поймете к ■соб'Ь таль нашь, 
а вы пойдете до 10 мужь в град, да видите, что ся дЪеть в град'Ь- 
нашем». Печен'Ьзи ж е .ради бьюше, мняще, яко предаемся хотять, 
пояша у них тали, а сами избраша лучыпи'Ь мужи и пслаша в град, 
да розглядають в город'Ь, что ся д'Ьеггъ. И придоша в город, и рекоша 
им людье: «пошто ігубите себе? коли можете престояти нас? аще 
стоите за 10 л'Ът, что можете створити нам? Им'Ьем бо кормлю от 
земл'Ь; аще ли не веруете, да узрите своима очима». И приведоша 
я к кладзю, ид'Ьже цЬжь, и почерпоша вЪдромь и льяша в латки,, 
и яко свариша кіїсель, и пош ш е придоша с ними к другому кладзю, 
и почерпоша сыты, и почаша ясти сами первое, потомь же Печен'Ьзи. 
И удивишася, и рекоша: «не имуть в'Ьры наши князи, аще не ядять 
сами». Людье же нальяша корчагу цЬжа и сыты от колодязя, и вда- 
ша печен'Ьгом; они же пришедше повіздаша вся бьшшая. И варивше 
яша князи печен'Ьзьстии, и подивишася, и поимше тали своя и онЬх 
пустивше, въсташа от града, въсвояси идоша.

204 Там же, стор. 87.
205 Хрестоматія давньої української літератури до кінця XVIII ст. Ред. 

О. І. Білецький. Київ, 1967. Стор. 29.
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З наведеного бачимо, що у зв’язку з довгою облогою у Білгороді 
почався голод. Дякуючи винахідливості одного з «старців» удалося 
перехитрити ворога і з вівса та пшениці зварено кисіль і діжу з кисі- 
лем поставлено в один колодязь. З князівського меду зварено ситу 
і діж у з нею поставлено в другий колодязь. Тоді і запрошено представ
ників ніби для переговорів, а в дійсності щоб їм показати, що у Біл- 
городі є багато харчів. Як зазначуе Грушевський206 «подібний мотив 
є в оповіданню Геродота про облогу Мілета лідійцями. Тразібул, тіран 
мілетський звелів знести все що було хліба на майдан, і засівши за 
пир саме в той час, коли мали прийти лідійські посли. Коли лідійці 
довідались, що у Мілєті не тільки нема голоду, а навпаки мілетяни 
пирують, вони запропонували перемиря і залишили облогу».

Не треба забувати про те, що у літературних творах цієї доби 
нерідко художні образи та символіка ілюструються саме аналогіями 
до сільськогоспдарських робіт та побуту. Таким чином народній побут 
тісно пов’язаний з хліборобською культурою. Прикладів на це досить 
багато. І так, повертаючись до «Повісті временних літ» діяльність 
князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого порівнюється з 
працею орача і сіяча. У записі для 1037 р. подано таку характеристику: 
«Яко же бо се н'Ькто землю разореть, другый же нас'Ьеть, ини же по
жинають и ядять пищю бескудшгу, — тако и  сь. Отець (бо сего Воло- 
димерь землю взора и умягчи, рекше кращеньемь просв'Ьтивь. Сь же 
нас'Ья книжными словесы сердца верных людий; а мы пожинаемь, 
ученье приемлюще книжное».207 Також і при нагоді згаданого вже 
раніше Долобського з ’їзду князів в 1103 р. наведено промову князя 
Володимира Мономаха про працю селянина на рілі та небезпеку у  
зв’язку з нападами половців, мовляв «Оже то начнеть орати смердь 
и приьхавь половчинь ударить и стрелою, а лошадь его поиметь, а 
в село его 'Ьхавь иметь жену его и д*Ьти его, и все его им'Ьны».208 У 
«Слові про похід Ігоря» військова битва порівнюється з молоченням 
хліба на току, ото ж  знову асоціяція до сільськогосподарських робіт.

Характеристика селянина-хлібороба — це символ мирної праці, 
спокою і добробуту населення, з другого боку — відсутність селянина- 
орача на полі символізує воєнне лихоліття. І так у «Слові про похід 
Ігоря» опис битви переривається, може щоб ослабити її напруження, 
як зазначає Грушевський, ремінісценцією давніших княжих міжусо
биць. Подаємо переклад на українську мову цей уривок за Грушев- 
ським:209 «Тоді за Олега Гориславича сіялось та поростало усобицями. 
Гинуло добро даждьбожого внука. В княжих коромолах скоротили си 
віки чоловікам. Тоді по руській землі рідко ратаї гукали, а часто

2°б М. Грушевський. Історія української літератури. Нью Йорк, Книго- 
спілка, 1959. Т. II—III, стор. 157.

207 Повесть временных лет, цит. пр., т. I, стор. 102.
208 Там же, стор. 183.
209 м .  Грушевський. Історія української літератури, цит. пр., т. II—III, 

стор. 183.
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граяли ворони, трупе собі ділячи, та галки свою річ говорили, змов
ляючись летіти на поживу».

Також у писаннях єп. Кирила Турівського, відомого церковного 
письменника 60—80 pp. ХІІ-го ст. зустрічаємо ряд аналогій-порівнянь 
церковного провідника до селянина-орача, який привчає молодого 
вола до оранки. Наведемо цей уривок з проповіді на провідну неділю 
у перекладі М. Возняка: «Сьогодні орачі слова, які приводять словес
них бичків до духовного ярма, погружаю,ть хрестне рало в мисленних 
борознах, виорюють борозну каяття і всипають духовне зерно, тішать* 
ся надіями на будуче добро».210 Як зазначує Возняк, Кирило Турів- 
ський використовуючи кращі зразки візантійської літератури (у дано
му випадку Григорія Богослова) «Випускав такі риси оригіналу, які 
не відповідали турівській чи київській природі, він не згадав ні про 
корабель, ні про дельфіна і таке інше, що приходило у візантійському 
джерелі».211 «Сьогодні небо прозоре; сьогодні сонце вище й ясніше; 
сьогодні коло місяця ясніше та збір звізд чистіший. Сьогодні примиря
ються хвилі з берегами, хмари з сонцем, вітри з повітрям, земля з 
ростинами і т. д. Вже хлібороб устромлює в землю плуг, підносячи
очі вгору, й закликає на поміч роздавця плодів; уж е веде він під ярмо 
одного вола, нарізує пишну борозну й тішиться надіями».212

Плуг, знаряддя для обробітку землі, згадується у багатьох писем
них пам’ятках. Як відомо, плуг та рало як податкові одиниці згаду
ються у літописі. І так, у «Повісті временних літ» згадується про да
нину, яку платять в’ятичі від рала — «казарамь по шьлягу от рала 
даемь». У записі для 981 р. князь Володимир «вятичи победы и воз
ложи на ня дань от плуга, яко же и отець его им&ше».213

Досить багато про сільське господарство згадується у Руській 
Правді. У цьому важливому юридичному документі не тільки широко 
обоговорюється питання охорони земельних володінь (кари за пере- 
орання межі, тощо), але і зустрічаємо тут перелік продуктів сіль
ського господарства — жито, пшениця, ячмінь (Правда Ярославичів),. 
у статті 57-ій згадано сільськогосподарське знаряддя — плуг і борону, 
подано також кари за пошкодження робочої худоби та землеробського 
знаряддя. Руська Правда згадує також про сховище на зерно — «оже 
крадут гоумно или жито в яме».214

Треба погодитись з Грушевський, який ці справи досить детально 
розглядав та прийшов до висновку, мовляв «у пам’ятках ХІ-го ст.
— в літописи, в давніших частях Руської Правди, у Нестора (Житіє 
Теодозія) згадуються всі важніші роди хлібних і культурних рослин: 
пшениця, овес, жито, ячмінь (властиво ячмінний солод), просо, горох, 
мак, лен (льняне насіння на олій). . .  З  хліборобських знарядь в укра

210 м. Возняк. Історія української літератури. Т. І. До кінця XV віку* 
Львів, 1920. Стор. 141.

211 Там же.
212 Там же.
213 Повесть временных лет, цит. пр., т. І, стор. 47, 59.
214 руська Правда, ст. 40, Карамзінського списку.
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їнських пам’ятках XI—XII ст. знаходимо: рало, плуг, борону, мотику, 
рискаль, рогаліе, ціп; з хліборобських робіт — оранку («орати»), сівбу, 
жниво («снопи»), молочення, віяння».215

Якщо говорити про вже досить розвинений рівень сільського гос
подарства у часах Київської Руси, то очевидно традиції хлібороб
ства серед східніх слов’ян мають довгу історію, без якої важко бу
ло б зрозуміти чому саме ця ділянка відогравала першорядну ролю 
в економічному житті цього часу. Про ці традиції говорять нам деякі 
візантійські джерела, розповіді східних, зокрема арабських письмен
ників. Перші повідомлення про існування хліборобства серед слов’ян 
відносяться до п’ятого століття. На увазі маємо повідомлення Геродота 
про скитів-орачів, які сіяли хліб та його продавали.216 Візантійські 
джерела VI—VII ст. згадують переважно про побут слов’ян-антів на 
Дунаї, тобто території найбільш відомій візантійським авторам. Дов- 
женок слушно зауважує, що ці відомості «можуть бути віднесені і до 
слов’ян антів Подніпров’я. Адже є серйозні підстави вважати, що По- 
дунав’я і Балканський півострів були колонізовані слов’янами саме
зі сходу, переважно з Подніпров’я; і останні на нових місцях про
живання зберегли такий самий господарський уклад і звичаї, які були 
в них на Подніпров’ї.»217 Візантійський письменник VI-го ст. Маврикій 
Стратег, автор відомого твору «Стратегікон», в якому багато уваги 
присвячено також і описам воєнних подій, подає цікаві вістки про 
розвиток хліборобства. Говорячи про слов’ян, цей візантійський пись
менник відмічує, що «у них велика кількість різної худоби і плодів 
земних, що лежать купами, особливо проса і пшениці».218 Хоча араб' 
ські письменники цікавились переважно торговельними справами, але 
також і у них знаходимо описи господарського побуту та деякі інфор
мації про сільське господарство. І так, наприклад, арабський подорож
ник Х-го ст. Ібн-Руста зауважує, що слов’яни «найбільше сіють (вони) 
просо, а в часі жнив беруть просяні зерна у ковші, піднімають їх  до 
неба і говорить: ’Господи, Ти, який постачав нам їж у (до цього часу), 
дай і тепер нам її в достатку’».219

215 м . Грушевський, Історія Украгпи-Руси, цит. пр., т. І, стор*. 254.
216 Гл. В. В. Латшпев. Известия древних писателей греческих и латин

ских о Скифии и Кавказе. СПБ, 1893. Т. I, стар. 16; Г. Т. Кавпаненко. Пле
мена скіфського часу на Ворсклі. Київ, 1967.

217 В. Й. Доеженок, цит. пр., стор. 22. Гл. також П. Н. Третьяков «Во
сточнославянские черты в быту населения Придунайской Болгарии», Со
ветская Этнография, 1948, ч. 2, стар. 170—183.

2is Гл. А. В. Мишулин. «Древние славяне в отривках іреко-римских и 
византийских писателей по VI в.» Вестник Древней Истории Ч. I, 1941. 
Стор. 253.

219 Гл. Нариси стародавньої історії України, цит. пр., стар. 396. Інший 
арабський письменник Ібрагім-Ібн-Якуб також описує господарський по
бут слов’ян та, говорячи про хліборобство, підкреслює, що вони сіють у  дві 
пори року, влітку і навесні» (Известия Алъ-Бекри и других авторов о Р у
си и славянах. Ч. І, СПБ, 1878. Стор. 54). Ібн-Фалдан, описуючи торговлю
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Мітологія та релігійні вірування давніх слов’ян є ще одним дока
зом про поширення хліборобської культури, бо, очевидно, такі сим
воли як Перун — бог грому і блискавки, Стрибог — бог вітру, Велес
— бог і покровитель худоби, вказують на хліборобський характер на
селення ще в доісторичні часи.

Про хліборобський характер давніх слов’ян свідчить також і ка
лендар. Деякі назви місяців мають довгу традицію та відповідають 
певним стадіям у праці над ріллею, яка виконувалася у даному місяці. 
Інші назви місяців відповідають певним явищам у природі, що ча
стинно пов’язані також із хліборобськими рисами у щоденному житті. 
І так, наприклад, назву місяця «січень» можна пояснити підготовчими 
роботами у зв’язку з приготуванням участку землі для посівів шляхом 
вирубування дерев. Місяць «березень» ( старинна назва — «березол») 
відповідає процесові випалювання березового лісу для обробітку землі, 
у квітні розцвітали квіти та овочеві дерева, травень — місяць багатий 
на траву для випасу худоби. Назви місяців «червень» і «липень» зви
чайно пояснюють певними явищами у бджільництві. У червні бджоли 
виводять «черву» (личинки), у  липні дають мід-липовець. У серпні 
збирається урожай серпаїми, вересень <пов’язаний з молотьбою збіжжя  
і відповідає старому термінові «врешти».220

На цю тему існує велика література і немає причини нам тут ці 
справи розглядати, бо це надто збільшило б наш короткий огляд. За
цікавлених читачів відсилаємо до багатої етнографічної літератури. 
Для ілюстрації тільки згадаємо М. Сумцова, який дуже докладно вив
чав обрядове вживання хліба і прийшов до висновку, що ці звичаї «є 
найбільш повне виявлення стародавнього хліборобського побуту і ре- 
лігійно-мітологічного світогляду, що на ньому грунтується».221 Про 
народну словесність, зокрема поезію родинно-господарського побуту 
писав і Грушевський, та ці речі є загально відомі.22-

Багато доказів про провідну ролю сільського господарства в еконо
міці Київської Русі дає мова, згл. окремі слова що їх  зустрічаємо у  
пам’ятниках цієї доби. Певні лінгвістичні порівняння свого часу до
сить широко використав Грушевський і про ці речі ми вже також 
згадували. Для ілюстрації наведемо тут декілька прикладів. «Жито»
— це праслов’янське слово і означає поживу (від слова «жити») та 
служить рівночасно загальним означенням хліборобських продуктів, 
як головного предмету поживи. В церковному уставі КНЯЗЯ Володи-

слав’янських купців та їх  релігійні звичаї, зтадує при цій нагоді хліб, м’я
со, коней, молоко і інші сільськогосподарські продукти, що їх слов’яни при
носили своїм богам та клали в могили з покійниками. Гл, А. Я. Гаркави. 
Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПБ, 1870. 
Стор. 95.

220 Довженок, цит. пр., стор. 18—19.
221 н .  Ф. Сумцов. Хлеб в обрядах и песнях. Харьков, 1885. Отор. 48.
222 jvt. Грушевський. Історія української літератури, цит. пр., т. II—III, 

стор. 144—149.
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мира Святославича говориться про десятину прибутків, яка «от вся
кого стада и от всякого жита», тобто від усіх  посівів, з  володінь князя 
надходила на користь збудованої ним церкви.223 Слово «жито» вжи
вається також у  розумінні хліба у  зерні, як наприклад у  Руській  
Цравді: «Оже крадут гоумно или жито в яме».

Також і літописне слово «обилие», означає урожай хліба, хліб не 
зібраний і багатство взагалі. «Земля наша велика и обилна», гово
риться, як це ми вж е попередньо цитували, у  літописі з нагоди приз
вання на Русь варягів. Подібне значення зустрічається у  записі для 
1071 p., з  нагоди повстання волхів у  Ростовській землі.224 Борошно 
(старослов’янське «брашьно») є спільним для слов’янських мов і озна
чає їж у  взагалі (чи навіть часом майно, як зауважує Грушевський) 
та у спеціяльному розумінні — муку. Рівень землеробства віддзерка
люють також слова, що їх  уживається для оброблювання землі —  
«нива» (як також «рілля», слово спільне з західнослов'янськими мо
вами), назва для необробленої землі — «ляда», «цілина», як також  
слова «орати», «сіяти», «ратай» тощо.225

Підтвердження про порівнально високий розвиток сільського гос
подарства у  стародавніх слов’ян дають численні археологічні пам’ятки 
і це очевидно окрема тема, яка не входить у  рямки цього огляду. 
Можемо тут тільки сказати, що сьогодні у  розпорядженні археоло
гічної науки є велика кількість пам’яток, які досить задовільно харак
теризують стан хліборобства не тільки в часах Київської Русі, але 
і перед створенням цього державного осередка. Знаємо, наприклад, 
що поселення черняхівської культури (тобто в часі з другого до п’ято
го століття) були розташовані у  місцевостях найбільш придатних до 
хліборобства.226 Про працю Вікентія Хвойки, одного з найвидатніших 
археологів, знавця трипільської, зарубинецької і черняхівської куль
тур, ми згадували вж е попередньо. Як 'знаємо, на поселеннях VII—X 
ст., роменсько-борщевського типу нерідко знаходимо окремі ями для 
збирання зерна разом з звуглілим зерном пшениці, жита, проса, тощо. 
Хліборобське знаряння і зерно виявлено у  розкопках у  Старій Ладозі 
(у культурних шарах IX—X ст.), як і зрештою у  численних розкоп
ках городищ XI—XII ст., наприклад, на Княжій горі (М. Білящев- 
ський), Дівич-горі (В. Г. Гезе), на Донецькому городищі (Федоров- 
ський), на городищі княжого Галича-Крилосу (Пастернак) та зокрема 
на Райковецькому городищі (розкопки совєтських археологів в 1929—  
35 pp.). Таким чином хліборобське знаряддя, зерно і інші предмети

223 Довжешж, цит. пр., СТОр. 16.
224 Повесть временных лет, цит. пр., т. І, стор. 117.
225 про ці справи докладніше — А. Будилович. Первобытные славяне 

в их языке, быте и понятиях по данным лексикалъным. Ч. I. Киев, 1878. 
Стор. 93—98; Ч. II, Киев, 1894. Стор. 20—33.

226 Одною з новіших праць на цю тему є монографія I. С. Виеокура — 
Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межи
річчя II—V ст. н. е. Київ, Внво Наукова Думка, 1972.
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сільськогосподарського вжитку були виявлені майже в усіх розкоп
ках різних періодів.227 Саме цей факт наглядно підтверджує існу
вання сільського господарства, як провідної форми господарської ді
яльности населення від часів трипільської культури. В часах Київ
ської Русі цей розвиток хліборобства продовжувався і сільське госпо
дарство явсляється безперечно основною галуззю економічного життя 
населення та підставовою базою економіки тих часів.

227 Перегляд важливіших совєтських праць знайде читач у бібліогра
фічному довіднику І. Г. Шовкошіяса — Розвиток радянської археології на 
Україні, 1917—66. Київ, 1969, як також у згаданих працях Пастернака і 
Довженка.
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

ПІ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Системи хліборобства

Питання характеристики рівня розвитку хліборобства зв'язане з 
насвітленням ряду чинників технологічної натури. На увазі тут треба 
мати такі питання як вивчення наявних систем обробітку ґрунту як 
важливого покажчика врожайної та продуктивності сільського госпо
дарства тих часів, тобто значення і потому вагу таких систем, як 
вирубна, перелогова та парова з двопільною та трипільною сівозмі
нами. Не менш важливою справою є також насвітлення взаємозв’яз
ку між різними системами обробітку ґрунту та знаряддями виробни
цтва, тобто такими знаряддями, як наприклад, рало чи плуг, які, оче
видно, мали функціональну диференціяцію. Скількість сільськогос
подарського населення, його досвід у сільськогосподарських роботах, 
як і зрештою якість ґрунтів та інші чинники суто географічної на
тури, також вирішно впливають на розвиток технічного рівня хлібо
робства. Рівень розвитку техніки хліборобства був очевидно зумов
лений також і іншими чинниками соціяльного та політичного харак
теру, як наприклад, розмірами землеволодінь, ролею княжого законо
давства, спроможностями княжої влади сповняти оборонні функції, 
тощо.

Вивчаючи загальну структуру та розвиток сільського господар
ства, більшість дослідників заступає думку про значно вищий рівень 
техніки хліборобства у південних районах Київської Русі,228 тобто 
у першій міірі на землях які відповідають території теперішньої 
України. Відома, очевидно, також і концепція Ключевського про пе
реміщення населення з Подніпров'я у Верхнє Поволж'я з сьогодні

* Гл„ Український Історик, ч. З—4, стар. 84—98, 1973.
228 Гл. Греков. Крестьяне на Руси, цит. пр., стар. 48-49; Słowiańszczyzna 

Wczesno-średniowieczna. Wyd. 2. Warszawa, 1956 p. 13-14; В. Й. Довженак у 
праці — Землеробство Древньої Русі — посередньо на часом і безпосередньо 
підчеркує ці різниці між півднем і північними землями, хоча безпосеред
ньо проі українські землі не говорить. Цю цінну працю українського архе
олога ми неоднократно будемо цитувати у дальших частинах цього огляду.
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вже неактуальними твердженнями історика про те, що господарська 
діяльність населення Київської Русі суперечила природно-географіч- 
ним умовам і тому постійно відбувались міграційні процеси.229 Ці мі** 
ґраційні процеси населення у зв'язку з характером хліборобства, тоб
то пануванням вирубної та [перелогової систем, старався обґрунтува
ти також і Советов, моівляв «тільки одна крайна нужда, тобто ціл
ковита нестача у лісі або реґляментація уряду, могли зупинити росіян 
від їх вікової пристрасті бродити нарізно, щоб ліс ронити, ниіви зорю
вати і двори рубити і ставити» . . .  Тому сама собою сформувалась 
напівкочова система господарства; орали землю наїздом, перелогом, 
рубили, підсушували і спалювали ліси; потім коли земля біля «по
чинку і осілості» виснажувалась, її залишали і шукали нової побли
зу, а сколи і тут такої не було, кидали зовсім старе попелище і пере- 
силялися на землі більш родючі».230 Ця теорія про кочівничий харак
тер населення покривалась частинно з поглядами багатьох істориків, 
які заступали думку про примат зовнішної торговлі та лісових про
мислів у тодішній економіці. Це питання т. зв. торговельної теорії ми 
вже обговорювали і немає потреби до цієї справи більше повертатися.

М. А. Покровський був одним з перших дослідників, який старався 
представити розвиток технологічних процесів у сільському господар
стві у зв’язку з загальним розвитком продукційних співвідношень у 
економіці даного історичного періоду. І так, згідно з твердженнями 
цього історика, еволюція техніки хліборобства відбувалась у трьох 
етапах: вирубна система, перелогове господарство та вкінці трипільні 
сівозміни. Поширення трипільної системи наступило, за думкою По- 
кров-ського, в XV—XVI ст., у залежності від району, наприклад, у 
Новгородських землях раніше. Натомість вирубна і перелогова сис
теми (як давніші) унеможливлювали осілість населення, це сталося 
тільки при наявності трипілля, яке прикріпило населення до місця 
його осідку.231

Як відомо, б писемних джерелах не доховалось жодної згадки 
про існуючі в той час системи хліборобства. Про це можна говорити 
тільки на підставі деяких археологічних знахідок та етнографічного 
матеріялу. Найдавнішою системою обробітку ґрунту було т. (зів. мо- 
тижне хліборобство, поширене у лісостепових районах Східної Евро- 
пи. Основною характеристикою цієї системи обробітку ґрунту було 
впрошування сільськогосподарських культур на близьких до осідку 
хлібороба участках землі. Землю обробляли при допомозі мотики. 
Як можна догадуватись мотижне або мотикове господарство давало 
досить обмежені можливості, і у зв’язку з поширенням управної 
площі виникала потреба постепенно освоювати ділянки землі відда
лені від місця осідку хлібороба. Також, протягом певного часу, окре
мі ділянки землі у близькому сусідстві до осідку населення, утрача

229 В. Ключевский. Боярская дума, цит. стар., стор. 13.
230 А. Советов. О системах земледелия. СПБ, 1867, стор. 15.
231 М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, цит. пр., 

т. I, стор. 43-44.
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ли родючість і їх треба, було залишити на певний час «для відпочин
ку», для відновлення органічної структури ґрунту.

Перелогова система вимагала наявності великих площ вільної зем
лі придатної для обробітку і ця система була панівною формою у 
стародавніх слов’ян, переважно у лісостеповій смузі, їв першому ти
сячолітті. У часі створення Київської держави незаймані землі при
датні для управи ґрунту поважно зменшились, зокрема на Придні
пров’ю, як про це говоримо докладніше у дальших частинах цього 
розділу. У густо населених районах середнього Подніпров’я майже 
вся земля належала приватним власникам і київське законодавство 
охороняло земельні посілості, встановляючи кари за переорання ме
жі, тощо. Таким чином перелогова система могла мати панівне зна
чення тільки на південних та південно-східних кордонах Київської 
Русі232 і при ній системі орну ділянку обробляли доти, поки вона 
давала урожай. Виснажений участок землі залишали і розорювали 
іншу ділянку. Таким чином наявність придатної до управи вільної 
землі було основною передумовою для поширення перелогової сис
теми.233

У зв’язку з природними умовами лісової полоси Східної Европи, 
тут найдавнішою системою було т. зв. вирубне господарство. Праця 
П. Н. Третьякова — Подсечное земледеление в Восточной Европе —

232 Довженок наводить приклад існування перелогової -системи на По- 
росоі, що межувало з степом. Як 'зазначує автор, «у зв’язку з появою ко
чівників-печенігів в степу слов’янське населення було змушене відійти 
з Доро'сся на, північ, але в ХІ-му ст. воно знову повернулось туди., Цьому 
особливо сприяли заходи Ярослава Мудрого, що виявились у  будівництві 
містцфортець на Росі, в яких були зосереджені військові ґарнізони. Тут 
з дозволу київських князів оселялись вихідці в кочівників, які перехо
дили до осілого життя і займались землеробським господарством. Це були 
торки, берендеї, коуї, які загадуються у літописі під іменем чорних клу- 
боків  ̂ Саме в цьому краї мала бути значна кількість вільних земель, при
датних для перелогового землеробства.

В літопису в зв’язку з оповіданням про спустошливий напад полов
ців в 1093 р. наводиться опис пороіського ландшафту. Літописець як би 
проходить зором по полях, пригадуючи їх вигляд до половецького нападу: 
«Юрейдемъ поля, йде ж е пасома б'Ьша стада конь, овця и волове, все 
тыше, яон'Ъ видимъ, нивы поростъше зв'Ьремъ жилаша бьшпа. З наведе
ного опису полів можна зробити висновок про наявність на Пороссі в 
кінці XI ст. перелогової системи. Тут відзначається існування нив, що 
оброблялися, і полів які були випасами для худоби. Такий розподіл земель 
еа ниви, що оброблялись, і поля, що довгий час знаходилися у перелозі 
і використовувалися як сіножаті і пасовища, якраз характерний для пе
релогової системи господарства». Довженок, цит. пр., стор. 104.

233 Перелогова система обробітку ґруїнту була відома в XVIII—XIX ст. 
на Сибіру, в Уралі і Казахстані. Про ці справи гл. докладніше у  таких 
дослідників — А. Советов, цит. пр., стор. 57; М. Н. Ядринцев «Западно- 
Сибирская низменность», Живописная іРоссия, т. XI, 1884, стор. 40; Ма
териалы по киргизкому землепользованию степных областей. Воронеж, 
т. 5, 1903, стор. 124-25; Нариси стародавньої історії Української РСР, цит. 
гср., стор. 405.
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є одною з найкращих спроб у науковій літературі не тільки схарак
теризувати вирубне господарство але і пов’язати розвиток цієї сис
теми обробітку ґрунту з загальними економічними процесами даного 
району. Як відомо, вирубне господарство зберіглось протягом довшо
го часу на російських землях, як наприклад, в бувших Архангель
ській, Вологодській і Олонецькій губерніях та було поширене також 
і у Прип’ятсьхо'му Поліссі ще навіть у ХІХ-му ст. Вирубне хлібороб- 
ство характеризується обробітком лісових ділянок під посіви при 
допомозі досить примітивних знарядь, сокири і вогню. Щоб приго
тувати участок землі для управи треба було спочатку вирубати ліс, 
після цього як дерево висохло його спалювати та покривати ґрунт 
попелом. При цьому треба було попекти ґрунт на глибину не менше
5 см., що було одним з засобів боротьби з бурянами. Після цього зем
лю орали, переважно сохою, і засівали. Треба також сказати, що ча
сом засівали безпосередньо у попіл, без попереднього розорання. У 
зв'язку з наявністю грубого шару попелу ґрунт був дуже врожайним 
і засіви протягом перших двох або трьох років давали високі резуль
тати.234 Після виснаження землі цю ділянку залишали і розчищали 
нову. «За етнографічними даними, для обробітку одної десятини землі 
було потрібно близько 100 робочих днів на рік. Поліпшення обробітку 
ґрунту внаслідок застосовання такого орного знаряддя як соха з за
лізним лемешем, збільшувало час родючості на вирубах .і зменшувало 
таким чином потребу розчищення нових ділянок, а потім і зовсім} ви
тіснило вируб як систему землеробства. Вируб у лісових районах 
перетворився у засіб розширення польових узгідь».235 Слід до того 
додати, що говорячи про археологічні пам’ятки лісових районів, то 
мабуть найбільш важливим є городище IV—V ст. біля села Берез
няки, у гирлі річки Сонохти,236 яка впадає у  Волгу. У цьому горо
дищі знайдено багато речей, що характеризують господарську діяль
ність тодішнього населення. Знайдено, наприклад, сокири і серп — 
не знайдено натомість жодних орних знарядь і такі знахідки в тих 
районах покищо невідомі, якщо говорити про першу половину і се
редину першого тисячоліття. Можемо додумуватись, що у ранніх ча
сах землі мабуть не орано і використовувано ручні знаряддя, як н а
приклад, мотику.237

Згодом, для зорювання ґрунту використовувано соху і однозубі 
та багатозубі сохи з залізними симетричними сошниками відомі з

234 Десятина при вирубному господарстві давала 120-180 пудів зерна 
у порівнаїнню до 60—90 пудів при польовому (обробіток ґрунту сохою). Гл. 
Нариси стародавньої історії Української РСР, цит. пр., стор. 404.

235 Нариси стародавньої історії Української РСР, цит, пр., стар. 404.
236 Длоща цього городища займає біля 2300 кв. м. і воно було пов

ністю розкопане П. М. Третьякоеим в 1932-34 pp. Гл. П. Н. Третьяков. 
«К истории племен Верхнего Поволжья в первом тысячилетии н. з. в: 
Материалы и исследования по археологии СССР, Но. 5, 1941, стор. 51.

237 Використання тільки ручних знарядь у Білорусі описав В. П. Шейн 
при кінці XIX ст. Гл. Материалы для узучения быта и языка русского 
населения Северо-Западного края. СПБ, 1902, т. 3, стор. 12—13.
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археологічних знахідок на землях лісових районів Східної Европи 
у другій половині першого тисячоліття. Саме поява сохи дала мож
ливість розвинутись цій системі обробітку ґрунту, уможливлюючи 
обробіток не тільки більшої площі звільненої з-під лісу, але і поліп
шити якість обробітку землі.238

Ентограф А. К. Сержпутовський, вивчаючи обробіток ґрунту на 
початку XX іст. у  Прип’ятському Поліссю, досить докладно описує 
цей процес, який за його думкою, існував не тільки в XIV—XVI ст., 
але і раніше, у часі Київської Русі. «Перетворення лісових земель 
у ріллю і до наших часів переводиться первісним способом. Звичайно 
перш за все зрубують дрібні дерева навесні і устелюють ними приз
начену для оранки землю. Коли вони трохи просохнуть, їх запа
люють, після чого збирають стовбури і товсті суки і гілки, що зали
шилися, засівають випалене місце просом і боронять волокушею. 
Після цього вже сяк-так колупають землю сошкою або -сохою».239

Таким чином вирубна і перелогова системи обробітку ґрунту ба
зуються на принципі тимчасового використання земельних ділянок 
придатних для посіївів та ці дві системи вимагають великої кількості 
придатних для управи земель. Треба тут підкреслити, що ці дві си
стеми не були панівними у сільському господарстві Київської Рус.і 
і це треба пояснити, як відмічено вже раніше, значною .густотою на
селення і пануванням приватної злаоности на землю. Деякі переваж
но російські історики, які старались представити Київську Русь, як 
спільну державу трьох слов’янських народів, тобто росіян, українців 
і білорусів, у вивченню сільського господарства багато уваги звер
тали на підсічну та вирубну системи обробітку ґрунту, які саме най
більш характеристичні для російських іземель. Ці старші системи 
були очевидно поширені на великій території Східної Европи в часі 
до створення Київської держави, але на Придніпров’ї, осередку Ки
ївської Русі, не заховались.

Підвищення рівня та продукції сільського господарства у Київ
ській Русі відбувалось в основному двома шляхами — збільшенням 
продуктивності праці, тобто шляхом удосконалення техніки обробітку 
ґрунту, як і також шляхом розширення посівної площі. У південних 
районах Київської Русі, які межували із .степом, це відбувалось за 
рахунок розорювання цілинних земель (степу). У більш північних 
районах — при допомозі вирубування лісу. Не треба забувати, що; в 
тодішні часи було багато лісових смуг також і в лісостеповій зоні 
і їх також треба було очищувати для орного господарства. Раз ці 
землі були очищені їх постійно обробляли і це, хочемо підкреслити, 
не має нічого спільного з вирубною чи перелоговою системою. Для 
ясности ще раз повторюємо, що вирубна чи перелогова система ха
рактеризується елементом частої зміни земельних ділянок та т. зв-

238 ДоВЖРНОК, ЦИ'Г. ор., стор. 111.
239 А. К. Сержпутовекий. Земледельческие орудия Белорусского По- 

лесся. Материалы по этнографии России. СПБ, 1910, т. I, стор. 45.
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«відпочинком» (інколи 10— 15 років) ґрунту, Щ О ЙОГО ПІД ПОСІВИ не 
вживається.

У Руській Правді маємо тільки досить невиразні згадки про евен
туальне розширення земельних площ шляхом очищування лісових 
ділянок. І так, у статті 54 говориться про «знаменний» або «межовий» 
дуб — «аж доубь перетнеть знаменный или межный, то 12 гривні 
продаже».240 Ця стаття є продовженням попередньої, де говориться 
про охорону границь земельних участків — «аже межю  перетнеть 
борьтьноую, или ролъиною розореть, или дворноую тытом перего
родить, то 12 гривні продаже».241 Ця цитата, що на неї часто покли- 
куються дослідники, свідчить про панування приватної влаоности 
на землю і охорону цієї власності з боку законодавства, але можна 
також і догадуватись, що ці дерева були рештками вирубаного лісу  
і так думає також і Довженок, мовляв «навряд, щоб окремі дерева 
поодиноко виростали серед полів, або щоб їх  спеціяльно насаджували  
власники цих полів для визначення м еж  своїх володінь. Скоріше ці 
дерева були рештками вирубаного лісу».242 З цією думкою можна 
погодитись як більш-менш логічним припущенням, абсолютним до
казом це не є, бо можливо інколи такі «межові» дерева селяни могли 
і насаджувати. У всякому випадку дерева, кущі і інші топографічні 
означення вживано в тому часі для визначування м еж і м іж  поодино
кими земельними уділами.243

Панівною системою обробітку ґрунту на більшості територій К и
ївської Русі, зокрема на українських землях, була т. зв, парова сис
тема з двопільною і трипільною сівозмінами. Як відомо, за думкою  
більшості дослідників, саме трипільна система розвинулася на базі 
перелогової системи, як більш інтензивна форма обробітку ґрунту.244 
Також і двопільна система була значно більш продуктивною у порів
нянні з перелоговою, поскільки участки землі які не вживались для 
засівів було легше обробити у порівнянні з землею яка знаходилась 
у  довготривалому перелозі. Таким чином при наявності двопілля хл і
бороб {вже не м оже дозволити до повного виснажування ґрунту і 
участок землі після однорічного відпочинку знову розорюється, вико
ристовуючи також і угноєння.

При трипіллі, земельна проща поділялась на три частини, з  яких 
одну частину не орали (пар), а дві інші частини засівали. Першу — 
озиминою (житом), а другу — ярою культурою- (ячмінь, овес, або яра 
пшениця). При археологічних розкопках виявлено на території Ки

240 с. Юшков, Русская Правда. Киев, 1935, стор. 16.
241 Там же, стор. 16.
242 Довщенок, ЦИТ. П р ., СТОр. 114.
243 П р о  визначення межі земельних володінь в Новгородщині говорить 

купча Антонія Римлянина, написана мабуть близько 1147 р. В ній зга
дується дерева, кущі і ін. топографічні означення для опису земельних 
участків. Гл. М. Владимирский-Буданов. Хрестоматия по истории русского 
права. СКВ, 1908, вил. І, стор. 14.

244 p. Вильямс. Почвоведение. Москва, 1940, стор. 296.
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ївської Русі численні знахідки зерна озимих і ярих культур. Поши
рення парового обробітку ґрунту було безпосередньо зв’язане з за
стосуванням кращої аґротехніки у сільському господарстві, бо з зро
зумілих причин в умовах мілкого і недостатнього обробітку, ґрунт 
не міг відновити у короткому речинці своєї родючості. Тому, для під
несення урожаю звичайно додавано удобрення у паровому полі під 
озимину, також і саме оброблювання землі відбувається вже -при допо
мозі сохи (у лісових районах) та удосконаленого плуга (у південних 
районах).245

Парова система обробітку ґрунту на українських землях має довгі 
традиції, сягаючи до часів трипільської культури. Парова система 
була відома з давних часів також і у Західній Европі і про наявність 
двопільної системи на початку XII ст., говорить Ізидор Севільсь
кий.246 Про трипільну систему згадується у письменних пам’ятках 
Каролінґського періоду, тобто VIII—IX ст.247 Новгородський літо
пис248 при описі дощу-зливи в 1251 р. згадує про одночасне існування 
зораного поля (рли) і засіяного поля (обилье). Питання поширення 
парової системи з двопільною і трипільною сівозмінами в Ноівгород- 
щині вивчав Кірянов на основі археологічних знахідок на Ярославо- 
вому дворищі, що датується XI—XII ст.249 Ібрагім Ібн-Якуб, аівтор 
середини X ст., описуючи побут слов’ян, згадував, що селяни засі
вають двічі на рік — влітку (озима) і навесні (яре збіжжя).250

Як вже раніше відмічено, система обробітку ґрунту була безпо
середньо зв’язана з уживаними знаряддями, виробництва і, наприк
лад, Руська Правда не тільки подає інформації про добре загоспода- 
роване княже господарство, але і згадує знаряддя орної господарки 
— плуг і борону. Плуг і борона функціонально належать до парової 
системи і як це признає і Греков251 еволюція рільничого знаряддя

245 .п р о  з н а р я д д я  в и р о б н и ц т в а  г о в о р и т и м е м о  у  с л ід у ю ч о м у  п ід р о з д іл і .
246 згаданий а в т о р  говорить п р о  поля-ниви і  поля-пасовиська т а  

«Novalia» (новина), вперше зоране поле. Гл. Агрикультура в памятках за
падного средновековья. Москва—Ленинград, 1936, стор. 9.

247 Там же, істор. 43.
248 Новгородская первая летопись, цит. пр., crop. 304—305.
249 а .  В. Кирьянов. «sK вопросу о земледелии в Новгородской земле 

в XI—XII вв,» В кн.: Краткие сообщения Института истории материаль
ной культуры АН СССР, вип. 47, стор. 153.

250 Известия Аль-Бекри и других авторов о Русса и словянах, ци?г. 
пр., ч. I, ;стор. 54.

251 Иреков, Крестьяне на Руси, цит. пр., стор. 51—52. Деякі російські 
автори заступали думку, що появу трипільної системи треба датувати тіль
ки з XV ст. Гл. А. Советов, цит. пр., стор. 13. Якщо розходиться) про Мос
ковщину то (появу трипільної системи Рожков відсуває навіть до XVI ст. 
Гл. Н. Рожков. «Сельское хозяйство Московской Ріуси в XVI в.» В: Уче
ные записки Московского университета, Москва, 1899, вип. 26, стор. 63. 
З цією думкою погоджується також і Лащенко, який зрештою також ду
мав, що сільське господарство здобуло панівну ролю в економіці не ра
ніше XV—XVI ст. Гл. История народного хозяйства в СССР, цит. пр., т. І, 
стор. 236.



зо Б О ГДА Н  В И Н А Р

на Придніпров’ї, це мотика-рало-плуг і висока техніка управи рілі, 
що сягає до скитських традицій. Таким чином існує безпосередній 
функціональний зв’язок між знаряддями виробництва і поширенням 
даної системи обробітку ґрунту. Удосконалення хліборобської аґро- 
техніки базувалось у першу чергу на удосконаленню знарядь обро
бітку землі і над цією справою хочемо окремо зупинитись.

Знаряддя обробітку ґрунту

Як відомо, література про аґротехніку та знаряддя виробництва 
доволі велика. Відомий український етнограф Ф. К. Вовк подав не 
тільки загальну характеристику матеріяльного побуту українського 
народу, але при цій нагоді зупинився і над питанням еволюції хлібо
робської техніки на українських землях.252 На ці справи звертали 
багато уваги і інші українські етнографи, як наприклад, О. Афана- 
сьєв-Чужбинський, В. Павлович* В. Василенко, А. Братчиков, В. Шу- 
хевич і інші.253 Зокрема О. Русов провів першу спробу картографу
вання різних типів знарядь обробітку ґрунту на Чернігівщині в кін
ці XIX ст.254 В часі експедиції на Україну, Й. В. Гюльденштедт, член 
російської Академії Наук, склав в 1774 р. список рал, сох, плугів, кіс, 
серпів українського селянства з відповідними малюнками.255 На по
чатку XX ст. російський вчений В. Фрібе розпрацював клясифікацію 
орних знарядь на території Російської імперії, присвячуючи у свойо
му огляді багато місця саме Україні.256 Багато уваги вивченню цих 
справ присвячено в СССР і тут можна згадати відомі праці Греко
ва,257 М. JI. Рубінштейна,258 В. І. Маслова,259 українського історика

252 ф. к . Вовк. «Этнографические особеноети украинского народа», 
В кн.: Украинский парод и его прошлом и настоящем. СПБ, 1916, т. 2.

258 Багато інформацій подають вже раніше згадані описи українсь
ких губерній XVIII ст., зокрема праця О. Шафонського в якій наводяться 
відомості хгро сільськогосподарські знаряддя в окремих районах. Гл. А. 
Шафонский. Черниговского наместничества топографическое описание* 
Киев, 1851.

254 Описание Черниговской губернии. Сост. А. А. Русавым. Чернигов, 
1898, т. I, карта ч. 14.

255 в. Ф. Голенко і ін. Народна землеробська техніка украънг&в. Істо- 
рико-етнографічна монографія. Київ, 1971, crop. 4.

256 в . Фрибе. «Ответ на задачу 1804 года о сравнительной доброте па
хотных орудий в Росси». В кн.: Труды Вольного Экоеомичеюко-го Общества 
т. LX, СПБ, 1908. Взагалі у названих «Трудах» (1776—1915, 180 томів) пу
блікувалось дуже багато матеріалів про сільсько-господарське господар
ство і знаряддя виробництва.

257 Греков. Крестьяне на Руси, цит. пр., та його ж  Киевская Русьт 
цит. пр.

25В Н ,  J I .  Рубинштейн. Сельское хозяйство России во второй половине 
XVIII в. Москва, 1957.

259 в. I. Маслов. «Рільницьке знаряддя і техніка за пам’ятками Рай- 
ковецького городища феодальної доби». В кн.: Наукові записки Інституту 
матеріальної культури, Київ, 1937, т. І, стор. 46—48.
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І. Д. Бойка260 та часто згадуваного в цьому розділі українського архе
олога Довженка.261

Вже у двох вступних частинах цього розділу про сільське госпо
дарство, 'обговорюючи історіо;графію та джерельну базу, ми наводили 
думки провідних істориків про високий розвиток хліборобства у Ки
ївській Русі та також наведено деякі інформації про згадки знарядь 
виробництва у писемних джерелах. На цьому місці хочемо усистема- 
тизувати ці відомості про різні знаряддя управи ґрунту поскільки 
це дасть нам додаткове насвітлення напрямних розвитку сільського 
господарства того часу.

Як можна догадуватись, орні знаряддя з'являються спершу на те
риторії з пригожими природними умовинами для управи ґрунту. Най
давнішим знаряддям обробітку ґрунту було мабуть рало, що його 
появу Довженок відносить до епохи бронзи.262 Назва слова «рало» у 
більшості слов’янських мов подібна і це відноситься також і до окре
мих частин рала, як, наприклад, «рукоятка», «граділь», «ральник».263 
Повість временних літ згадує про рало у записі для 964 р. з нагоди 
походу Святослава Ігоревича на хозар. Коли Святослав запитав вя- 
тичів кому дають данину то одержав відповідь, мовляв «козаромь 
по шьлягу от рала даемь».264 У цьому контексті під словом рало тут 
треба розуміти не так фізичне хліборобське знаряддя, як скоріше 
певну частину земельної площі з якої платилось данину. Очевидно, 
саме ця цитата з літопису свідчить про поширення рала в тодішньо
му сільському господарстві, бо тільки добре відомі знаряддя обро
бітку землі могли мати недвозначне значення, як одиниця виміру 
для плачення данини чи податків.

•Немає потреби зупинятись докладніше над конструкцією рала та 
його різними формами. Про» ці речі докладно пише Довженок,265 і тут 
можемо тільки відмітити, що мабуть у початках своєї еволюції рало 
не мало залізного наконечника і було в цілості зроблене з дерева. 
Археологічні знахідки в поселеннях культури черняхівського типу, 
дають уже інформації про існування залізного робочого наконечни
ка.266 Таким чином можна догадуватись, що у другій половині пер
шого тисячоліття рало з залізною частиною було вже поширеним 
знаряддям у лісових районах. На увазі маємо т. зв. вузько лопатеве 
рало (без полоза), поширене у лісових районах впродовж довгих сто
літь 267 Цей тип рала вживався переважно для обробітку м’яких

260 І. Д. Бойко. Селянство України у другій половині XVI- першій 
половині XVIII ст. .Київ, 1963.

261 Довженок, цит. пр., стор. 100—128.
262 там же, стор. 56.
263 Niederle, op. cit. p. 41.
264 Повесть временных лет, цит. пр., ч. I, стор. 46—47.
265 Довженок, цит. пр., стор. 56—70.
266 0 . Махно. «.Поселення культури полів поховань на північно-захід

ному Правобережжі». В кн.: Археологічні пам’ятки У РСР», т. І, стор. 168-69,
267 Цього типу паральники знайдено в Черкаській області на поселенні 

датованому VII—X II ст. Гл. В. И. Довженок і Н. В. Линка «Роскопки раннє-
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ґрунтів та для роздроблювання більших груд землі після оранки 
плугом на твердому ґрунті. Технічно більш досконалими були рала 
з шир ок о лопатекими наральниками і археологічні знахідки передов
сім на території України потверджують широке використання цього 
типу рала,268 яке у порівнакні з вузьколоіпатевим було більш поши
реним на більшості території Київської Русі,269 зокрема у лісостепо- 
івих, але також навіть і у лісових районах. Зокрема рало з широко- 
лопатовим наральником і горизонтальним полозом було найбільш 
популярним у другій половині першого тисячоліття в середньому 
Придншрів’ї.

В літописі плуг згадується у записі для 981 p., також у зв’язку з 
даниною (про рало, як пригадуємо, згадувалося в 863 p.), тобто як оди
ницю оподаткування — «вятичи побуди, взъложи на ня дань от 
плуга, яко же и отець его имаше».270 Поскільки при допомозі плуга 
можна було розорати більше землі то слід додуматися, що як це го
ворить Довженок, «плуг у древній Русі визначав собою господарство 
в двоє більше ніж  рало».271 Отож у зв’язку з функціями плуга як 
також і одиниці оподаткування можна з цілковитою певністю твер
дити, що плуг як хліборобське знаряддя був відомий і раніше Х-го 
ст. і мав дуже давні традиції. До речі, більшість дослідників думає, 
що слов’янське рало з широколопатевим наральником і горизонталь
ним полозам було найближчим попередником плуга.272 Можна тут ще 
додати, що різні природні якости ґрунту викликали потребу уживати

славянских поселений в нижнем течении р. Рось». В кн.: Материалы и 
исследования по археологии СССР, т. 70, стор. 105; як і  також в роменсько- 
борщівських ігородшцах VII—X ст., на Лівобережжі Дніпра. «Пл.: В. В. 
Хвойка «Городища среднего Приднепровя, их значение, древность и на
родность». В кн.: Труды Археологического съезда  ̂ XII, т. I, стор. 94—95.

268 Продуктивність вузьколопатевого рала не була високою, бо воно 
не могло горизонтально підрізувати шар ґрунту, як це робить плуг. Вузь- 
колоиатеве рало складалось з трьох основних частин: стебла, ральеика 
і держака. Конструкцію цього типу рала описав А. Гільденштедт, цит. пр., 
стор. 5. Підвищення продуктивності можна було досягти шляхом збіль
шення числа зубів і відомі рала цього типу з двома, трьома а навіть і 
більше зубами.

269 я к  відмічує Довженок, «широколопатева наральники часів Київсь
кої Русі зберігають основні риси форми знарядь цього типу попереднього 
періоду, але мають також і деякі відмінності, які полягають головним чи
ном у тому, що і в них збільшується ширина лопаті по відношенню до його 
довжини, а краї лапаті — лезо у багатьох екземплярів набуває опуклих 
обрисів. Здебільшого вони характеризуються також значнішою масив
ністю і розмірами». Довженок, цит. пр., стор. 66.

270 Повесть временных лет, цит. пр., ч. I, c r o p . 58.
271 Довженок, цит. пр., стоір. 71.
272 N ie d e r le , o p . c it ., p . 50. Дехто думає, що у  ранніх слов’ян плугом 

називалось знаряддя яке мало горизонтальний пороз, на відміну від рала 
з похиленим ральником. Можливо також що слово «плуг» походить від 
назви «полоза», як частини орного знаряддя, що горизонтально підрізу
вало ґрунт.
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одночасно рало і плуг. Хоча плуг ібув безперечно більш досконалим 
орним знаряддям, одначе при допомозі плуга було важко орати ці
линні землі чи землі які лежали довгим перелогом. Про це говорить 
Пастернак,273 як і також Д. Зеленін.274

У всякому випадку удосконалений плуг з лемешем, череслом, ко- 
лісним передком і дерев’яною полицею для перевертання смуги ґрун
ту був добре відомий у Київській Русі. Можна припускати, що у то
му часі співіснували плуги колісний і безколісний і розвиток та удо
сконалення плуга відбувалося подібним шляхом як і в Західній Евро- 
лі. Як відомо, більш чи менш удосконалений плуг був відомий ще у 
Римській імперії. В праці «Етимологія», датованій VI ст., Ізидор Се
вільський згадує окремі частини такого плуга: сошник або леміш 
(«vamer»), гляділь («buris»), розсоха («dentale»).273 Так званий великий 
і малий плуг згадується у «Статутах Адельгарта» в 822 p., що були 
складені у Каролінґській епосі,276 для упорядкування монастирських 
господарств у північно-східній частині Франції. Починаючи з X ст. 
у західно-європейських джерелах знаходимо ще більш деталей про 
будову плуга, як, наприклад, у творі «Бесіда» архиепископа Ельфріка 
(955—1000), в якому говориться про обробіток землі в Англії при до
помозі плуга з описом його частин. Той же автор склав також словник 
термінології для сільського господарства.277

Археологічні знахідки на території Київської Русі виразно під
тверджують, що плуг уживався як більш досконале знаряддя для 
обрібки ґрунту, не тільки при кінці X ст., але і раніше, Одною з ці
кавіших археологічних пам’яток було знайдення двох наральників 
і чересла біля села Хотомель у басейні Прип’яті в нашаруваннях, що 
датуються не пізніше IX ст. Частини плуга знайдено також у вк і-  
мацькому городищі на Подністров’ї,278 як  і зрештою у розкопках 
інших городищ, як наприклад, на Дівич-горі, Райковецькому, тощо. 
Слушно зауважує Довженок, мовляв «відома значна кількість леме-

273 /Пастернак, цит. пр., стор. 562.
274 Плуг піднімав трав’янисті пласти ґрунту, перевертав їх, але не міг 

добре роздробити ґрунту. Зеленін, пишучи про український плуг, заува
жує, мовляв «посіяти на землю яка була зорана лише плугом було б ціл
ковитою нісенітницею. Після і крім плуга необхідно ще рало і борона». 
Д. Зеленин, Русская, соха, ее история и виды. Очерки по истории земле
дельческой культуры. Вятка, 1907, стор. 113. Багато дослідників, як на
приклад, вже цитований Гільденштедт, думають, що впродовж довгих 
століть агротехніка обрібки ґрунту в основному залишалась подібною, без 
великих змін. І так, наприклад, можна догадуватись, що і в часах Київ
ської Русі рало використовувалось для того щоб зоране великим плугом 
поле перейти впоперек, частково для того — щоб покрити землею озимі по
сіви, які зроблені на .незораному полі, де була ярина.

275 Агрикультура у  памятках западного средневековья, цит. пр., стор. 
21- 22.

276 Там же, стор. 78.
277 Там же, стор. 135.
278 г. Б. Федоров. «Городище Вкиманцы», В кн.: Краткие сообщения 

Института археологии СССР, вип. 50, стор. 120—21.
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шіаз і чересел, знайдених на древньоруських городищах. Але важко 
їх датувати певніш століттям. Здебільшого вони знайдені на городи
щах, час існування яких визначається широкими хронологічними 
рямками, що охоплюють кілька століть».279 Це, очевидно, правда і 
можна до того тільки ще додати, що у багатьох випадках частини 
плуга знаходимо у чорноземних ґрунтах лісостепової полоси* як і та
кож у деяких частинах лісової зони, де, очевидно, був чорнозем 
У (всякому випадку, саме і поширення плуга з лемішем, череслом і 
полицею дозволяє ставити твердження про паровий обробіток ґрунту 
у часах Київської Русі і тим самим про високий рівень аґротехніки 
у -сільському господарстві того часу.280

Коротко ще здадаємо про інші сільськогосподарські знаряддя. Ва
жливим і (поширеним знаряддям обробітку ґрунту була дерев’яна 
борона, що її використовувано для розбивання більших грудок землі 
після оранки. Борони були різних видів і форм, але мабуть у тому 
часі тільки дерев’яні. Тому вони і не зустрічаються серед археоло
гічних пам’яток. Як виняток можна згадати, що частину борони 
знайдено в Старій Ладозі. Про будову і конструкцію борони можна 
говорити тільки на підставі етнографічних даних. Довженок думає, 
що порівнально найдавнішою і найбільш простою була «суковатка» 
або «волокуша»,281 тобто стовбур ялиці коротко обрубаної з заго
стреними гілками. До старовинних типів борони належала також 
борона-нлетушка,282 що складалася з поперечних і поздовжних пру
тів, які перехрещувалися під; прямим кутом. Можна додуматись, що 
в часах Київської Русі існували також і більш досконалі борони, ви
готовлені здебільшого з масивного дерева та скріплені міцною рамою. 
Ці борони мотли мати дерев’яні зуби зроблені з твердого дерева. 
Одначе жодних безпосередніх вісток про таку борону не маємо.

В лісових районах була поширена соха і ця форма хліборобсь
кого знаряддя пов’язана з вирубною системою обробітку ґрунту. Сохи 
визначались великою різноманітністю будови і тільки схематично 
можна їх поділити на дві групи — сохи які працювали похило до 
ґрунту та сохи які працювали у горизонтальному положенні, тобто 
знизу підрізували шар ґрунту. Сохи були однозубі, двозубі і мнскго- 
вуїбі. Досконаліші форми двозубної сохи виникли мабуть не піз

279 Довженок, цит. пр., стор. 77.
280 Можна тут ще додати, що на одному з малюнків Кеніґсберського 

літопису подано основні конструктивні риси плуга з лемешем і колісним 
оередкоім. Хоча мініятури цього літопису відносяться до XV ст., були вони 
копіями раніших мініятур з першої четверті XII ст. На основі тих іі ін. 
даних Довженок думає, що у конструктивному і функціональному відно
шенні «древньоруському плугу відповідає пізніший український плуг, ві
домий на підставі топографічних та історичних матеріялів». (Цит. пр., стор. 77).

281 Довженок, цит. пр., стор. 91. Подібні форми такої борони зустрі
чаємо у недавньому минулому на Діівночі в Білорусі та на Поліссі. Ґл. 
А. К. Сержпутовский, цит. пр., стор. 51.

282 Довженок, цит. пр., стор. 90-94.
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ніше X ст.283 Двозуба соха, або російська соха, була одним з найбільш 
поширених знарядь обробітку ґрунту на російських землях.

При кінці цього короткого перегляду, треба ще згадати, що оранка 
і боронування не були мислимими без допомоги тяглової сили, зокре
ма у часах Київської Русі. Про коней і волів є багато зігадок. І так на 
Долобському з'їзді князів в 1103 р. говорилось про смерда який оре 
при доіпоімоізі коня (мабудь одного). Можна догадуватись, що при за
стосуванні більших плугів, зокрема на чорноземі, оранка переводи
лась мабуть при допомозі двох коней, або волів. Про використання 
тяглової сили волів згадується у писаннях Кирила Турівського *(по- 
рівнання проповідника з орачем) і про це згадано при іншій нагоді 
у попередніх частинах! цього розділу.284

Крім знарядь виробництва які вимагали тяглової сили (худоби), у 
часах Київської Русі, поширені різні ручні знаряддя обробітку землі. 
З  них найважливіші — це лопата і мотика. Мотики належать до най
давнішого хліборобського знаряддя і , у Східній Европі відомі вони 
іще з  часів неоліту. У Київській Русі, у зв’язку з поширенням орного 
господарства, мотики виконували функції допоміжного знаряддя і 
тільки на території вирубного господарства були мотики основними 
знаряддями обробітку ґрунту. Крім дерев’яних мотик старшого по
ходження, відомі мотики з залізними наконечниками і ці залізні на
конечники знайдено у численних розкопках та території Київської 
Русі.285 Лопати у часах Київської держави мали назву «рило», були 
переважно дерев'яні з краями окутими залізом. Ці залізні окуття 
знайдено у розкопках міст і різних городищ.286 Основною ролею цих 
ручних знарядь був обробіток землі в городах, як і також у частинах 
орного поля де важко було використати орні знаряддя. Зокрема у 
боротьбі з бурянами, мотики були важливим знаряддям.287

283 Частини двозубної сохи знайдено в околицях Москіви, Новгороду 
ітп. Гл. А. В. Арциховский. «Археологическое изучение древнего Новго
рода». В кн.: Материалы и исследования по археологии СССР, т. 55, стор. 
ЗО. Як відомо, основними частинами сохи є стебло з  рогачами, плаха з 
ріжками, два сошники і два припілки. Більшість російських дослідників 
не мають одностайної думки про походження сохи. І. Зеленін, цит. пр., 
стор. 22, думав, що попередником сохи є рало; Третьяков, цит. ир., стор. 28, 
заступав думку, що еволюція сохи почалася з примітивної борони-суко- 
ватки.

284 Ярмо або «арьм» було головним елементам волової упряжі і ця 
назва зустрічається у писемних джерелах XI ст. Ярмо і хомут слова дуже 
данного походження. Гл. И. И. Срезневский, Материалы, цит. пр., т. З, 
стор. 1098; Niederle, op. cit. p. 69, 79, 81.

285 Наприклад, у розкопах на Княжій Горі знайдено 20 різних видів 
наконечників. Гл, Н. Беляшавский. Раскопки на Княжей горе в 1891 г., 
цит. пр.; стор. 32—33.

286 з'алізні окуття лопат знайдено на Княжій горі, Райковецькому го
родищі і ін. Гл. Довженок, цит. пр., стор. 96.

287 у  Повісті временних літ згадується також «рогалие» (цит. пр., ч. І, 
стор. 138), але нам невідома форма цього знаряддя. При молоченню вжи
вали ціп і про це є згадки.
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Збирання урожаю

Етнографічні матеріяли достатньо насвітлюють 'погляди хлібо
робського населення на конечність доброго і вчасного обробітку ґрун
ту для зібрання потрібного урожаю. Наприклад, Данило Заточник 
у свойому творі уживає такий вираз, — «не еЬи жита на браздах, ни 
мудрости в сердци безумных».288 Тобто посіви на борознах, де земля 
не зорана, не приносять урожаю, так само як мудрі слова не сприй
маються безумними. Вислід доброго урожаю у народніх повір'ях за
лежав від двох чинників — часу оранки іі часу засіву. Дбайлива 
оранка і вчасний засів приносили добрі висліди. У тому відношенні 
до наших часів заховались приказки і народні 'прислів’я та повір’я, 
які, очевидно, мають довгу традицію. Декілька прикладів. «Виори 
мілко, а посій рідко, то уродиться дітько», «а посій vrycTO, то уро
диться пусто», або (про час сівби) «сій овес коли зявиться червона 
кузька», «коли прилітають ластівки час сіяти просо», «зазуля заку
вала, час сіяти льон».289 Урожай у часи Київської Русі збирали за 
допомогою залізних серпів,290 які уважались переважно жіночим 
знаряддям і їх часто зустрічаємо у жіночих похованнях. Археологіч
ні знахідки серпів відомі ще з скитських часів, залізні серпи знай
дено у великій кількості у різних періодах.291

Для збирання збіжжя поширеною була також коса, подібна своєю 
конструкцією до т. зв. кіс-горбуш, відомих у деяких північних райо
нах Росії ще навіть у XIX ст.292 Перші вістки про коси знаходимо у 
писемних джерелах XIV—XV ст., у зв’язку з освоєнням нових земель. 
А/рхеологічні знахідки датуються VII—VIII ст. і в часі Київської Русі 
коса-горбуша була поширеним знаряддям чоловічої праці, зокрема 
на) українських землях.293

288 Слово Данила Заточника по редакциям XII и XIII ев, в их пере
делкам. Подготовил к чепати Н. Н. Зарубин. В кн.: Памятки древнерусской 
литературы. Ленинград, 1932, вип. 3, стор. 65.

289 А. Ермолов. Народная сельскохозяйственная мудрость в послови
цах, поговорках и приметах. СПБ, 1905, т. 2, стор. 214, 272. В новгородсь
кому літописі (цит. пр., стор. 27) маемо згадку про відсутність достатної 
кількоети снігу зимою, тобто недостача вологости негативно впливає на 
якість урожаю і приносить стихійне лихо для хліборобства.

290 Довженок, цит. пр., стор. 145—49.
291 Гл. П. Д. Лзиобаров. Земледелия у  скифских племен Поднепроея, 

VI—VII 88. до н. э. В ион.: Материалы по истории земледелия СССР, сб. I, 
цит. пр., стор. 81—82; В. Б. Антонович. «Раскопки у  стране древлян». В кн.: 
Материалы по археологии России) СПБ, 1893. Но. II, стор. 71; Довженок, 
цит. пр., стор. 145-49; Самоквасов Д. Я. Могилы русской земли. ОПБ, 1908, 
стор. 196.

292 Срезневский, Материалы, цит. пр., т. I, стор. 1294. Найдавніші зна
хідки коеи-горбуші треба датувати VII—VIII ст., у розкопках Пастирсь
кого городища. Гл. Древности Приднепровя, вип. II, табл. 4 і також Дов
женок, цит. пр., стор. 151.

293 Багато їх знайдено на Княжій горі. Гл. Беляшевакий, цит. пр., 
стор. 32.
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Ж нива переводилися у Київській Русі мабуть подібно як і в піз
ніших часах. Скошене збіжжя зв’язували у снопи і слово «сніп», 
як оце згадано вже при іншій нагоді, відоме з тексту Слова о полку 
Ігоревім. Снопи -складалися у копи294 і опісля з поля їх звожувано 
у стодоли-гумна, місця для збереження хліба.285 Законодавство Ру
ської Правди накладало високі кари за підпалювання гумна і за 
крадіж зберіганого там зерна.296

Перед обмолотом зерно просушувалося на гумні при допомозі ови
ну, аібо і .на сонці.297 На гумні був тік, на якому обмолочували снопи 
і віяли зерно. Для обмолочування вживався тік (про ціп і тік згаду
ється у Слові о полку Ігоревім) і важливим знаряддям були граблі.298 
Можна додумуватись, що для очищування зерна уживалось решето 
та сито, інколи мабуть зерно попросту перетрушували на току, для 
очищення його від полови і часток соломи.299 Вже прочищене зерно 
зберігалося у глиняних або і деревяних посудах, у мішках, або у спе- 
ціяльно приготовлених зернових ямах-сховищах.300 Про ці ями-схо- 
•вища згадує Руська Правда, подаючи високу кару за крадіж; у До
нецькому городищі, на Княжій горі і багатьох інших місцях археоло
гічні розкопки потверджують широке використовування цих ям для 
зберігання зерна. Для перемелювання зерна використовувались руч
ні жорна і археологічні пам’ятки та етнографічні дані потверджують, 
що маїбуть зерно молола для власного вжитку кожна сім’я, хоч не 
обов’язково жорна були власністю кожної сім’ї.301 Дуже можливо, 
що в часи Київської Русі існували вж е також і водяні млини і цю 
думку, наприклад, заступає Рибаков.302 У всякому випадку перша 
згадка про водяні млини датується другою половиною ХІП -ст.,303 
хоча дуже можливо, що у зв’язку з активними торговельними контак
тами Київської Русі з Західною Европою (де водяні млини в той час

294 Про це є згадка у Карамз инськ о му списку Руської Правди, де зна- 
значено, що посів жита на площі орного плуга давав прибутки 50 кіп на 
рік. Гл. Довженок. цит. пр., стор. 153 і також Памятники русского права\ 
цит. пр., вип. І, стор. 209.

295 Про це говориться у Повісті временіних літ — «И наполнятся гумна 
ваша шпеницЬ» (цит. пр., стор. 113). Подібні згадки маємо у записі для 
1093 p., з приводу нападу половців, — «лукавим сынове измашіеви пожи- 
гаху села и гумна» (там же, стор. 146).

296 «Аже зажгуть гуміно, то на поток, на грабеж дом его» (Правда 
Русская, цит. пр., crop. 438). За крадіж зерна у гумні накладалась висока 
кара — три гривни і ЗО кун. (там же, стор. 418).

297 Довженок, цит. пр., стор. 154.
298 Сержпутовский, цит. гир., стор. 57.
299 Про використовування решета гл.: Кирьянов, цит. пр., стор. 152.
300 Довженок, цит. пр., стор. 157.
301 Ця теоірія обґрунтована численними знахідками жорен у багатьох 

поселеннях, зокрема у Києві, де не у всіх житлових приміщеннях знай
дено жорна, з другого боку торгівля навіть у містах була зерном і дуже 
рідко борошном. Гл.: Довженок, цит. пр., стор. 159.

302 Рыбаков, цит. пр., стор. 568.
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вже були відомими) у більших містах, як, наприклад, Києві, водяні 
млини вже існували.

Як відомо, в Київській Русі було багато видів хлібних виробів і 
їх продавано на ринках мабуть у великій кількості. Крім печеного 
хліба, продавались -солодкі пироги з начинкою і про них 'згадується 
у Києво-Печерському Патерику, також коровай — ритуальне печиво 
(згадки у церковній літературі), тощо. З борошна виготовляли також 
кисіль, про що згадується у леґенді про облогу Білгорода печенігами, 
як і також іквас, згаданий у літописі разом з найбільш поширеними 
продуктами харчування. Зі зерна виготовляли також пиво304 і, як ві
домо, каша з пшеничної крупи згадується також у Києво-Печерсь
кому Патерику.305 Для виробництва .крупи з зерна вживалася ступа 
і обгорілі частини ступи знайдено у Райковецькому городищі.306 Для 
виробництва волокна і олії використовувано коноплі і льон. У зв’язку 
з тим відомі були т. зв. колотушки,307 великі дерев’яні ножі (для ві
докремлення волокна від бадилля), .кістяні або дерев’яні гребені,308 
ручні веретена, ткацькі в ар стати309 і ін. знаряддя, що про них доклад
ніше говоритимемо в окремому розділі присвяченому розвитку ремесла.

Сільськогосподарські культури
У попаредних частинах цього огляду про сільське господарство ми 

неоднократно згадували про панівне становище сільського господар
ства у  загальній економіці Київської Русі і при цій нагоді подано 
деякі відомості про важніші роди хлібних і культурних рослин, як 
пшениця, овес, жито, ячмінь, тощо. Це питання хочемо тут докладні
ше обговорити. І так, у  Київській Русі відомі озимі і ярі 'зернові 
культури, маємо відомості також про бобові культури і деякі техніч
ні культури. У містах і селах були також сади, в яких вирощувано 
овочеві дерева.

Засіви пшениці, жита, ячменю, вівса, гречки, гороху, сочевиці, 
бобу, льону і конопель відомі з різних джерел. Найбільшу питому 
вагу у загальних посівах мали безперечно зернові культури, зокрема 
жито і пшениця. Як вже відмічено раніше, слово «жито» праслов’ян
ського походження і означає поживу {від слова «жити») і служить 
рівночасно загальним означенням хліборобських .продуктів взагалі, 
як головного предмету поживи. Слово жито уживається також у ро-

303 Водяні млини згадуються у ярлику хана Менгутеміра у зв’язку 
з звільненням церковних володінь від податків. Гл. Рыбаков, цит. пр., 
стор. 566.

304 Пиіво згадується у джерелах разом з іншими напитками, як вино 
і мед. Гл. Срезневский, цит. пр., т. 2, стор. 90.

305 Патерик Киевского Печерского монастыря, цит. пр., стор. 41.
306 .Гончаров, цит. шр„ стор. 59.
307 Знайдені у розкопках Старої Ладоги. Гл. С. Н. Орлов. «Остатки 

сельскохозяйственного инвернаря VII—X вв. из старой Ладоги», Советская 
Археология,, т. 21, стор. 351.

308 Знайдені у Райковецькому городищі. Гл. Гончаров, цит. пр., стор. 37.
309 Там же, стор. 37 і 125.
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з умінні хліба у зерні і про це маємо докази у Руській Правді, про що 
свже -згадувано попередаю. Посіви жита були поширеними на Вісій 
території Київської Русі, в тому числі також і на Подніпров'ї. Посі
ви жита були також значно поширеними у північних частинах Ки
ївської держави, зокрема на землях Новгорода, Вол о димиро-Суздаль- 
ській і Смоленській. У писемних пам'ятках того часу зустрічаємо два 
означення: «жито» і «рожь». Жито часто згадується у Новгородських 
літописах у зв’язку з неврожаями і цінами, як наприклад, у ,рр. 1127, 
1128, 1171, 1189, 1215, 1230 і 1231.310

Рештки зерна знайдено в численних розкопках і, наприкад, за 
підрахунками Левашової311 зерна жита знайдено у 21 різних місцях. 
Інформації дослідниці відносяться до 50-их pp. і від того часу таких 
знахідок зроблено значно більше. Довженок подає деякі інформації 
про| ці новіші знахідки,312 як наприклад, у городищі роменської куль
тури VIII—X ст. біля села Новотроїцького на Сеймі, в городищах 
XII—XIII ст. біля села Воїнська Гребля в гирлі Сули, тощо. Тільки 
у Райковецькому городищі, яке баггате у  знахідки на різного рода 
сільськогосподарського знаряддя, жито знайдено у 46 місцях.313 У зв'яз
ку з сівозмінами, жито як озима культура нерідко засівалось на ріллі 
де важко засіяти озиму пшеницю і таким чином посіви жита у деяких 
районах займали половину посівної площі.

На українських землях та в деяких інших частинах території 
Київської Русі, найбільшою популярністю користувалась пшениця. 
Деякі дослідники заступають думку, що пшениця е автохтонною 
культурою на Сході Европи, тобто виникла тут з дикоростучих форм 
поширених на території теперішньої України і деяких інших пів
денних частинах Европейського Сходу.314 За думкою інших дослід
ників, зокрема Вавілова315 та Жуковського,316 пшениця могла потра
пити на Україну і інші райони Східної Европи або з південної чи 
південно-ізахідкої Азії (однозерна пшениця), або з північних районів 
Африки (тверда пшениця), чи навіть може з Західної Европи. Де пи
тання іпринайменше на сьогодні ще не є остаточно розв'язане.

У всякому випадку пшениця відома на українських землях ще з 
часів трипільської культури і рештки зерен пшениці знайдено при 
розкопках пам'яток скитського періоду саме на Середньому Подні-

зю Новгородская первая летопись, цит. пр., стор. 21- 2̂2, 32, 39, 54, 69, 71.
эн В. П. Левашова. «Сельское хозяйство. Очерки по истории русской 

деревни X—XII вв.» В кн.: Труды Государственного исторического музея. 
Москва, 1956, вил. 23.

312 Довженок, цит. пр., стор. 130.
313 Гончаров, цит. пр., стор. 145.
314 Гл. М. М. Якубцинер. «К истории культуры лшеници .в -ССОР». 

В нн.: Материалы по истории земледелия в СССР, цит. пр., зб. 2, стор. 17.
315 Н. И. Вавилов. «Центры происхождения культурных растений». В 

кн.: Труды по прикладной ботаники и селекции. Москва, 1926, т. 16, вил. 2 
і також його ж  Избраные произведения в двух томах. Ленинград, 1967.

316 м . Жуковский. Культурные растения и их сородачи. вид. 2. Ле
нинград, 1964.
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пров’ю.317 Про засіви пшениці згадує Маврикій у «Стратегікоіні», па
м'ятці VI ст., тобто в антів є велика кількість «плодів земних, щ» ле
жать у купах, особливо проса і пшениці».318 Про пшеницю згадується 
у Повісті временних літ, у записі для 997 p., з нагоди облоги Бєлго
рода, про що вже попередньо сказано. Є багато документальних даних 
про широке поширення пшениці, як одного з основних продуктів хар
чування зокрема на Україні. І так, в Іпатіївському літописі зустрічає
мо згадку про те як Данило Романович дав князеві Михайлові «пше
н иц і много, и меду, и говадь, и овгЬць довол'Ь»,319 коли Михайло вті
кав з Києва до Галича у зв’язку з татарським наступо-м. При цій 
нагоді у літописі згадується про засіви пшениці в Болохівській зем
лі, яку спалив князь Данило «оставили б ихь татарове, да имь орють 
пшеницу и 'Проса».320 Залишки .пшеничного зерна знайдено в бага
тьох місцях на Україні, їв тому і в Київщині, у згаданому вже кілька- 
кратно Райковецькому городищі на Житомирщині, у Донецькому го
родищі біля Харкова, тощо.321 Озима і яра пшениці були широко роз- 
повсюднені іна території України, з тим що посіви озимої пшениці 
були більшими у зв’язку з природними умовами. Про посіви озимої 
і ярої пшениці говорить вперше «Псковська судна грамота», пам’ят
ка XV .ст., але треба погодитись з Довженком, що ці дві культури 
існували і раніше в епоху Київської Русі з тим, що озима пшениця 
була більш поширеною у південних районах, а яра у більш північ
них.322

До -стародавніх зернових культур належить також і ячмінь і його 
сіяли також ще у початках трипільської культури. Зерна ячменю 
цього періоду знайдено на Київщині, Черкащині, Поділлю, Волині, 
Вінниччині і інших районах України.323 В епоху Київської Русі куль
тура ячменю була дуже поширеною і про ячмінь згадується? в різних 
писемних джерелах того часу.324

У порівнянні до пшениці чи ячменю, овес є відносно молодою 
культурою325 і більші знахідки для території України датуються 
IX—XII ст.326 Про овес вперше згадується у літописі в 997 p., у відо

зі' Хзойка, цит. пр., т. І, стор. 96, 98—99.
зів -у Данила Заггочника зустрічаємо прислів’я — «пшеница много му

чима, хлі'Ьбіз чистъ являеть». Гл. Слово Данила Заточника, цит. пр., стор. 68,
319 Летопись по ипатскому списку. СПБ, 1871, стор. 521.
320 Там же, стор. 526.
321 Довженок, цит. пр., спор. 132.
322 Там же.
323 о . Архимавич. «Історична географія культурної польової рослин- 

ности на Україні». В кн.: Наукові записки УТГІ, Мюнхен, 1970, т. 20, стор. 38.
324 Срезневский, цит. пр., т. З, стор. 1675—76; Левашова, цит. пр., crop. 

52-55.
325 Перші згадки датуються 4 столітпям до Христа і в часі трипільсь

кої культури вівса не сіяли. Також у археологічних розкопках Єгипту 
чи Індії, вівса не знайдено.

326 Е. н. Синская. Историческая география культурной флоры . Ленин
град, 1969, стор. 172, 180-81, 189. Найбільш ранньою знахідкою івівса є
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мій вже інам леґенді про облогу Білгорода. Руська Правда згадує про 
овес, як годівлю для коней.327 Також у додаткових статтях Руської 
Правди 'з нагоди обчислення прибутків у боярському господарстві го
вориться — «а отвса (овса) молоченого 20 половников и одинъ, а на то 
прибытка на одино лъто П половникь овса, а на вся 12 л^т в том 
овеЪ прибытка 2000 и 800 и 60 и 3 половникъ овса».328

Початки культури проса датуються ще з часів неоліту і в наша
руваннях трипільської культури знайдено зерна проса у різних міс
цях на Україні, зокрема у Київщині, Черкащині, Вінниччині, тощо.329 
Вістки ;про поширення проса знаходимо також у повідомленнях ві
зантійського письменника Маврикія та арабського письменника X сто
ліття Ібін-Руста.330 За часів Київської Руси посіви проса були добре 
відомими, зокрема культура проса ібула поширеною у північних ра
йонах. І так, наприклад, у літописі згадується про сарану «ядуще 
траву и проса».331 В Новгороді, під час голоду в 12-28 p., за  пшоно 
плачено «7 гривень за кадь», тобто більше як за жито (три гривні) 
чи пшеницю {п’ять гривень). В 1230 p., коли голод значно загострив
ся, ціни ібули вищими і ві тому році плачено за пшоно 50 гривень, за 
жито» — 20, і за пшеницю — 40.332

Нічого не згадується у писемних джерелах про гречку, хоча посі
ви ітречки в часах Київської Русі були333 і археологічні розкопки 
виявили посудини з гречкою з  доби І—II ст.334 На території України 
знайдено зерна гречки при розкопках Донецького городища біля Хар
кова,335 на Княжій Горі336 та ін. місцевостях. Можна догадуватись, 
що спершу гречка була поширеною у більш південних районах,337 зго
дом культура гречки була популярною і на півночі.

На території Київської Русі були поширені також і бобові куль
тури, зокрема горох, вика, сочевиця та боби. На Райковецькому го-

Стара Ладога, де зерна вівса зустрічаємо у культурних шарах VII—IX ст. 
Гл. Довженок, цит. лр„ стар. 135.

327 Юшков, цит. пр., стар. 9; Правда Русская, цит. ир., т. І, стар. 406.
328 Правда Русская, цит. -пр., т. І, стор. 379. Треба згадати, що за ін- 

формацями літопису про торгівлю вівсом у Новгороді у т. зв. голодні роки, 
ціни на овес були? переважно вдвічі дешевші у  порівнянні до цін на 
жито. Гл. Новгородская летопись, цит. пр., стор. 54, 69.

329 Архімович, цит. пр., стор. 41.
330 Гаркави, цит. пр., стор. 252.
331 Повесть временных лет. цит. пр., ч. І, стор. 150.
332 Новгородская первая летопись, цит. пр., стор. 66, 69.
333 Найдавніші згадки у  писемних джерелах Західної Европи відно

сяться до 1396 р. до міста Нюрнберг*. Гл. Г. Гордієнко. «До історії гречки 
на Україні». В кн.: Наукові записки УТГІ, Мюнхен, 1962, т. З (6), стор. 60.

334 Розкопи М. А. Міллера в 1939 р. недалеко Ростова на Доном. Гл. 
Гордієнко, цит. пр., стор. 50.

335 о . Федорокський. «Археологічні розкопки} в околицях Харкова», 
В кн.: Хроніка археології та мистецтва. Київ, 1930, ч. І, стор. 8.

336 Гордієнко, цит. пр., стор. 51.
337 Беляшевский, цит. пр., стор. 33.
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родшці знайдено горох, вику і сочевицю,338 горох знайдено у розкоп
ках датованих IX—X ст.339 і також .про горох згадується у Руській 
Правді, при нагоді переліку продуктів, що їх призначається вірникові 
на прохарчування.340 У писемних джерелах згадується також соче
виця, інколи під назвою «сочиїво», як збірна назва для продуктів бо
бових культур. І так, у Києво-Печерському Патерику говориться про 
те, іяк сочевом харчувались монахи під час посту — «аіди ихъ 6% 
хлгЬбъ точью и воду. В суботу же и в  нед%лю .сочива вкушаху».341

З технічних культур були поширені льон і коноплі і про них зга
дується в археологічних пам’ятках і писемних джерелах.342 За кра
діж льону і конопель церковний устав (князя Ярослава Володимиро
вича передбачав кари — «аже мужь иметь кра/сти конопли или лен».343 
У -східних країнах льон мав часом назву «руського», що може посе
редньо 'свідчити про популярність і значне поширення цієї культу
ри.344 На Райковецькому городищі також знайдено насіння рижію.345

.Маємо також деякі відомості про існування городництва і садів- 
іництваї. У більших містах, а може і в деяких селах були городи і про 
їх існування біля Києва згадується у літописі у записі для 1149 р. 
з нагоди опису боротьби між князем Юрієм Довгоруким і Ізяславом 
Мстиславичем.346 Про працю в городі знаємо також з Києво-Печер
ського Патерика.347 Отож можаїа зробити підсумки, що в городах пле
калися капуста, ріпа, мак, огірки, буряки, редька, морква, цибуля, 
ча|сник, ьЯік і також хміль.348 Слово — «зелие» уживалось як збірна 
назва для городніх культур, а слово «овощи», мало трохи інше зна
чення, 'бо охоплювало також і овочеві культури. У тому ширшому 
значенню згадується -про овочі у літописі, при розподілі, як князь 
Володимир розвозив для хворих і бідних Києва — хл'Ьбы, мяса, ры
бы, овощ разно личный».349 Назва «овочі» уживалась також у вуж 
чому розумінні, тобто для визначення овочевих продуктів — слив,

338 Гончаров, дит. пр., стор. 144.
339 Архімович, цит. пр., стор. 46.
340 Довженок, цит. пр., стор. 138.
341 Патерик Киевского Печерского манастиря, цит. пр., стар. 26.
342 Насіння льону знайдено на городищах Донецькому (Федоровский,

цит. пр., стор. 8) та на Єкімауцькому (Федоров, цит. пр., стор. 22). Насіння
конопель знайдено на Райковецькому городищі (Гончаров, цит. пр., стор.
144).

343 Памятники русского права, цит. пр., вип. І, стор. 261.
344 д . Ю. Яікуібовокий. «Рассказ Ибн-ал-Биби о походе малоазийских 

туїроїк на судак, половцев и русских в начале XIII в.» В кн.: Византийский 
временник. Ленинград, 1928, т. 25, стор. 56. Назва імісяця жовтня у старо
слов’янській імові пов’язана з обробітком льону і конопель.

345 Гончаров, цит. пр., стор. 145.
з,4& Лаврентьевская летопись. Полное собрание русских летописей, 

т. I, стор. 322.
347 «вь оград копаху зелейного ради раетенія» — Патерик Киевского 

Печерского монастиря, цит. пр., стор. 27.
348 Довженок, цит. пр., стор. 140—41.
349 Повесть временных лет) цит. пр., ч. I, стор. 86.
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яблунь, груш, вишень. В 1229 р. князь Данило Галицький, захопив 
двір Судислава, де було багато різного майна —. «якоже вино, и ово
ща, и карма, и копий и стріль пристраньно видити».350 Kipa Архи- 
мович,351 описуючи початки садівництва в Україні, покликуеться на 
ряд авторів для підтвердження думки про р озповсю днення садів
ництва з Греції на Україну через Крим. З Візантії на територію Ки
ївської Русі 'спроваджувано овочі і про це © згадка у літописі.352 Одна
че в тому часі садівництво було вже високо розвиненим і про це 
свідчить не тільки старослов’янський календар (назва місяця «кві
тень» пов’язана саме з розцвітанням овочевих дерев), але і безпо
середні згадки у Києво-Печерському Патерику, де згадується про са
док монаху Григорія, на який напали якісь люди. «Вид'квьше ж е дре- 
веся плодовита, и p ta ia  к  себ'Ь: «приідемь в сію нощь и объемлемь 
плодъ его».353 Також і в Іпатіївському літописі розповідається про 
князя Данила Галицького, який заснувавши місто Холм посадив в 
ньому сад — «посади же садь красень».354 В розкопках Райковець- 
кого городища знайдено кісточки сливи і вишні,855 яблука згадуються 
навіть як своєрідна міра для порівнання — «град же яко яблока 
болыни».356 Тільки грушка згадується вперше в джерелах XIV ст,357 
але грушки були відомі ще в часах Київської держави.358 Можливо, 
що їв тому часі вирощувано і інші овочі, але, покищо, не маємо про 
це жодних точніших відомостей.

Таким чином, у підсумках, можна ствердити, що в часи Київської 
Русі вирощувано більшість сільськогосподарських культур які ві
домі і сьогодні.

Форми землеволодіння і деякі питання сільськогосподарської політики

Як відомо вж е з наведених матеріалів у попередніх частинах цьо
го розділу, вивчення сільськогосподарської політики в епоху Київ
ської Русі є доволі складною справою. В першу чергу знаємо, що 
земля була приватною власністю і державне законодавство охороняло 
іці права. Основна частина сільськогосподарського населення, селяни- 
смерди, були вільними людьми, працювали на власній землі і для 
обробітку фунту користувались власним знаряддям і робочою худо
бою. Очевидно, власниками землі були не тільки селяни-смерди, але 
також і представники інших верств населення. У зв’язку з тим вини-

350 Летопись по Ипатскому списку, цит. пр., стор. 506.
351 к . Архімович. «Історія садівництва в Україні». В кн.: Наукові за

писки УТГІ. Мюнхен, 1966, т. 9 (12), стор. 31.
352 Повесть временных лет, цит. пр., ч. І, стор. 48 К. Архімович по

миляється, говорячи що «оро початок садівництва в Україні точних іін- 
формацій нема», К. Архімович, цит. пр., стор. 31.

353 Довженок, цит. .пр., стор. 143.
354 Летопись по Ипатскому списку, цит. пр., стор. 98.
355 Гончаров, цит. пр., стор. 69.
356 Новгородская первая летопись, цит. пр., стор. 217.
357 Срезневский, цит. пр., т. І, стор. 601.
358 Там же, т. З, стор. 414.
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кас питання — яка була (структура основних форм землеволодіння, 
які були основні риси сільськогосподарської -політики, та, врешті, 
існував чи не існував в той час феодальний устрій, про що так багато 
пишуть тепер совєтські історики.

Щоб відповісти на ці питання треба спочатку насвітлити проблему 
продуктивності сільського господарства того часу. Цю реґресію роби
мо з  пеївною цілеспрямованістю, бо на нашу думку, форми та струк
тура землеволодіння є функціонально пов’язаними з таким чи іншим 
рівнем продуктивності сільського господарства. Чому таке теоретич
не пов’язання] на перший погляд двох різних справ? До уваги1 читача 
можемо подати декілька знов же зовсім теоретичних аргументів. 
Думаємо, що якщо господарство селянина-смерда було мало продук
тивним і не могло йому запевнити належного прожитку то цей селя
нин мусів шукати допомоги у більших земельних власників, або по
просту ішов у найми. Цей же селянин-смерд. міг також взагалі поки
нути своє господарство та перейти до міста та спробувати свого ща
стя у ремісництві. Якщо хліборобство було мало продуктивним взага
лі в той час, як це доказують деякі совєтські історики, як наприклад, 
Лащенко, то, очевидно це відноситься також і до більших земле
володінь. Іншими словами, якщо і більші землеволодіння були та
кож мало продуктивними, тоді боярська верства чи князь неї мали б 
жодного економічного заінтересування брати активну участь у ви
робництві сільського господарства, набувати землі, тощо. Краще зай
матись майже виключно торгівлею, як це старалися доказати Клю~ 
чевський і його послідовники.

Очевидно, так не було і певні матеріяли у тому відношенні вже 
подано у попередніх частинах цього розділу. У зв’язку з розвитком 
сільського господарства, як і зрештою інших галузей економічного 
виробництва відбуваються певні міграційні процеси (зростання міст), 
одначе ці внутрішні міграційні процеси і не мають нічого спільного 
з переселюїванням хліборобського населення у район Верхньої Волги 
чи куди інше, як це старалися деякі дослідники твердити.359 Навпаки, 
сільське господарство розвивалося досить швидкими темпами, поміт
но збільшується орна площа та очевидно завдяки удосконаленню 
агротехніки індивідуальне господарство селянина-смерда дає йому 
певні можливості матеріяльного забезпечення, чи навіть продажі ча
стини сільськогосподарських продуктів на внутрішньому ринку. Як 
побачимо далі, з часом збільшуються також і більші одиниці земле
володіння, тобто економічний інтерес займатись хліборобством є оче
видним і для інших верств населення.

Не можемо, з зрозумілих причин, подати жодних точніших даних 
про скількість придатної для управи землі, величину засівів чи уро
жаїв у господарстві селянина-смерда, чи навіть у більших земле
власників. Деякі посередні чи більш загальникові інформації у тому 
відношенні наводимо далі; тут можемо тільки сказати, що покищо не

359 Гл. попередню примітку ч. 178, де згадуємо відому теорію Ключев- 
ського про переселення з Придніпров’я на територію Верхньої Волги.
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маємо жадних безпосередних писемних джерел, які давали б докладну 
картину продуктивності хліборобства у 'статистичних покажчиках 
в часи Київської Русі. Як вже відмічено попередньо, у зв’язку з зро
станням населення натуральні форми економіки (поволі заникають 
і в Київській Русі наступає суспільний поділ праці. Таким чином про
дукти сільського господарства не йдуть тільки -на заспокоєння по
треб селянина-іпродуцента, але мусять заспокоїти потреби і інших 
верств населення, як наприклад, цієї частини ремісничого населення, 
яке вже не 'бере участи у хліборобстві» Зростання міст тільки сприяє 
такому суспільному поділові праці і у зв’язку з тим зовсім натураль
но ставляться актуальні вимоги збільшити продуктивність сільсько
го господарства, що мусить забезпечити своїми продуктами все на
селення .країни. Не слід також забуваггрі, що сільськогосподарські 
продукти в ід отрава ли поважну ролю і у зовнішній торгівлі Київсь
кої держави, що було додатковим стимулом для державної влади 
всебічно сорияти розвиткові хліборобства.360

Немає найменшого сумніву, що в часи Київської Русі існує функ
ціональний зв’язок між підвищенням продуктивності праці у сільсь
кому господарстві та удосконаленням знарядь виробництва, що у свою 
чергу додатньо віпливало на кращу урожайність ґрунту. Це нормаль
ний процес у сільськогосподарській економіці також і в нашому часі. 
Довженок робить деякі цікаві обчислення продуктивності праці хлі
боробства і важніші його думки хочемо тут навести.361 Як вже зга
дувано у -попередній частині цього розділу, плут був не тільки зна
ряддям виробництва але як податкова одиниця відповідав і певним 
розмірам площі яку можна було обробити за допомогою одного орно
го знар-яддя. У Руській Правді є згадка про кількість насіння, що по
трібне для засіву площі землі, саме розмірів в один «плуг». Отож, 
як відмічає Довженок862 «в додаткових статтях до Карамзинськото 
описку Руської Правди, зазначено прибутки одного ростовського фео
дала XII ст., від посівів різних культур і приплоду худоби на/ 12 ро
ків віперід. Тут вказується також, скільки витрачено насіння жита 
на площу двох «плугів», «А в сель с'кяно ржи на два плуга 16 кать 
ржи ростовъ», отже на площі одного плуга насівалось 8 кадей «рос
товських».363 Довженок робить таку дедукцію. Відомо, що в XVI ст. 
одна «ростовська кадь» мала дві древньоруські чверті, а однаї чверть 
давала біля 8 пудів зерна.364 Якщо припустити, що «чверть» XII ст. 
була у розмірах подібною до чверті XVI ст. та згадана «кадь ростов
ська», про яку говориться у Руській Правді, вміщувала близько 8 
пудів зерна. Таким чином для засіву площі «одного плуга» потрібно 
близько 64 пудів зерна. За обчисленнями Довженка земельна площа

360 Про розвиток зовнішньої і внутрішньої торгівлі говоритимемо в 
окремому розділі.

361 Довженок, цит. пр., тор. 183—89.
362 хам же, стор. 188.
383 там же, стор. 180.
364 ц і обчислення Довженка базовані до деякої міри на праці Н. Рож

кова — Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в., цит. пр., стор. 498.
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т. зв. «одного іплуга» в переведенні -на сучаїсну міру мала близько В 
десятин землі, яка щорічно знаходилась під посівом. Очевидно, у 
залежності від двопільної чи трипільної системи, ураховуючи части
ну землі, що знаходилась -під паром. За двопільної системи ця пло
ща становитиме 16 десятин, а за трипільної — близько 12 десятин. 
У середньому, за думкою Довженка, площа «одного плуга» виносити- 
ме 14 десятин.365 Розглядаючи 'Продуктивність хліборобства XVII—XIX 
ст., оро що є джерельні відомості, Довженок додумується що про
дуктивність праці смерда часів Київської Русі була нижчою. З дру
гого боку дослідник підкреслює, що наведені дані про норми виро
бітку селянина «в XVII і XIX ст. характеризують не взагалі працю 
землероба тих часів, але лише ту частішу його труда, яка прикла
далася в панському господарстві. А продуктивність праці кріпака на 
панщині не може бути показником загальної продуктивності праці 
для суспільства в цілому. У власному господарстві продуктивність 
ораїці селянина є завжди вищою, бо він особисто зацікавлений у її 
підвищенню, що досягається шляхом збільшення фізичного' напру
ження, ущільнення робочого часу, тощо. Такого зацікавлення немає 
у кріпака, коли він відробляє (панщину. Продуктивність селянина на 
панщині — це мінімум того, що може зробити він за; допомогою тих 
технічних засобів, якими володіє».366

«Отже с підстави вважати — говорить Довженок, що древньо- 
руський селяїнин-смерд своїми знаряддями, як і його нащадки, що 
користувалися подібними знаряддями, виконував за день один з та
ких видів робіт: орав одну п’яту десятини, боронував половину деся
тини, засівав 4 десятини, вижинав одну дев’яту десятини, обмолочу
вав урожай з одної п’ятої десятини, або 50—75 снопів . . .  Якщо древ- 
ньоруський смерд протягом року 40 днів орав, ураховуючи осінний 
і  весняний періоди, і обробляв у середньому одну п’яту десятини 
на день, то за ввесь рік він міг підготувати для посіву близько^ 8 де
сятин. Це максимальна норма землі, яку могла обробити окрема ви
робнича одиниця древньої Русі — індивідуальна сім’я».367

Повторяємо, немає в історичних джерелах жодних даних про 
урожайність поля в часах Київської Русі. Відомо тільки, що в зга
дуваних вгорі додаткових статтях Карамзинського списку Руської 
Правди, згадується про прибуток жита в копах з площі «двох плу
гів» за один рік і за 12 років мовляв а того на одно л%то прибытка 
на 2 плуга 100 копень ржи, а на всю 12 л іт ь  1000 копень и 200 ко- 
пень».368 Очевидно, не знаємо яка була величина цієї копи і можна

365 Тут автор також використовує Рожкова, цит. нр., стор. 72, 144, гово
рячи, що такими розмірами характеризувались і площі земельних мір 
«Обжи» і <«Вити», які існували у Московщині в XVI ст.

366 Довженок, цит. пр., стор. 185. Автор має рацію порівнюючи кріпака 
з вільним смердом. Подібну паралелю зрештою можна зробити і між ви- 
дайністю іпраці колгоспника на колгоспних полях у порівнянню до при
садибної ділянки.

367 Довженок, цит. пр., стор. 185.
368 с .  Струмилин, цит. пр., crop. 49—50.
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тільки догадуватись, що вона дорівнює копі пізніших часів. Струмі- 
лін вийшов -з такого заложення і зробив підрахунки .про кількість 
кігц на площі «одного плуга» (за обрахунками Струміліна площа «од
ного плуга була 16 десятин) і прийшов до васновку, що у Ростово- 
Суздальській землі урожайність виносила всього 26 пудів від деся
тини і була «дуже скромною нормою — сам-третій».369 Довженок
з обрахунками Струміліна не погоджується, поскільки, за думкою 
автора, Струмілін «не врахував того, що копи з яких одержували 
омолот, являли собою урожай не з всієї площі «плуга», а лише з тієї 
його частини, яка засівалась у даний рік.
його частини, яка засівалась у даний рік. Як відомо, площа засіяної 
частини «плуга» без парового клина за двопільної системи на поло
вину, а за трипільної на третину менша усієї площі «плуга». У такому 
разі урожайність з одної десятини дорівнує не 26 пудів, а близько
50 пудів, і ураховуючи норму висіву, вона визначується не сам-3, 
а сам-6,2.369

До висновків Довженка можна приєднатися, хоч нам здається, що 
його покажчик урожайності мабуть надто високий. Можемо тут додати 
ще таке. З зрозумілих причин український совєтський археолог не 
хоче підкреслити існуючі в тому часі великі різниці у аґротехніці 
і якості ґрусту, яка таки існувала у давніх: землях України у порів- 
нанні, скажімо, Ростово-Суздальською землею. До речі, якщо вже 
говорити про XVI ст. то в Україні панівною системою була трипільна 
система. Найбільш поширеною культурою була пшениця з майже 
вдвоє вищою ціною на ринку, у порівнанні до жита. Очевидно пше
ниця потребувала кращого ґрунту і угноєння. А в той час урожайність 
на Україні була в середньому сам-5 або і сам-6, про що зрештою
і говорить совєтський дослідник цього питання І. Д. Бойко.370 Отож 
можна припускати, що урожайність на українських землях у часах 
Київської Русі була у межах сам-5 і сам-6, але не вищою.

(Закінчення буде)

369 Довженок, цит. пр., стар. 187.
369 Довженок, цит. пр., стор. 187.
370 Бойко. Селянство України, цит. пр., стор. 60.


